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ASSENS For abonnenter 

Gammelt hus var netop solgt til 
nedrivning, da det brændte: - Jeg kan da 
godt se, det kan se lusket ud 
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Jan Kristensen var torsdag ude at kigge på skaderne på det hus, han har købt for under en måned 

siden. Han må ikke selv gå ind i brandtomten, selvom han ejer den, fordi politiet endnu ikke har 

fastlagt brandårsagen. Foto: Lærke Bjørn Bang 

 

Den stråtækte ejendom i Verninge, der onsdag brændte ned til grunden, blev for ganske 
nylig solgt til 45-årige Jan Kristensen, som har planer om at bygge seniorboliger på 
grunden. Seneste beboer, Pia Harbo, er meget berørt af branden, selvom hun havde 
indstillet sig på, at huset skulle rives ned. 



 

Lærke Bjørn Bang lba@fyens.dk 
 
Verninge: - Jeg kan da godt se, det kan se lusket ud, at det brænder et par dage efter, at jeg har 

overtaget det, siger Jan Kristensen og kigger ud på sit nye hus. 

Eller rettere; han kigger på resterne af det. Der er ikke meget tilbage af det stråtækte 

bindingsværkshus på Odensevej 10, som onsdag brændte ned til grunden. 

Jan Kristensen, som flyttede til Verninge med sin familie for et halvt år siden, købte for under en 

måned siden ejendommen med henblik på nedrivning. Han oplever, at der efter branden onsdag er 

opstået rygter i byen om mulig forsikringssvindel, og han ærgrer sig over det. 

- Hvad skulle fordelen være ved det. Jeg frygter da, at vi kommer til at rende og glo på det i et år 

uden at kunne komme videre, siger Jan Kristensen. 

Han tilføjer, at handlen er så ny, at han stadig selv er usikker på forsikringsforholdene omkring 

ejendommen. 

Det var fra starten meningen, at huset skulle rives ned, og der skulle bygges to seniorboliger i 

stedet. Det er under en måned siden, at Jan Kristensen skrev under på købsaftalen. Handlen gik 

igennem, mens han var på ferie i Ungarn, så han har ikke været indenfor i huset, oplyser han. 

Den 45-årige mand arbejder til daglig i en it-virksomhed og har planer om at udleje ejendomme 

sammen med nogle tidligere kolleger. 

- Men det er da lidt dårlig karma, at det starter med en brand, mener han. 

 

Brandårsagen er ukendt 
Jan Kristensen og hans hustru, tre børn og en svigersøn bor i et hus ganske få meter fra brandtomten 

på Odensevej 10. Et hus, han også ejer. 

Derfor blev han, da han hørte om branden onsdag, bange for, at det var hans og familiens egen 

bolig, der var ild i. 

- Jeg kan se på mit nye pulsur, at min puls var "unormalt høj" omkring 14.30 i går. Men så ved jeg 

da, det virker, konstaterer den 45-årige mand tørt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendommen på Odensevej 10 var, ifølge Jan Kristensen, meget idyllisk, selvom den var 

faldefærdig. 

- Vi havde kigget på, om den kunne bevares, men den var i meget dårlig stand, siger ejeren, som 

især købte ejendommen på grund af den store grund og beliggenheden midt i byen. Planen var at 

leje huset ud et år eller to, og derefter rive det ned og bygge noget nyt. 

Alle var ude ved vejen for at 
kigge. Det var helt sindssygt, og 
vi kunne ikke gøre en skid. 
THOMAS RASMUSSEN, 

GENBO 
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Ejendom på Odensevej 10 i Verninge brændte 4. august ned til grunden. Ejer Jan Kristensen havde 

netop overtaget ejendommen til nedrivning. Foto: Lærke Bjørn Bang 

 

Hvad der kommer til at ske nu, ved han ikke. Politiet har afspærret ejendommen med rød/hvide 

plastikbånd og givet besked om, at ingen må gå derind, heller ikke ejeren selv. 

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard, ved man endnu ikke, hvordan branden er opstået. 

- Når brandårsagen er ukendt, bliver stedet afspærret, og så kommer teknikerne ud og undersøger 

det. Vi plejer som regel at rykke ud dagen efter, siger han. 

ANNONCE 

Det gik stærkt 
Det stråtækte bindingsværkshus på Odensevej 10 var et af de få rigtig gamle huse, der er tilbage i 

Verninge. Thomas Rasmussen, som bor overfor ejendommen, fortæller, at folk torsdag "valfarter" 

til for at kigge på brandtomten. 



 



Steen Madsen har sendt dette foto til redaktionen. Han var onsdag ude at flyve i sit svævefly, da 

huset på Odensevej 10 i Verninge brændte. Foto: Steen Madsen 

 

Selv var han i gang med at slå græs, da branden opstod onsdag. 

- Det gik kraftedeme stærkt, konstaterer han. 

- Alle var ude ved vejen for at kigge. Det var helt sindssygt, og vi kunne ikke gøre en skid, siger 

Thomas Rasmussen, som er barnefødt i Verninge og derfor kender en del til huset og dem, der har 

boet der gennem årene. 

Seneste beboer var Pia Harbo, som flyttede fra huset for under en uge siden. 
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Pia Harbo har boet i huset på Odensevej 10 indtil for en uge siden. Hun ejede det i fem år og er ked 

af, at det er brændt. Foto: Pia Harbo 



Hun fortæller, at hun var meget glad for at bo i det idylliske bindingsværkshus og den tilhørende 

flotte have med mange blomster. Alligevel valgte hun at sælge det til nedrivning, fordi hun ikke 

selv havde råd til at få det sat i stand. 

- Først sagde jeg nej. Men jeg har fem børn, og de fleste har noget med byggebranchen at gøre, og 

de sagde "mor, tænk dig nu om". Jeg troede ikke selv, det var så slemt, men da vi fik lavet 

tilstandsrapport kunne vi se, at det var virkelig faldefærdigt. Der var bjælker i baghuset, der var ved 

at falde ned, fortæller Pia Harbo. 

Hun så ikke branden onsdag, men torsdag har hun været forbi for at se de altødelæggende skader. 

- Det er virkelig trist. Jeg havde forliget mig med, at det skulle brækkes ned. Men at det er brændt, 

det er jeg meget berørt af, siger hun. 

 


