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DEN GAMLE BRANNSTASJONEN
Vogts gt 11

Brannstasjonen i Vogts gate var i bruk fra 1876 til 2004
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'Moss Brannvesen i de riktige farlige gamle dager'
Ved brann ble det først avfyrt ett skudd. Hvis det var tegn til storbrann, ble det avfyrt ett skudd til.
Sprøytemannskapene og andre ”innrullerede”- 300 i tallet- strømmet til etter hvert. Byen hadde 5-6
sprøytevogner, og hver av disse måtte ha minst åtte mann ved pumpestasjonen. Brannfolkene
dannet nå manngard med sine brannspann fra sprøytevognen og ned eller opp til nærmeste
vannkum. Dette var blodslit - spesielt for de som stod ved sprøytene, for de måtte plasseres så nære
brannstedet som mulig. I en gammel instruks fra 1849 står det at den enkelte måtte begi seg til
brannstedet ”og hver ved sine sprøiter bidrage til ildens slukning - hvorhos ingen må forlade sin
post. Og det påligger korpsets medlemmer uden modsigelse eller vægring strax at efterkomme de
foresattes befalinger.” Brannmannskapene måtte tjenestegjøre til sitt sekstiende år. Om vinteren var
det vanskelig å få tørket slangene, og dette ble foretatt i selveste bystyresalen - det het
Rådstuesalen den gang. Dette ble til slutt for mye for byens kårne menn, og i 1844 fikk
sprøytehuset en kakkelovn.
Sprøytehuset
Brannkorpset i Moss hadde et stort mannskap – i 1778: 300 mannskaper. Utstyret ble lagret i et
sprøytehus - først plassert øverst i Gudes gate, men i 1825 flyttet til Kirkeparken, omtrent der hvor
støtten for de falne står i dag. Sprøytehuset ble i 1876 flyttet til Vogts gate 11 og ble en del av
denne brannstasjonen. Det lå mot grensen til Skarmyra skole og ble revet i 2008 i forbindelse med
etableringen av parkeringsplass for Allaktivitetshuset og ny innkjørsel fra Fr. Nansens gate.
Nytt vannverk og høydebasseng
Den store bybrannen i 1858 viste at mangelen på tilstrekkelig med vann førte til at brannen ble
svært omfattende. Det ble derfor satt i gang planlegging av nytt vannverk. I forbindelse med
bygging av nytt vannverk og høydebasseng på Klommestensåsen ble garver C. Arnesens løkke
(Matr.-nr. 12 a ved Vogts gate) kjøpt for 3500 Spd. eller 14000 kroner til brannstasjon. 2500 Spd.
Eller 10000 kroner ble til ombygging av stående bygning på eiendommen.
1876 sto vannverket på Fossen 8 og vannbassenget på Klommestensåsen ferdig.
''Det var som å komme til himmerike – da vi fikk vårt nye pumpeverk i 1876 og den flotte
brannstasjonen med tørketårn i Vogts gate.'' Pumpehuset og pumpen står den dag i dag nede i
Fossen nr.8-før ”Galla Mølle”. Den pumpet vannet opp i bassenget på Klommestensåsen. Og nå
var det slutt på trerør og brannspann. Dette anlegget var i bruk helt til 1937 da vi fikk vårt neste
vannverk med pumpestasjon på Nesset. Den gamle pumpen stod faktisk i reserve for brannvesenet
helt til krigen var slutt i 1945. Den var jo helt uavhengig av elektrisk kraft.
Brannstasjonen
Som en del av vannverksaken vedtok bystyret å kjøpe Vogts gate 11, bygge den om til
brannstasjon og etablere et brannvesen med faste mannskaper. Det var brannmannskapene som
kjørte pumpene i vannverket. Før 1876 besto brannvesenet i Moss av mannskaper som ble innkalt
når det ble varslet brann.
Side 2

Lok. nr. 1045025 Brannstasjonen - den gamle
forts:

1878 ble så brannstasjonen bygget med fast bemanning på fire mann. Brannstasjonen ble bygget av
en gammel låve som sto der, til tross for en mengde protester som mente at brannstasjonen ble lagt
altfor langt utenfor ” byen”.
Huset var en ombygget ladegård som fikk 8-kantet slangetårn for tørk, og moderne innretninger for
øvrig. Brannstasjonens arkitektur er opprinnelig sveitserstil med stort takutheng og utskårne
sperrehoder, og pløyd stående panel. Av sveitservinduer er knapt noen igjen, heller ikke
omramminger. Det meste er utskiftet til enkle to- og trerams funkisvinduer.
Brannkanonen – den tids brannvarslig er flyttet fra brannvakta på Bjerget og stammer fra 1825.
1894 falt vekterordningen bort og brannvenset besto av: Branninspektør (byingeniøren),
brannmester, ti faste konstabler og førtifem reservemannskaper.
1924 kom byen første brannbil – en FWD som fremdeles finnes på brannstasjonen. Året etter ble
det bygget garasje for den.
1937 ble det bygget seks nye garasjer mot Vogts gate til nyinnkjøpte brannbiler.
1963 ble det bygget en etasje over garasjene og innredet vaktrom. Slik brannstasjonen fremsto da,
fortsatte den å være i 41 år.
2004 flyttet det regionale brannvesenet til ny brannstasjon på Tykkemyr.
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