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Fyrværkeriulykken i St. Andst Karsten Vinther Hent PDF St. Andst er en mindre by, lidt øst for Vejen, hvor
der bor omkring 720 mennesker. På en nedlagt CF-kasserne foregik lyssky ting, som flere i lokalområdet ikke
vidste noget om, men hvor mange alligevel havde undret sig over, at der var en livlig trafik til stedet igennem
længere tid. Hvad var det for et sted i St. Andst, hvor to mennesker omkom ved en tragisk hændelse, og hvor
let indtjente penge kom til at koste dem den højeste pris? Hele området var sat i alarmberedskab i flere dage

efter ulykken, og beboerne i nærheden af eksplosionsstedet måtte evakueres af frygt for yderligere
eksplosioner. Det ledte straks tankerne hen mod fyrværkerikatastrofen i Seest den 3. november 2004, og med
det i tankerne blev der indsat en større styrke af politifolk og hjemmeværnsfolk til afspærring og evakuering.
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