
Banegårdspladsen, 5100 Odense C
Tlf. 70 22 19 25, fax 66 15 47 54,
fax redaktion 66 12 22 00

Udgiver: 
Fynske Medier P/S

Ansvarshavende chefredaktør: 
Per Westergård

Tryk: Fynske Mediers Trykkeri

Distribution: Udebliver avisen -
ring til Tryksagsomdelingen Fyn
7010 4000 ml. kl. 9.00-16.00.
Mail: reklamation@tof.dk

Salg: annoncer@lanv.dk
Redaktion: red@lanv.dk
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00. Fredag kl. 8.00-15.00

Indleveringstider for annoncer:
Korrektur- og større annoncer: onsdag inden kl. 16.00

Øvrige tekstannoncer: torsdag inden kl. 12.00

Rubrikannoncer: fredag inden kl. 12.00

Salgsleder

Leif Lind Madsen

llm@lanv.dk
63 45 25 01

Mediesalgskonsulent

Bendt Birk Larsen

bbl@lanv.dk
63 45 25 07

Salgssekretær

Pernille Madsen

pma@lanv.dk
63 45 23 06

Journalist

Jens Nicolaisen

jeni@lanv.dk
63 45 23 28

Journalist

Christina 
Frederiksen

christina@lanv.dk
63 45 23 27

Redaktør

Jan Bonde

bonde@lanv.dk
63 45 23 20

Journalist og
redaktionssekretær

Frank Pedersen

frank@lanv.dk
63 45 23 23

Fotograf

Hasse Frimodt

hasse@lanv.dk
63 45 23 24

Lokalavisen Nordvest udgives af Fynske Medier P/S, der
bl.a. udgiver Kerteminde UgeAvis, Lokalavisen Nyborg,
Melfar Posten, UgeAvisen Nordfyn, Ugeavisen Faaborg,
LokalAvisen Assens, Ugeavisen Svendborg, Ugeavisen
Øboen, Dalum-Hjallese Avis og Skibhus Avisen.

Medlem af De Lokale Ugeaviser.

Lokalavisen Nordvest udsendes gratis hver onsdag til husstande i Allesø, Blommenslyst,
Bolbro, Højstrup, Kirkendrup, Korup, Lumby, Næsby, Næsbyhoved-Broby, Paarup, 
Ravnebjerg, Snestrup, Stegsted, Stige, Søhus, Tarup, Ubberud, Villestofte og Åløkke.
Distribueret oplag: 23.900 eksemplarer.

Erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og annoncer er ikke tilladt. 
Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer.

ONSDAG den 16. oktober 2013 23

ODENSE NV: Da Raimund
Nielsen begyndte som lærer på
Paarup Skole i 1961, var den
gamle brandsprøjte i Paarup
Kommunes varetægt.

Det havde den været, siden
sprøjtehuset ved Paarup For-
samlingshus var blevet revet
ned.

Da den ny Paarup Skole blev
indviet i 1963, så overtog skolen
sprøjten til opbevaring.

- Den kom til at stå i den lille
aula på skolen og der stod den
frem til ombygningen af skolen
i 2012, fortæller Raimund Niel-
sen, der var lærer på skolen i 41
år – frem til 2005.

Efter nogle få år blev han ”for-
enet” med brandsprøjten igen.

- Arkivet blev spurgt, om vi
var interesseret i at få brand-
sprøjten. Men vi har ikke plads
til at have sådan noget stående,
så derfor tog jeg den hjem, for-
tæller Raimund Nielsen, der er
en af de frivillige kræfter i Paarup
Lokalhistoriske Arkiv.

Brandsprøjte mangler et hjem

★ Billede, hvor man kan se sprøjtehuset ved forsamlingshuset. Billedet
er fra Det Kongelige Biblioteks samling af luftfotos.

★Raimund Nielsen ved den gamle brandsprøjte, som han nu håber at kunne aflevere et sted i Paarup, hvor den - historisk set - hører hjemme. FOTO: HASSE FRIMODT

RAIMUND NIEL-
SEN har Paarups
gamle brandsprøjte
stående i en lade på
Nordfyn.

TEKST: JENS NICOLAISEN
FOTO: HASSE FRIMODT
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I dag står brandsprøjten i en
lade i Hessum på Nordfyn. Men
står det til Raimund Nielsen, så
varer det ikke længe, før sprøjten
får et nyt hjem – i Paarup.

Retur til Paarup
- Den kan sagtens blive stående,
men jeg har et håb om, at den
kan komme hjem til Paarup,
hvor den hører hjemme.

Så er der nogen, der er interes-
serede i at have den stående, så
er de velkommen til at kontakte
mig, siger Raimund Nielsen.

Brandsprøjten er to meter
lang, en meter i bredden og har
lange håndtag.

Odense Museum er blevet
spurgt, om de var interesseret i

en overtagelse, men de har tem-
melig mange brandsprøjter i
forvejen.

- Men det har været herude
og fotograferet den, tilføjer han.

Sprøjten er fra 1800-tallet,
hvor hver landsby havde sin
egen brandsprøjte.

Brugt ved udstillinger
Paarup Lokalhistoriske Arkiv
har sommetider brugt den
ved udstillinger - for eksempel
i Tarup Center, og senest har
Raimund Nielsen haft den med
til et arrangement i Hessum.

Det er altså ikke en skrøbelig
antikvitet - men et stykke Paa-
rup-historie, som arkiv-manden
gerne ser, kommer hjem og stå

» Den kan sagtens
blive stående,

men jeg har et håb
om, at den kan komme
hjem til Paarup, hvor
den hører hjemme.
RAIMUND NIELSEN

et sted i Paarup, hvor alle kan se
den og derved fornemme histo-
riens lokale vingesus.

Fakta

➜ Er du interesseret i
at høre mere om brand-
sprøjten, kan du kontakte
Raimund Nielsen på mobil 23
29 52 62

➜ Arkivet vil være behjæl-
pelig med at få den leveret.

➜ Arkivet har i øvrigt fået
ny hjemmeside: www.paaru-
parkiv.dk.


