
Efterskrift: 

Det endte virkelig godt 

1. april. Det havde forsikringsselskabet og bestyrelsen sagt i nogen tid. Og det holdt. 

Præcis på dagen, fredag d. 1. april 2016, genindviede vi Borum Forsamlingshus med et brag.  

Nancy Andersen og Marie Wendelboe havde personligt skrevet et skægt lille dilettantstykke i den gode, 
gamle stil. Gode borgere stod på scenen. Vi grinte ad og med dem. Vi spiste. Trio Basseralle underholdt og 
spillede til gammeldags dans. Det gik i det hele taget fantastisk. 

Ind imellem gik vi og kneb os selv lidt i armene. Jo, det var vores eget, gode, gamle forsamlingshus, der var 
genopstået, og sikke det lignede sig selv - dog nu med den skønne tilbygning bagud, som allerede havde 
været planlagt længe på tidspunktet for branden. 

Men selv om huset lignede sig selv, var næsten alt fornyet: gulve, lofter, installationer, begge tage, flere 
vinduer og vægge, ja selv et par af ydermurene. I de fleste tilfælde skal man vide det for at kunne se det. 

Miraklet var sket, mens huset stod kapslet inde i det mørke efterår og det meste af vinteren. Bestyrelsen 
valgte meget hurtigt at sige nej tak til en kontant check som branderstatning. Den ville ellers have været 
stor, for huset var forsikret pænt til nyværdi. I stedet lod man forsikringen gen- og nyopbygge, men det 
betød ikke, at bestyrelsen kunne læne sig tilbage og se på. Frem for tilskuerrollen måtte man i næsten 
daglig kontakt og forhandling. 

Almindelig Brand antog byggefirmaet Henrik Lund fra Tjele til opgaven. En arkitekt, som bestyrelsen i 
forvejen havde kontakt med til opgaven med "baghuset", fungerede som rådgiver. 

Forsikringsselskabet var Almindelig Brand. De bør næsten tage navneforandring til Ualmindelig Brand, for i 
Borum stod de med en bestyrelse, der på usædvanlig kompetent grundlag stillede mærkelige krav om at få 
et rundt loft i stedet for det enkleste, loft i kip, og var klar til byttehandler om alt fra indvendige døre til 
nedrivning af en gammel skorsten undervejs. Under indtryk af de store værdier, der allerede forud var 
skabt ved frivilligt arbejde, endte forsikringsselskabet med at give Borum Forsamlingshus en god 
behandling. 

Almindelig Brand endte med at lægge over tre millioner kroner. Alene nedrivning og bortkørsel af gamle 
bygningsdele kostede tæt på en halv million. 

Undervejs blev skaden større. Det store byggetelt holdt godt på de mange tusinde kubikmeter 
slukningsvand og sommerens rigelige regn. Så på et tidspunkt gik der svamp i mange træ-dele, der derefter 
måtte skiftes ud. En hidsig decemberstorm ved navn Gorm fik derefter teltet til at hamre ind imod 
vestgavlen og trække dele af østgavlen ud, så det endte med, at endnu mere ydermur måtte genopbygges 
end det, som branden havde skadet. 

- Så slap vi for at diskutere de gamle revner i hjørnet, konstaterede Lars Madsen, da huset holdt 
generalforsamling, og han viste rundt i den nyetablerede lejlighed på første sal og viste billeder fra 
byggeperioden. 

Bestyrelsen høstede en stor og velfortjent ros for arbejdet i det alt for spændende år. 

  


