
Vil beholde Gideon
neaftale løber

ud år 2000

HORSENS - Vi vil me-
get gerne beholde Gide-
on, så nu gar vi i gang
med at undersøge; om
det kan lade sig gore.

Det siger borgmester
Vagn Ry Nielsen om den
gamle brandbil, Gideon,
som Horsens kommune
har lånt af Tekniske Mu-
seum i Helsingor.

Gideon kom til Horsens
for fem år siden, da
brandvæsenet fik lov til at lane
den i forbindelse med 100
års jubilæet 4. og 5. januar
1991.

Aftalen var, at Horsens
Brandvæsen fik lov at lane
den gamle sprøjte frem til
år 2000 mod at sætte den i

stand.
Den var også i en noget

miserabel stand, men med
et legat fra Bikuben og
masser af frivilligt arbejde
fra brandmændene med
Vagn Bøgely Sorensen i
spidsen, ser Gideon i dag
rigtig flot ud.

Gideon er en af de 10
brandsprøjter, der blev
bygget i Horsens i begyn-
delsen af århundredet af
firmaet Rud. Kramper og
Jørgensen A/S.

Der er i dag to tilbage.
Den Gideon, som Horsens
nu har har aldrig kørt
i Horsens. Det har den an-
den Gideon-sprøjte, der
stadig eksisterer. Den
kørte 40 år i Horsens fra om-
kring 1919.

Men den star nu hos
Gentofte Brandvsen.

Derfor vil man i Horsens

gerne beholde den Gideon,
man har lånt i Helsingor.

- Vi vil henvende os til
museet i Helsingor for at
finde ud af, om vi kan fa
Gideon permanent. Der er
blev brugt mange penge pa
at sætte den i stand, og vo-
res dygtige brandmnd
har lagt mange timer i ar-
bejdet.

- Men vi vil ikke blive
ved med at bruge tid og
penge pa den, hvis vi allige-
vel skal levere den tilbage,
siger borgmesteren.

Brandmester Vagn
Bøgely bliver rigtigt glad,
hvis Gideon far lov til at
blive.

- Jeg har også gået og
prikket lidt til politikerne,
for lige pludseligt er det
skæringsdag, og så ryger
Gideon tilbage, uden der er
nogen, der opdager det, si-

ger han.
Han tilføjer, at Gideon i

dag mangler en stige, men
hvis Horsens far lov til at
beholde den, vil bade indu-
strimuseet og brandmn-
dene lægge kræfter i og få
den lavet.

- Det er et stort stykke
arbejde, og der er ikke så
meget ved det, hvis Gideon
skal afleveres igen, siger
Vagn Bøgely.

Jens Breinegaard fra
Teknisk Museum i Hel-
singor fortæller, at museet
endnu ikke har modtaget
en officiel henvendelse fra
Horsens kommunen om
eventuelt at fa lov til at be-
holde Gideon.

- Derfor har vi eller ikke
taget stilling til, om Hor-
sens kan fa Gideon eller ej,
siger han.
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