
FORENINGEN ZONEN GELSTED



Zonen kommer til Fyn
I 1935 kom Falcks største konkurrent 
til dato - Zone-Redningskorpset - til Fyn. 
Efter etablering i Odense kom turen til 
landkommunerne, og den 12. august 
1936 etablerede korpset station hos 
kørelærer Folmer Schütte i Søndergade 
15 i Gelsted. 
I 1952 bortforpagtede Zonen alle de 
fynske stationer til Aage Pontoppidan, 
og herefter ønskede Schütte ikke at 
fortsætte samarbejdet med Zonen. 

Børges far bliver Zone-leder i Gelsted 
Pontoppidan henvendte sig derfor til min 
far, automekaniker Aage Andersen, som 
overtog stationen, der fik til huse i min 
fars gamle værkstedsbygning i Sønder-
gade 3a ved siden af Gelsted kro
Det blev en skelsættende dag ikke bare 
for min far, men også for min mor Inger, 
lillebror Bent og så naturligvis mig selv. 
Det var en stolt og lykkelig 12-årig, der 
stod og betragtede synet af de røde 
køretøjer, der bakkede på plads i værk-
stedsbygningen, som var blevet renove-
ret til at modtage Zone-Redningskorp-
sets vogne og materiel.

Børge bliver redder
Seks år senere med et nyerhvervet 
kørekort blev jeg ansat som reservered-
der på stationen. En af mine første ture 
gik til Lunghøj, hvor en ældre mand var 
væltet på sin knallert, formentlig pga. et 
hjertetilfælde. Jeg var den eneste mand 
på stationen og jeg måtte selv betjene 
det hånddrevne udrykningshorn og 

udvælge en tilfældig person på uhelds-
stedet, som kunne tage i den anden end 
af båren. Ellers var det mest krankørsel, 
jeg beskæftigede mig med. 

Falck og Zonen bliver ét korps
I 1963 blev Falck og Zonen slået sam-
men til ét redningskorps. Zonen i Gelsted 
blev nedlagt og Zonens abonnenter blev 
delt mellem Falck i Aarup og Falck i Ejby. 
Min familie flyttede til Dalum, hvor vi 
bosatte os på en nyopført Falck-Zonen 
station med min far som leder, mens jeg 
fik en stilling som redder. Det blev til godt 
40 år i redningskorpsenes tjeneste.

Den første Zone-station på Fyn blev åbnet i 
1935 i Kingosgade i Odense

Zonens mandskab i Gelsted 1962: 
Redderne Søren Ingvard Pedersen, Børge 
Andersen, Niels Jensen og stationsleder 
Aage Andersen

Historien bag Zonen i Gelsted
- fortalt af Børge Andersen,
stifter af og formand for
Foreningen Zonen Gelsted



Jeg beholdt dog stadig mit Zone-gen i 
mig som medlem af Zonens Venner, der 
har til formål at samle, bevare og formid-
le historien om Zone-Redningskorpset, 
dets mandskab og materiel.

Zonen Gelsted genopstår 2012
I 2012 bliver jeg kontaktet af formanden 
for Zonens Venner, Frederik Madsen, om 
jeg kunne tænke mig at oprette en afde-
ling af Zonens Venner på Fyn. Vi skulle 
have til opgave at restaurere en gammel 
Bedford sprøjte fra 1947. Jeg fik samlet 
seks mand som dækkede de fagområder, 
som jeg mente projektet krævede. Vi var 
desuden så heldige, at Middelfart Kom-
mune stillede en garage på Holmegården 
til rådighed, og i efteråret 2012 ankom 
sprøjten så til Gelsted. 

Tak for al hjælpen
Efter syv års arbejde med sprøjten, hvor 
hver eneste lille del har været adskilt og 
er blevet ordnet, lykkedes det i somme-
ren 2019 at få sprøjten synet.
Vi skylder alle vores samarbejdspartnere 
og sponsorer en stor tak. Uden jeres bi-
drag og hjælp havde det ikke kunnet lade 
sig gøre, at vi i dag står med en nysynet 
Zone- brandsprøjte, som kan være med 
til at sikre historien om, at der engang lå 
en Zone-station i Gelsted.  

Børge Andersen  Historien bag Zonen i Gelsted
- fortalt af Børge Andersen,
stifter af og formand for
Foreningen Zonen Gelsted

Sprøjten som 
Gelsted Zonen har 
restaureret, er en 
British Bedford 
1947, som var sta-
tioneret i Nakskov.
Som den eneste 
kommune på Fyn 
havde Gelsted af-
tale med Zonen om 
udrykning til brand, 
inden Falck fra Ejby 
nåede frem



BLIV MEDLEM AF  
FORENINGEN ZONEN GELSTED

Foreningen Zonen Gelsted er stiftet i 2012 og har til formål at sikre og for-
midle Zone-Redningskorpsets virke i Gelsted og omegn for eftertiden.
Foreningens medlemmer har siden 2012 arbejdet på at totalrestaurere en  
Bedford 1947 sprøjte fra Zonen i Nakskov, og i 2019 er sprøjten blevet ind-
registreret. Foreningen er klar til at rykke ud med sprøjten, hvor der måtte 
være behov fx. ved bryllupper, optog, byfester etc.  

STOR TAK TIL VORE SPONSORER
Ellehammerfonden * Fonden Ejby Elnet * Veluxfonden

Også en stor tak til alle vores samarbejdspartnere 
En oversigt fremgår af zone-redningskorpset.dk

 
KONTAKT

Foreningen Zonen Gelsted - Holmegården - CVR 35172793
Søndergade 78 - 5591 Gelsted - tlf. 22479895 

mail: zonen.gelsted@gmail.com
Bank: 4092-4092005488 - årligt kontingent kr. 100,00


