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Helle Nordholm vågner op, fordi hunden 
kradser på døren. Der er sort røg overalt. 
Hun opgiver at komme ind til børnene, der 
sover i værelset på den anden side af stuen, 
som er så tæt af røg, at ”man nærmest kun-
ne bide i den som candyfloss”, siger Helle 
Nordholm til Nordjyske.

Både fruen i huset og de to børn fik sig med 
nød og næppe reddet ud gennem vinduer. 
Drengen på 13 år måtte efterfølgende lig-
ge i respirator en uge, og alle tre blev ind-
lagt på intensiv afdeling på Thisted Sygehus 
med røgforgiftning.

” Vi var så  
tæt på at dø”, 

siger Helle Nordholm

Episoden fandt sted den 21. december 
2017. Men pga. meget langvarige forhand-
linger – og uoverensstemmelser – med 
forsikringsselskabet, Gjensidige, har ægte-
parret Nordholm valgt først nu at lade Tæk 
fortælle historien.

”Der var to meninger om erstatning! Sa-
gen trak alt for længe ud. Vi var forsikret til 
nyværdi, men de ville ikke genopføre som 
nyt. Der var kraftige sodskader, som Gjen-
sidige bare ville lukke inde, så vi skulle have 
levet med stanken. Vi har lagt både penge 
og arbejde i for at få det til at hænge sam-
men, og det regner man jo ikke med, når 
huset er forsikret til nyværdi”, siger en sta-
dig harm Søren Nordholm. 

TAG IKKE ANTÆNDT 
Branden opstod i udestuen, forårsaget af 
overophedning i to LED-juletræers lednin-

ger. Der gik ild i gardiner og meget hurtigt 
var udestuen i flammer. Vinduernes glas 
sprang, og ilden bredte sig til selve huset, 
som de havde købt som fritidshus.

”Selve taget blev ikke antændt pga. Sepa-
tec-dugen”, siger Søren Nordholm. ”Uden 
den ville det bare have sagt ”puf”. Som vi 
ved, ville hele huset have været overtændt 
på få minutter. Men pga. brandsikringen 
brænder taget ikke, og derfor har vi kunnet 
nøjes med at skifte halvdelen af taget.”

Indvendigt brændte stuen med flammer, 
men den store, massive skade skyldes sod.

Brandvæsenet var meget hurtigt på ste-
det, omkring 10 minutter efter at nogle na-
boer havde alarmeret dem. De fik branden 
under kontrol – og familiens hund blev 
reddet ud. 
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To børn og deres mor var tæt på at brænde inde, 
da to LED-lys antændte udestue – stråtaget brød 
ikke i brand, fordi det heldigvis var brandsikret
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STERNBRÆT BRÆNDTE
Det var tækkemand Per Ringgaard, der fik 
opgaven med at tække den skadede halv-
del af taget om. Per er sikker på, at huset vil-
le være total nedbrændt, hvis der ikke hav-
de været Sepatec brandsikring. Flere steder 
var glasfiberdugen, Sepatec’en, røgsværtet, 
som når man puster røg gennem en serviet. 
”Det er helt klart, at når det har brændt så 
kraftigt på sternbrættet, så ville der uden 
Sepeatec være gået to minutter, så ville der 
være ild i det åbne loftrum, og så taler vi vel 
tre minutter yderligere, så var det hele fut-
tet af”, siger Per Ringgaard og fortsætter: 

”Jeg ser det sådan, at hvis ilden var kommet 
ind, så ville de tre, der sov i huset, næppe 
være nået ud. Vi ved jo, at når ilden når ind 
på et loft, så går det rigtig stærkt, fordi et 
det ikke-sikrede stråtag antændes indefra 
og får masser af luft”.  

Her ses tydeligt, hvordan ilden haft fat i sternbrættet 

uden at den fortsatte ind gennem taget. 

På andre fotos ser man, hvordan Sepatecen er sort 

og røgsværtet, uden at den er brændt igennem.

Stuen var voldsomt påvirket af ilden, 

selv om brandvæsenet var meget 

hurtigt på stedet.


