
När Gårda brandstation byggdes fanns lokal och ytor för ett Brandkårsmuseum.  
Brandmuseet, som då fanns på Lundby brandstation, flyttades och iordningställdes inför 
invigningen den 1 november 1988 av den nya huvudbrandstationen på Gårda.  
 
Efter bara några år fick museilokalen en helt annan inriktning. Genom åren har det trots  
allt funnits en del föremål och fordon som fått vara kvar som utsmyckning av lokalerna. 
 
Nu stundar det en större ombyggnation i entrédelen på Gårda, vilket medfört att dessa  
klenoder behöver ge plats för annat inom Räddningstjänstens verksamhet.  

Stegbilen som kom ut via fönstret 
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På Gårda fanns en gång flertalet museala föremål och vagnar i brandmuseets utställning, som då 
även innefattade entrén. Likt mycket annat som genom åren givits en annan placering eller som har 
stoppats undan, var det så dags att flytta ut Faun-stegen och Ångsprutan från 1862.  
Den 21 februari 2023 genomfördes denna flytt av de sista fordonen från entrén.  
 
För att få ut fordonen hade ett fönsterparti tagits ned och med hjälp av bärgningsbil med chaufför 
och Museiföreningen, genomfördes detta arbete. Föreningen bistod Räddningstjänsten med både 
kunskaper och vakande ögon, så att denna flytt utfördes och avlöpte väl. 
 
Faun-stegen kom en gång, för länge sedan, in genom fönstret, Då borde det ju gå att få ut den  
samma väg. Frågan var kanske främst om slussväggen fanns uppmonterad vid entrén på den tiden?  
Som väl var fanns det nu någon centimeter tillgodo på var sida. 
 
I nära 35 år har Faunen varit inglasad bakom stora fönster vid entrén, sedan stationen byggdes.  
Faun-stegen släpptes (släpades) ut i det vackra vädret en kortare stund, under kontrollerade former, 
tillsammans med Ångsprutan. Något solblekt i lacken fick den så äntligen rulla lite på sina hårda 
gummihjul. Därefter placeras fordonen i Gårdas vagnhall.  
 
Framtiden får utvisa om vi kan rasta Faunen innanför staketet emellanåt och om den kommer att 
ges tillåtelse att få ha frigång vid något veteranbrandbilsrally. Det krävs trots allt en del omvårdnad 
för att detta fordon ska få kunna röra sig fritt bland allmänheten.   
 
 
När Faunen nu tog fönstervägen ut i det fria, betyder detta då att vi har att göra med en 100-åring? 
 
 
 
         Nedan följer fler foton från dagen. 
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