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Gamle brandsprøjter
kommer på parade

KOLIND - Med omkring en måneds forsin-
kelse fejres Midtdjurs Brandvæsens 75-års 
jubilæum med en reception lør dag formid-
dag i byrådssalen. Uden for Administrations-
bygningen udstilles gamle brandsprøjter på 
parade, og i byrådssalen kan brandvæsenets 
historie studeres på en udstilling med bille-
der, scrapbøger, avisudklip og gamle, ældre 
og helt nye branddragter. Samtidig har Ko-
lind Handelsstands forening besluttet at pynte 
byen med flagallé på dagen.

Af Kolind-Ebdrup-Skarresø Sogneråds pro-
tokoller fremgår det, at det allerede i septem-
ber 1911 blev vedtaget at købe en sprøjte til 
Kolind til den nette sum af ca. 800 kr. Samtidig 
blev det bestemt at købe forsamlingshuset i 
Kolind, dels til brug til gymnastikhus og dels 
for at have et opbevaringssted til sprøjten.

I sommeren 1912 begyndte sognerådet på 
at lave et brandregulativ for kommunen, et 
udvalg blev nedsat til at lave en brandved-
tægt, og 20. februar 1913 kunne den vedtages 

Brandfolk fra Kolind Brandvæsen med væsenets aller-
første sprøjte, som Kolind-Ebdrup-Skarresø Sogneråd i 
1911 besluttede at købe - for ikke mindre end 800 kro-
ner. 

Øverst fra venstre ses blikkenslager Ernst Jensen, 
smedemester R. Hammer, elektricitetsværkbestyrer 
Als, cykelhandler Frits Jacobsen, vognmand O. Kjeldsen 
og karetmagermester Sørensen. 

I nederste række ses fra venstre sadelmagermester 
Jensen, snedkermester Hansen, tømrermester Emil Jen-
sen, en uidentificeret person, murer Holst, blikkensla-
germester Jensen, endnu en uidentificeret person og 
- som de to sidste i rækken - mekaniker Oskar Jensen 
og tømrermester Høj.



og sendes videre til amtet. Brandvæsenet hed 
de første 60 år Kolind Brandvæsen, indtil det i 
1973 skiftede fornavn til Midtdjurs.

I 1924 blev den første motordrevne brand-
sprøjte, en Ford T, indkøbt. Den blev i 1929 
skiftet ud med en Chevrolet - oprindeligt en 
lastbil købt hos vognmand Albert Therkildsen, 
Bredgade i Kolind, som i næste måned fylder 
92 år. Chevroleten - som i flere år var væk fra 
kommunen, indtil den sidst i 70’erne blev købt 
tilbage af grosserer Erik Ny mann, Kolind - ud-
stilles på lørdag. Dens afløser, en Ford 1953, 
blev først solgt af kommunen til en landmand, 
men si den lykkedes det at købe den tilbage, 
så også den kan ople ves på paraden lørdag. 
Den blev i 1977 afløst af den, der bruges i dag.
Det er Beredskabskommissio nen, der er vært 
ved receptionen, hvor alle er velkomne til at 
kigge indenfor. Navnlig håber kommissionen 
at se nogle af de ”gamle” brandfolk fra eg- 
nen.
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Jubilæumsfest flyttes
MIDTDJURS - Midtdjurs Brandvæsen marke-
rer jubi læum - ikke på selve dagen, men lør-
dag den 19. marts.

Midtdjurs Kommune blev først i sidste øje-
blik klar over, at brandvæsenet havde 75 års 
jubilæum i går og har derfor valgt at bruge lidt 
mere tid på at forberede et ordentligt arran-
gement.

- Vi holder reception i administrationsbyg-
ningen i Kolind, oplyser borgmester Peder 
Vejs  gaard, som er formand for beredskabs-
kommissionen, hvorunder brandvæsenet 

sorterer. Det bliver en reception for kom-
munalbestyrelse, brand mandskab, tidligere 
brandfolk og for repræsentanter for nabo-
kredsene.

Kommunen håber også på at kunne vise en 
lille udstilling bestående af billeder og tekst, 
der fortæller om brandvæsenets historie.

Her er den gamle Chevrolet, som blev brugt fra 1929 til 
1953. Fra venstre ses gartner Knudsen, der i en årrække 
var brandinspektør, og som i mange år drev forretning i 
Kolind. Derefter vognmand O. Kjeldsen, og tømrerme-
ster Høj.


