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Madeleines pillefyr eksploderede

SJÆLLAND: - Pillefyr er en god investering. Det er billigere og mere miljøvenligt, end et oliefyr, 
konstaterer Madeleine Mehrens.
- Hvis det vel og mærke er installeret korrekt, tilføjer den 52årige turistmedarbejer på Stevns 
turistbureau hurtigt med en alvorlig mine.
I april måned kom hun hjem til et hus, hvor røgen væltede ud af bryggerset gennem en knust 
rude fra det pivåbne pillefyr.
Hvad der formentlig var en røgeksplosion fra hendes kun to måneder gamle fyr havde sodet 
hele det hvidmalede rum til og slået hendes gravide bulldog, der lå og sov i bryggerset, ihjel.
- Det kunne godt være gået helt galt. Men heldigvis var hverken min datter eller jeg hjemme, 
da det skete, og jeg kom tilsyneladende hjem i rette tid, inden det nåede at udvikle siger, siger 
hun.

Hvordan tør du?
Hvad der forårsagede eksplosionen er aldrig blevet opklaret. Efter længere tids tovtrækning 
mellem forsikringsselskab, sælger, installatør og Madeleine Mehrens fik hun dog installeret et 
helt nyt fyr, og tilkendt erstatning så alle skader i det tilsodede bryggers kunne blive udbedret.
- Folk spurgte da også, hvordan jeg overhovedet turde efter den omgang. Og jeg var da lidt 
nervøs for det i begyndelsen. Det blev ikke bedre af, at der også opstod problemer med det 
nye fyr. Formentlig fordi håndværkerne ikke havde indstillet det ordentligt.
- Så blev jeg altså bekymret. For håndværkeren, installatøren havde sendt ud da jeg fik 
installeret mit første fyr havde også sagt, at han ikke var helt sikker på installationen, da han 
aldrig havde gjort det før. Derfor gik jeg ud og ledte efter en anden håndværker, jeg vidste 
havde forstand på det og som kunne indstille det hele korrekt, siger Madeleine Mehrens.
I dag er hun glad for sit nye pillefyr, der har kørt upåklageligt siden forsommeren. Og hun vil 
da heller ikke fraråde andre at få installeret ét:
- Men hvis jeg skal give folk et godt råd må det være, at de sørger for at købe et ordentligt fyr, 
der bliver installeret ordentligt. Vælg håndværkere, der kender til pillefyr og ved, hvad de 
snakker om, siger Madeleine Mehrens.
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