
Brandmester Vagn Bøgely Sorensen matte holde tungen lige i munden for at klare turen op ad
sliskerne til Industrimuseet. Det er også ham, der har taget det største slæb med restaureringen
af den gamle brandsprøjte. Der findes kun to i hele verden - nu udstilles den ene pa Industrimuse-
et i Gasvej. (Foto: Martin Ravn)

Nyistandsat Gideon er
nu kørt på museum
Er så flunkende rod som for 80 år siden, da brandsprøjten blev bygget i Horsens

Omkring 1916 kørte en
flunkende ny Gideon
brandsprøjte ud fra Hor-
sens-firmaet Rud. Kram-
per og Jorgensen A/S. I gar
formiddag kørte den sam-
me Gideon ud fra

værkstedet pa brandstationen
Mosegården - lige så nymalet
og højglanspoleret som
dengang. Denne gang
skulle Gideon dog ikke ud
for at slukke brand, men
en tur pa museum.

Fra brandstationen trillede
den gamle brandbil i adstadigt
tempo til lndustrimuseet i
Gasvej, hvor den ved hjælp af
et par store slisker kunne lore
»ad bagdøren fra Villavej og
lige ind i museets store udstil-
lingshal.

Her kan brandbilen, der op-
fylder ethvert drengehjertes
hedeste drømme om blank rod
maling, skinnende messing,
stiger og slanger, ses fra skr-
torsdag den 8. april Id. 13.

I anledning af åbningen af
udstillingen med Gideon ar-
bejdes der denne dag og 2. på-
skedag i museets bogtrykkeri.

Kun to i
hele verden

Det er • brandmndende i
Horsens, der fik ideen til at
skaffe en Gideon hjem til den

udstilling, man ville lave i an-
ledning af Horsens

Brandvæsens 100 rs jubilum i januar
1992. Brandvæsenet havde
nemlig selv engang en Gideon
brandsprøjte, som i 40 år tro-
fast kørte ud, når der skulle
slukkes ildebrand i kommu-
nen.

Denne bil endte ad
snørkle-de veje hos brandvæsenet i
Gentofte, fordi der dengang
ikke var interesse for at beva-

re den gamle brandsprøjte i
Horsens. I stedet lykkedes det
i december 1991 for brand-
mndene fra Horsens at få en
anden af de endnu eksisteren-
de Gideon brandsprøjter hen-
tet hjem fra Helsingor Mu-
seum, der gik med til at lane
den ud på ubestemt tid.

Det er også brandmændene
på Mosegården, der frivilligt
har taget slæbet med at få den
gamle brandsprøjte, der var i

elendig stand, skilt ad, repare-
ret, renset, malet, smurt og
pudset. Ved brandvæsenets
jubilum i januar 1992 kunne
man fremvise en næsten fær-
dig Gideon. Siden er den ene-
stående brandsprojte blevet
gjort køreklar og frdigre-
staureret, så den i dag er
nøj-agtig lige så flot og funktions-
dygtig som den dag, den forlod
bilfabrikken i Horsens for
snart 80 år siden. (-arm)
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