
 

- De siger vi kan flytte hjem til 
maj 

 

 

Siden regnskyllet onsdag den 22. august har ægteparret Ejgil Juul Nielsen og Helle Sehested 
Nielsen skiftet adresse tre gange. Først tilbragte de en uge på hotel og nogle dage hos deres søn 
og svigerdatter, inden de fik skaffet sig en lejlighed i midtbyen. For Ejgil Juul Nielsens 
vedkommende nogle dage på sygehuset. - At få oversvømmet sit hus har to sider, siger han. - 
Først og fremmest den rent praktiske, men så også den psykiske. Alt bliver jo skyllet væk, og 
man ved ikke, hvad man har tilbage.  
Foto: ANDERS BIRGER SCHJØRRING  

 
 

 

04. september 2007 04:00 Af MALENE BIRKELUND

Siden vandet stod i husene for 13 dage siden, er husejerne flyttet fra Ejersmindevej

DALUM: Helle Sehested Nielsen og Ejgil Juul Nielsen er hjemme på det daglige besøg i deres 

villa på Ejersmindevej 28. Til et møde med afskallet murværk og ophugget gulv, hvis triste 

syn kun overgås af en ting: Stanken af råd og vand, der har lagret sig i husets fundament. 

 

Tretten dage er der gået, siden regnen i løbet af kort tid skyllede ind fra kælderen og efterlod 

ægteparret med en følelse af at være både husvild og stavnsbundet på samme tid. En tid, der 

ikke er gået lige smertefrit for dem. 

 

- To dage efter at huset blev fyldt med vand, røg Ejgil på sygehuset. Det var hjerteflimmer, 

og lægerne sagde, at der kan være sammenhæng med alle de spekulationer, sådan en 

omgang giver, siger Helle Sehested Nielsen. 
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- Det er klart. Man kan slet ikke tænke på andet. Fra lige at være blevet færdige med at 

sætte vores hus i stand efter sidste oversvømmelse, er alting igen usikkert for os. Det er 

næsten ikke til at klare, og vi ved ikke, om vi kan holde til endnu en totalrenovering, siger 

Helle Sehested Nielsen. 

Tre skader på to år 

Med tre store vandskader på to år ved hun og Ejgil Juul Nielsen, hvad de taler om. 

 

Nedture er der nok af. Dog ikke forsikringsmæssigt, for det er den samme mægler, der har 

tilset skaderne ved hver oversvømmelse, og han er lige så frustreret over, at Odense 

Vandselskab ikke udvider kloakrørene, der er for små, og som ifølge flere beboere på vejen er 

hovedårsagen til de vandproblemer, der vokser med den stigende mængde nedbør. 

Huset tørt til november 

- Vi kan godt sige, at vores forsikringsselskab overvejer at rejse sag mod vandselskabet. Det 

her er jo uden ende. Bliver huset sat i stand igen, uden at rørene skiftes ude i vejen, er det 

bare et spørgsmål om tid, før vandet atter kommer væltende, siger Ejgil Juul Nielsen. 

 

Nu er der ikke andet at gøre end at vente på, at det hele tørrer op. Ifølge håndværkerne vil 

det være sket i november, og så kan renovering nummer tre gå i gang. 

 

- De siger, vi kan flytte ind igen om otte måneder - til maj, siger Ejgil Juul Nielsen, men han 

erkender, at tanken end ikke kan gøre ham rigtig glad. 

 

Efter tredje oversvømmelse er glæden ved huset ligesom ikke den samme mere. 

 

- Vi ville først være lettede, hvis vi kunne blive økonomisk frigjort fra huset. Vi kan jo ikke 

sælge det nu, som det ser ud, og hvem vil også købe et hus, hvor der er garanti for 

oversvømmelse, spørger ægteparret. 

Kommunens problem 

Hos flere af vejens beboere, som avisen talte med, er utilfredsheden med Odense 

Vandselskab den samme. 

 

- Hvis vandet kommer igen, står Odense Kommune med et problem, der skal løses. Det kan 

vi ikke leve med, siger Bent Knudsen fra nummer 22. Her er møblerne stablet op, mens 

affugterne larmer. 

 

Sammen med hustruen Birthe Knudsen overnatter han på anden uge på sin matrikel i en 

campingvogn, som deres forsikringsselskab har sat op. 

 

- Jeg er lige stoppe som dagplejer 30. juni, og det er da godt, for jeg kunne jo ikke passe 

børn her, siger Birthe Knudsen. 
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Midlertidigt hjem 

Ikke alle beboere på Ejersmindevej fandt skaderne med det samme. Lidt længere henne ad 

gaden er Erik Nielsen ved at bære familiens sidste møbler ud i traileren. Hustruen og parrets 

to teenagebørn er ved at installere sig i en lejlighed i nabolaget. 

 

- Der gik to-tre dage, før vi kunne begynde at lugte vandet under tæpperne, for det tykke 

stof kapslede lugten inde, siger Erik Nielsen og gør sig klar til at køre. 

 

Men selv ikke inde i bilen på vej til sit midlertidige hjem kan han få lov at glemme den skade, 

regnmasserne forvoldte på vænget for 13 dage siden. 

 

Bilen holdt nemlig parkeret i carporten, da vandet kom skyllende, så nu stinker den også 

indeni. 
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