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SUNDEVED: Pumpen på den
gamle brandbil kunne ikke
mere. Den blev købt brugt på
Civilforsvarets overskudsla-
ger i Glostrup i 1955, så den
har også gjort det godt. 

Den gamle brandbil er til
gengæld kun 26 år, og den
holder nu hos Brand og Red-
ning inde i Sønderborg. 

Til gengæld er en topmo-
derne brandbil – et fint køre-
tøj med pumper – fra 2001.
Det var egentlig Nordborg
Frivillige Brandværns tur til
et nyt køretøj. Men de takke-
de nej.

– Vi har et ønske om en fire-
hjuls-trækker, fordi vi ret ofte
kører til markbrande og bran-
de i for eksempel en mejetær-
sker. 

– Sådan en firehjuls-træk-
ker har vi i forvejen, selv om
den er 30 år, og sådan en øn-

sker mandskabet sig igen, si-
ger brandkaptajn Paul Abra-
hamsen, Nordborg. 

Vi rykker hurtigere
Det er kollegaen i Ullerup,
Jørn Mathiesen svært tilfreds
med. For så kom den moder-
ne brandbil til Ullerup. 

– Helt sikkert. Den har og-

så en meget kraftigere motor,
så vi kan komme hurtigere af
sted og frem, siger Jørn Mat-
hiesen. Beredskabschef Jan-
Erik Rasmussen glæder sig
over, at de to værn har kunnet
finde ud af at samarbejde om
bilen. Den har holdt som
nummer to bil i Sønderborg,
og den er ikke brugt ret me-

get, så den er altså nu kom-
met til Ullerup. 

Brandbil holdt stille
– Det er sjældent, at der er
brug for de to store autosprøj-
ter. Men der er et ønske fra
Sønderborg Frivillige Brand-
værn om at skifte den ud med
et mindre og lettere køretøj,

som hurtigere kan komme
frem inde i byen, hvor der kan
være tæt trafik, siger Jan-Erik
Rasmussen. 

Det er endnu ikke beslut-
tet, hvad der skal ske med
den 26 år gamle brandbil fra
Ullerup. 

Topmoderne brandbil til Ullerup
SKIFTEDAG: Der er
glæde blandt de frivilli-
ge brandfolk i Ullerup,
for i går fik de nøgler-
ne til en ny brandbil
med pumpe. Den
gamle bils brandpum-
pe kunne ikke mere. 

Af Holger Jepsen
Tlf. 7342 5118, hoj@jv.dk

Vicebrandkaptajn Kurt S. Frederichsen foran det nye køretøj, der hurtigt blev undersøgt grundigt at brandfolkene i Ullerup. FOTO: CLAUS THORSTED

F A K T A

■ ULLERUP BRANDVÆRN
Er stiftet i 1932. Der er 30 frivillige brandfolk – heraf tre hold-
ledere, og der er to under uddannelse.
Værnet råder over den nyeste autosprøjte, der kan medbringe
3000 liter vand, har kraftige pumper, slanger, lys og god plads
til fire røgdykkere med udstyr. Den har kørt 6500 kilometer,
pumpen 123 timer. 
Værnet har også en tankbil til 10.000 liter vand, og en helt ny
pionervogn med frigørelsesværktøj til fastklemte personer i
trafikuheld- og ulykker. 

Jens Christian Hansen fra Sønderborg Frivillige Brandværn, til venstre, afleverede brandbilen, som
Paul Abrahamsen, Nordborg, ikke ville eje. Det ville brandkaptajnen i Ullerup, Jørn Mathiesen, til
højre, gerne. Ved siden af ham står beredskabschef Jan-Erik Rasmussen, Sønderborg Brand &
Redning. 

Der må sprøjtes.


