Malmös kommunala vagnarna 1903 - 1923

Sjuktransportvagnarna
Sjuktransportvagnarna
Brandkåren fick 1903 uppdraget att för hälsovårdsnämndens räkning utföra transporter av
sjuka och skadade. Förutom denna vagn från
1903 fick Malmö några år senare också en gul
transportvagn som hälsovårdsnämnden fått
ur drottning Sophias fond 1900. Se bild längre
ned. De båda vagnarna delade på körslorna
från 1907. Vagnen från 1903 blev då epidemivagn. Vagnarna togs ur tjänst 1922 då den
svarta övergick till Stadsbudsföreningen No 1
för liktransporter.

Brandstationen i juli 1938. Foto: Edward Rosengren (18871957). Ur Limhamns Museiförenings bildarkiv.

Besvärlig motljusbild av brandstationen på 70-talet.

Exteriörbilderna ovan kommer från Malmö Brandkårs fotoarkiv.
Interiörbilderna togs av Lars-Owe Göthe 2013-04-22.

Vagnen från 1903 har tidigare visats i Vagnmuseet och den gula har stått i Kommendanthuset. Båda finns nu i Malmö Museers förråd.

Den svarta sjuktransportvagn kom till Brandkåren 1903.
Den kördes på uppdrag av Malmö Hälsovårdsnämnd.

Foton från Malmö Brandkårs bildarkiv

Sjukvagnen som Drottning Sophia skänkte 1900 var i tjänst till
1922. Här står den uppvaktad av olika brandredskap i Malmö
Museers stora magasin i Malmö Frihamnen.
Foton Lars-Owe Göthe.

Polisvagnen
Polisvagnen ingick också bland de
kommunala vagnar som brandchef Bror Cederström erbjöd
kommunen att brandkåren kunde
ta hand om. Givetvis fanns det en
baktanke. Som motprestation fick
kommunen anta en utökning av
den fasta personalen inom brandkåren samtidigt som man avskaffade reservbrandkåren.
Åtagandet omfattade att hålla
häst och kusk samt att underhålla
vagnen. I övrigt fick polisen ställa
upp med eskorterande konstapel
när ”passagerare” skulle tas ombord. Denna disiga dag poserar en
konstapel vid polisvagnen med
Malmö Latinskola i bakgrunden.
Polisvagnarna, det fanns också en reservvagn vilken vi saknar bild på, fanns hos
brandkåren till 1923. Poliskammaren hade då, 1922 köpte en automobil av märket
Essex från 1918. Denna var stationerad hos brandkåren till 1934 då en större piketbil av märket Volvo togs i bruk. Huruvida denna också stationerades på brandkåren
är osäkert, den nya polisstationen vid Davidshalls torg hade plats för den. Men den
finns på en bild när den är garagerad på brandstationen.
Foton ur Malmö Brandkårs fotosamling.

Bilden nedan är tagen framför lilla
redskapshuset, inne på brandstationens gård.

Djurtransportvagnen
Även sjuka och skadade
djur behövde transport
och en sådan transportvagn kom till Brandkåren
1903. Den kördes på uppdrag av Malmö Poliskammare.
1922 togs verksamheten
över av renhållningsverket.
1927 återkom djurtransporterna till brandkåren
då en djurtransportbil
anskaffades.

Foto från Malmö
Brandkårs bildarkiv

