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Klintens stegbil får tuta och köra igen
Den gamla stegbilen från Klintens brandstation har rustats
upp av Gotlands veteranbilsklubb. I går rullade den för egen
maskin från Endre till bilbesiktningen.
- Vi är glada i dag. Nu har vi räddat den i ytterligare 50 år,
säger ordförande Rune Larsson.
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Med ett mjukt puttrande svängde den nyrenoverade stegbilen in för besiktning
klockan 09.45 i går morse. Turen från garaget i Endre hade gått fint enligt
entusiasterna i den välpolerade gamla brandbilen. En stund senare var
besiktningen klar, utan anmärkning.
- Det gick utan några problem. De verkade tycka det var kul med en sådan här bil
för omväxlings skull, säger Rune Larsson, vid ratten.
Den gamla stegbilen är av märket Dodge och byggåret är 1935. Chassit är byggt i
Visby och det är ännu den gamla originallacken som lyser vackert röd.
Raritet
Stegbilen är en raritet och enligt medlemmarna finns det bara en känd brandbil av
samma modell. Samtidigt är den helt unik eftersom chassi och stege
specialtillverkats efter den gotländska brandstyrkans önskemål.

Under 1930-talet användes stegbilen i Visby tillsammans med ytterligare två
brandbilar. Specialstegen var från början tänkt till en av de andra bilarna, men
eftersom den var för stor flyttades den till den nyinköpta "Dodgen" som skulle bli
ett av brandmännens utryckningsfordon under många år framöver.
Stegbilen togs ur drift 1967 och har sedan dess stått avställd i Gotlands
veteranbilsklubbs ägo. Renoveringen har blivit möjlig tack vare ekonomiskt bidrag
på 35 000 kronor från Sparbankstiftelsen Alfa och DBW, där den större delen gick
till totalrenovering av motor och bromssystem.
Dessutom har uppemot tio medlemmar i föreningen varje måndag i veckan under
ett års tid jobbat med att återställa bilen. Dit hör även finpustning av lack och den
lilla mässingsklockan som användes vid utryckning.
Den gamla brandbilen kommer bli ett rullande museum som kommer att dyka upp
för visning i olika sammanhang inom veteranbilsföreningen, men även i samband
med räddningstjänsten visar sin verksamhet.

