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26. marts 2009 06:00 Af IVAR JUEL NORDENTOFT

De glæder sig til, at Ejersminde får nyt liv med græs 
og natur, hvor naboerne før var. - Det gør til gengæld 
ondt, at fællesskabet også "rives ned", fortæller Birthe 
og Bend Knudsen mede Hanne Jørgensen i midten.  
Foto: JOHN FREDY 

Det er hårdt ved følelserne, når gravkoen tager fat i taget og buldrer det i containeren - 

fællesskabet på Ejersmindevej i ruiner

Sanderum: Indvendigt er de mest værdifulde ting ribbet. Beboerne er over alle bjerge i nye 

huse - på Dragebakken, i Munkebo, i lejlighed på Hunderupvej, og ingen har nerver til at se 

maskinerne gnave sig gennem deres liv. Gennem huse, som de har set deres børn vokse op i 

- og de huse, hvor de har holdt sølvbryllup. 

 

- Det gør for ondt på dem, og det er også modbydeligt for os at se på, når gravkoen gnaver 

det halve tag af genboens villa og smadrer det op i en container, siger Birthe og Bent 

Knudsen. 
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Vand-vand-vand-vand 

Men larmende virkelighed fra de dieseldrevne monstre og deres kraftfulde grabber har meldt 

sig på Ejersmindevej. Syv huse skal væk, før det atter kan blive godt at have adresse her. 

Hvor husene har stået, skal der graves ud til store græsklædte bassiner, som kan tage 

vandet, når himlens sluser åbner sig, og kloakkerne giver fortabt. 

 

- For andet år i træk havde vi oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Fra et andet bassin 

nærmest i vores baghave væltede vandet ind. Folks kældre blev fyldt, og vores hus blev 

oversvømmet. Stuer, køkken, soveværelse. Overalt. Vandet stod op til den fjerde mursten, 

fortæller Bent Knudsen og viser den noget skræmmende vandstand, som 22. august 2007 

hærgede i området for foreløbig sidste gang. 

Børnene vokset op her 

- Odense Vandselskab erkendte, at der kun var en varig løsning på oversvømmelserne, som 

forklares med klima-forandringer. Vi blev tilbudt at sælge vores huse til vandselskabet, som 

så ville rive dem ned og i stedet lave bassiner, som kunne tage vandpresset ved ekstremt 

regnvejr, fortæller Bent og Birthe Knudsen. 

 

- De fleste sagde ja tak til tilbuddet fra vandselskabet, men vi har selv bygget huset med 

mine brødre og svogre i 1980. Konen har lagt fliser og tag. Alle vores fire børn er vokset op 

her og har gået på Sanderumskolen. Det ville være for hårdt at skulle rive pælene op, flytte 

og se huset blev smadret, siger ægteparret. 

Urimeligt energi-byggeri 

Det hjælper så på deres beslutning, at Odense Vandselskab garanterer, at deres parcel, 

Ejersmindevej 20, efter nedrivning om omlægning vil være den sikreste og mest tørskoede 

adresse i Odense Kommune. 

 

- Vi ville også gerne have solgt, hvis vores ejendomme var i vejen for planerne om at løse 

vandproblemerne. Men det var de ikke, og så fore-trak vi at blive boende, siger ægteparret. 

 

Akkurat samme holdning har naboen i nr. 18. 

 

- Jeg fatter ikke, at Odense Energi har kunnet få lov til at bygge et kæmpehus lige bag 

Ejersmindevej. Hvis der i stedet var lavet et hul i jorden der, ville alle disse opkøb og 

nedrivninger i vores kvarter kunne være undgået. Det er spild af energi og ressourcer, mener 

Hanne Jørgensen fra nr. 18. 

 

Inden sommeren er slut, er sårene helet og projektet slut. 
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Se alle billederne 

Luksus solgt for ca. fire mio. kr. til nedrivning. De 

tidligere beboere holder sig langt væk fra den 

traumatiske nedrivning.  

Foto: John Fredy  
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