Sepatec redder gård
Uden brandsikring ville hele gården have været væk,
siger indsatslederen fra Brand & Redning efter omfattende
brand i Møgeltønder – familien vil have stråtag igen…

D

a Carina Thimsen kommer tilbage til gården er der gået et
kvarter. Det er aften sidst i november, hun har slukket lyset
og kørt de to store børn til karate, hunden er alene hjemme.
”Det så ud som om, der var lys, og jeg vidste, jeg havde slukket
lyset for at få den yngste med. Han ville nemlig ikke med, og nu priser jeg mig lykkelig for, at jeg tvang ham med ved at slukke alt lys”,
fortæller Carina. Det er tydeligt, at hun genoplever de dramatiske
minutter igen, selv om hun har fortalt historien en del gange.
Lyset var flammer. Flammer inde i stuen, som havde bredt sig
rundt om brændeovnen, til loftet og sofaen ved siden af. En voldsom brand i det flotte, gamle stuehus er under hastig udvikling.
Carina Thimsen går to gange gennem huset, får svedet øjebryn
og øjenvipper, ser flammerne over brændeovnen, indtil varmen
tvinger hende ud igen for at ringe 112. Men den 16 år gamle hund
skulle reddes, syntes hun. Det lykkedes ikke.
Få minutter efter er de første, lokale brandfolk på stedet. De prøver også at finde hunden. Forgæves.
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Ilden begyndte her i stuen, hvor badetøj hang til tørre ved brændeovnen. Yderst usædvanligt fik strålevarmen antændt tøjet, og herfra bredte
flammerne sig lynhurtigt. Da brandvæsenet ankom, havde ilden sprængt glasset i tre vinduer og herfra antændt tagskægget.
Beredskabinspektør Thomas Lund Sørensesn på højre billede glæder sig over, at taget var brandsikret med Sepatec. ”Der er ingen tvivl om, at
brandsikringen fungerer”, siger han.

ILD SPRÆNGER 3 VINDUER
”Jeg kommer 2 – 3 minutter efter vores lokale folk. Da har ilden
sprængt de her tre vinduer, flammer står ud gennem dem og har
antændt tagskægget”, fortæller indsatsleder Thomas Lund Sørensen fra Brand & Redning Sønderjylland og viser rundt i den stue,
hvor det hele gik galt for nu 4 måneder siden.
”Vi går i gang fra begge sider, prøver at slukke i taget her fra havesiden og fra den anden side med selve huset. Jeg tilkalder meget
hurtigt assistance, for jeg kan se, at det her, det kan vi ikke klare
med et slukningstog...
Vi skal håndtere to ting på én gang: Brand i stråtaget og brand
inden for, og i løbet af kort tid har vi hjælp fra Højer med fuld slukningstog, tyskerne fra Aventoft tog inventar ud, Bredebro kom med
vandvogne og Løgumkloster kom også”, fortæller indsatslederen.
Både en lokal vognmand med kran og en kranvogn fra Beredskabsstyrelsen bliver kaldt til, for erfaringen viser, at det betaler sig
at løfte et ulmende stråtag ned, siger Thomas Lund Sørensen. ”Ellers kunne vi jo være blevet i dagevis, det bliver jo ved med at ryge”.

REDDET AF SEPATEC
Indsatslederen er overhovedet ikke i tvivl om, at der ingen gård havde været i dag, hvis ikke taget havde været
brandsikret med Sepatec.
”Sepatec’en sikrede, at det ikke spredte sig mere –
jeg er overbevist om, at den havde taget hele konstruktionen med, hvis dugen ikke havde været der. Så havde
der været en veludviklet brand under taget, allerede da
vi kom - så jeg er helt sikker på, at dugen her har gjort
forskellen”.
Var der flammer, da du kom?
”Ja, inde i huset og ud gennem vinduer – men ikke i
taget – men det begyndte at ryge oppe i toppen af taget, så vi lagde skum ud og prøvede også at tage tag
ned, men vi kunne intet se pga. voldsom røg, så den
gik ikke. Vi blev simpelthen nødt til at krane det ned fra
begge sider”, siger beredskabsinspektør Thomas Lund
Sørensen. >

STRAATAGETS KONTOR
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I 1966 fik Fattgigården eternittag på efter at have haft stråtag siden huset blev opført i 1786. De nuværende ejere har været i gang med et kæmpe restaureringsarbejde, som i 2015 sluttede med, at der igen kom stråtag på. Ifølge gældende regler skulle der dispensation for afstandskrav til i kraft af, at byggeretligt skel blev flyttet. ”Den dispensationsjungle, den er voldsom”, siger Thomas Thimsen.

Hvad var der egentlig sket?
”Jeg havde mange teorier”, siger Carina Thimsen – ”at jeg ikke
havde lukket brændeovnen, at der var faldet gløder ud – men det
var altså en badedragt, der hang til tørre på et tørrestativ ved brændeovnen, der blev antændt af strålevarme. Et hændeligt uheld ved
et sjældent tilfælde, viste de brandtekniske undersøgelser.
Jeg har mange, mange gange før tørret tøj på den måde, men
denne gang gik det altså galt, så det gør jeg aldrig mere”.
DET GÅR HURTIGT
Når man går rundt inde i de udbrændte rum går det op for en, hvor
hurtigt en brand kan brede sig. På noget, der ligner 10 minutter,
har ilden bredt sig fra nogle stykker badetøj til stoffet på en sofa til
loftet over tørrestativet – og så går det pludselig stærkt. Omkring
halvdelen af det store stuehus er kraftigt mærket af ild, varme, sod
og røg, skønt brandvæsenet var særdeles hurtigt til stede. Som indsatsleder Thomas Lund Sørensen siger:
”Det går stærkt, det går rigtig stærkt”.
Forhandlingerne med forsikringsselskabet er endnu ikke helt
færdige, så foreløbig vides det ikke, hvornår og hvor længe, genopførelsen vil finde sted.
STRÅTAG IGEN
Vil I have stråtag igen?
”Ja – helt sikkert – og med Sepatec, det er klart”, siger Thomas
Thimsen, og Carina nikker samstemmende. ”Men vi skal have
branddøre og brandmure ude ved gavle, ildslukkere og instruere
børnene i, at uanset hvor sådan noget sker, så skal man bare skynde
sig ud”!
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Hvordan ville branden have udviklet sig i et hus med fast tag?
”Et almindeligt hus med betonteglsten – det ville formentlig
have udviklet sige på samme måde mht. skader”, siger beredskabsinspektøren.
Ville I have brugt mindre vand?
”Nej, det er ikke sikkert, for beton- og teglsten, de vælter jo ned
i huset, og det er farligt, vi gjorde jo en indsats for at redde de ting,
ejerne fandt vigtige og uerstattelige, så vi havde måske brugt lige
så meget vand i et hus med fast tag”.
Foran venter nu endnu et job til tækkemand David Pegrim fra
Tekhek, som får stor ros af familien Thimsen. David Pegrim var næsten en del af familien i de mange måneder, han tækkede i 2015,
da Fattiggården, som den hedder, skiftede eternitpladerne ud med
brandsikret stråtag.
Carina og Thomas Thimsen var nærmest timer fra at være færdig
med en totalt gennemgribende restaurering og genopbygning af
den gamle fattiggård i udkanten af Møgeltønder, bevaringsværdig
i klasse tre.
Familien har efter branden boet til leje tæt på den stærkt beskadigede og brandhærgede ejendom, som også fik en storm at
mærke efter branden.
Den 16 år gamle hund Nikolai Fidelius Adeltand døde under
branden. Af røgforgiftning. <

