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1) Blev sannolikt aldrig upplagd på brandbilen då denna levererades med 22 m stege av Bergströms modell 
enligt Scania-Vabis´ tillverkningsorder nr 132, och stegen följde med när bilen övertogs av Malmö Brandkår.
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2) Kan enligt andra uppgifter vara en på 800 l/min som senare inköptes av Svalövs brandkår. Foto på denna 
finns, när den står utanför brandstationen på Drottninggatan.





1912 Oktober
Brandvakt 3 nattvakter lantgård på utställn.området, senare Baltiska brandstationen

1913 Januari
Brandvakt 1 korpral, 1 vicekorpral, 4 brandsoldater med patrull- och televakttjänst under hela dygnet.

Utställningsområdet kopplades till stadens brandtelegrafnät. 
Brandposter ordnades överallt på området.

1914 Januari
Brandvakt 2 befäl, 16 brandsoldater (10 nyanställda fick särskild utbildning), 2 hästar

2 elektriska pumpverk
1 ångspruta om minst 1500 l/min
1 motorspruta om minst 1000 l/min

Alla invändiga och minst 8 av de yttre brandposterna skall vara kopplade till slangar med 
munstycken
Inom utställningslokalerna skall på lämpligt avstånd finnas pytssprutor och kemiska 
eldsläckningsapparater
Minst 2 slangkärror med vardera 300 m slang
Brandtelegraf med minst 7 brandskåp

Till brandvakten under 1914 anslog stadsfullmäktige 36 185 kr. Här ingick inte kostnaden för inköp av eller hyra 
för brandfordon m.m. eftersom man hoppades att utställare skulle ställa sådana till förfogande utan kostnad. Så 
blev också fallet, enligt följande:

Ludwigsbergs Werkstads Aktiebolag i Stockholm ställde dels en 4-hjulig motorspruta på 800 
l/min och dels en ångspruta på 500 l/min till förfogande. 
AB S Henrikssons Sprutfabrik och Mekanisk Verkstad i Stockholm ställde en motorspruta på 
1000 l/min, för bensindrift, till förfogande.
Allmänna Brandredskapsaffären i Stockholm ställde en 25 m avbröstbar stege till förfogande. 
Denna var avsedd att placeras på brandvaktens brandbil.
AB Scania-Vabis´ verkstad i Malmö ställde en autopumpmobil med pump på 1500 l/min till
förfogande. Bilen var enligt tillverkarens  tillverkningsorder och tillgängliga fotografier från
utställningen, försedd med en 22 m avbröstbar stege av Bergströms modell.  Bilen offererades
till Malmö Stads Brandväsen i september och inköptes för 27 027 kr. Denna summa betalades i
januari 1915 men bilen har sannolikt  stannat kvar inom brandkåren efter det utställningen
stängts.
Hela den behövliga brandtelegrafanläggningen med 12 brandskåp levererades och uppsattes 
av AB LM Ericsson & Co i Stockholm. 

1914 15 maj
Brandvakt 18 man inkl. befäl samt 2 hästar.

1 automobilspruta 1500 l/min
1 motorspruta kopplad efter häst, på 1000 l/min
1 ångspruta kopplad efter häst, på 500 l/min

85 invändiga brandposter med tillkopplade slang och munstycken
65 utvändiga brandposter varav 8 med tillkopplad slang och munstycken
10 brandskåp
200 på lämpliga ställen placerade assuranssprutor och kemiska eldsläckningsapparater
2000 m hampaslang med förskruvningar 

Brandvakten vid Baltiska utställningen 1912-1914



Huvudbrandstationen
Första utryckningen
Kolsyrespruta ett korpralskap om 5 man
Kolsyrestege ett korpralskap om 5 man
Ångspruta ett korpralskap om 5 man
Andra utryckningen
Redskapsvagn eller ångspruta ett korpralskap om 5 man
Extra utryckningen två korpralskap om vardera 6 man extra brandsoldater

Södra stationen
Första utryckningen
Handkraftspruta ett korpralskap om 5 man

Övrigt
Extra kusk för körning av sjukvagnar, djurtransportvagn, polisvagn

Hästar 10 st januari – oktober
11 st november – december

Brandfordon
Huvudstationen 1:a utryckningen 1 Kolsyrespruta

1 kolsyrestege
1 ångspruta

2:a utryckningen 1 ångspruta
1 redskapsvagn

I reserv 1 ångspruta
1 materielvagn
2 vattenvagnar
1 mekanisk stege

Södra stationen 1:a utryckningen 1 handkraftspruta
Västra Skrävlinge kyrka I särskilt spruthus 1 mindre handkraftspruta
Övrigt 1 sjöångspruta

3 velocipeder
Slang
Tryckslang 76 mm 1410 m

63 mm 3285 m
44 mm 800 m

Sugslang för ångspruta 43 m
Sugslang för handkraftspruta 5,5 m

Underhåll Ångsprutan N:o 7A genomgripande reparation

Kommunala fordon
Huvudbrandstationen Hälsovårdsnämnden 1 sjuktransportvagn

1 sjuktransportvagn
Poliskammaren 1 polisvagn

1 polisvagn i reserv
1 djurtransportvagn

Brandvakten vid Malmö Brandkår 1912-1914


