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SOT OG RØYKLUKT: Lokalene til Fru Balchens lukter røyk, det er sotete og svidd i vinduskarmen, men det kunne gått så veldig mye verre: - Vi er helt
matte over hva som kunne skjedd om naboen ikke hadde oppdaget at det brant mens vi alle lå og sov, sier Marianne Nordløkken Mæland.
Foto: Anita Krok
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KONGSVINGER: En våken nabo oppdaget brannen hos Fru Balchens midt på natta.
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– Han reddet oss med sin snarrådighet, sier innehaver Marianne Nordløkken Mæland.
– Det skulle ikke skje, vi er helt matte over hva som kunne hendt mens vi alle lå og sov, sier hun.
Skadene er ikke omfattende, kaféen blir vasket ned og Mæland akter å åpne igjen så raskt det overhodet er mulig.

Varmeutvikling
Et gjenglemt kubbelys brant i mange timer innerst ved et vindu, falt etter hvert sammen over noen pyntegjenstander og varmen spredte seg.
Da den innerste vindusruta sprakk, brannalarmen ulte og lysskinnet sto ut i nattemørket, reagerte den ene av naboene i 2. etasje instinktivt:
– Jeg skulle legge meg og så rutinemessig ut av vinduet. Jeg hørte et lavt smell, så at det lyste utover gata og tenkte ikke annet enn
å få på meg klær, løpe ned trappa og få slokket. Brannvarslerne ulte, sier han.

– Alle lå og sov
– Vi våknet av et smell om lag klokka 02.15 da naboen slo i stykker den ytterste ruta med et pulverapparat, kommenterer nabo Ronny
Ruud.
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Han eier Hultgrengården på den andre siden av gata for Baanrudgården i krysset Løkkegata-Storgata.
Ruud ringte brannvesenet på telefonnummer 110, politipatruljen og brannvesenet var på kort tid på plass.
– Brannen ble oppdaget tilfeldig, naboen gjorde en utrolig innsats og trolig reddet han gården med å handle så kjapt og instinktivt. Det var midt
på natten og alle lå og sov. Enorme materielle skader kunne ha oppstått om brannen hadde fått litt mer tid på seg, sier han. Ruud er selv med
brannkorpset til Glåmdal Brannvesen IKS, men hadde ikke vakt denne natta.

– Sikre boligene
– Krysset Løkkegata-Storgata er kjent for sine gamle og verneverdige bygårder. En brann her kan ta med seg andre bygninger. Det er bare å
oppfordre alle naboer i Øvrebyen nå om å søke etter midler fra brannsikringsfondet, for å brannsikre boligene sine, oppfordrer Ronny Ruud.
– Vi må uttrykke stor takknemlighet for den klartenkte, riktige og resolutte handlingen av naboen vår. Han forhindret en storbrann,
svarer Bjørn Hagerud, han eier Baanrudgården sammen med sønnene Geir og Trond Hagerud.

– Kort reaksjonstid
– Brannvakta fikk melding via sentralen på Elverum, på to minutter var brannbilen oppe med et mannskap på til sammen sju personer. Etter
åtte minutter var gården gjennomsøkt og kontrollert med røykdykkere, sier Arnfinn Strømstad, konstituert leder beredskap i Glåmdal
Brannvesen IKS.
– Det gikk godt takket være innsatsen til naboene. Det kunne i verste fall ha stått om kort tid før hele gården var overtent.
Beredskapen vår fungerte, brannvesenet må være veldig raskt på åstedet når det brenner i Øvrebyen, legger han til.
Les også: Den ekte fru Balchen og historien til den over 200 år gamle handelsgården Baanrudgården (TOTAL-sak)
Les også: Det var en handelsgård
Bildeserie: Baanrudgården

BRANNSTEDET: Brannårsaken er et gjenglemt kubbelys som etter hvert
sammen over noen pyntegjenstander slik at varmen spredte seg.
Foto: Anita Krok

GÅRDEN: Baanrudgården er Øvrebyens største trebygning og har en lang
http://www.glomdalen.no/nyheter/article6846151.ece
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historie som butikk, handelshus, leiegård og serveringssted. Foto: Anita Krok

På forsiden nå

– Hvem svir gummi på Skarnes?
Politiet vil gjerne ha hjelp for å finne ut hvem som «burner» på Skarnes.
Les mer7
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