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n Det finns byggmässor, maskinmässor, vvs-mässor – och 

så finns det Bauma. Bygg- och maskinmässan Bauma  

i München kan jämföras med ett OS, skriver den tyska 

dagstidningen Allgemeine Zeitung med en lätt överdrift  

i sitt specialnummer inför mässan. 

Allt kan beskrivas med ett ord: enormt. Att gå runt på 

mässan kräver minst två dagar och bekväma skor. Här 

råder det ingen oklarhet om att Tyskland är Europas eko-

nomiska stormakt. Här känns Sverige litet och väldigt långt 

borta.

Under sju dagar hade mässan 530 000 besökare. Det 

är som om hela Göteborg skulle ha vandrat runt bland 

tornkranar, mobilkranar, grävmaskiner, byggställningar, 

gjutformar, lyftredskap, eldrivna skottkärror, hela asfaltverk 

och dumprar stora som bostadshus.

Bauma, som arrangeras vart tredje år sedan 1954, är 

världens största fackmässa alla kategorier. På en yta som 

motsvarar 57 hektar, varav 16 inomhushallar stora som 

Stockholmsmässan, fanns drygt 3 400 utställare.  

Störst bland de stora var familjeföretaget Liebherr,  

kran- och maskinleverantören vars 200 meter långa 

utställningsbyggnad täckte in flera kvarter. Här gjordes de 

riktigt stora affärerna upp. 

Ändå var det lätt att hitta bland det enorma utbudet. 

Här råder tysk ordning och reda. Varje kvarter har tydliga 

skyltar och liknar  

gatunätet på Man- 

hattan. Bara att läsa 

den tydliga besöks-

kartan, pricka av och 

vandra vidare. 

Det fanns gott om 

svenska besökare.  

I vimlet, som nästan 

uteslutande be-

stod av män, kunde 

man höra de flesta 

svenska dialekter. 

Sverige kom på nionde plats av de cirka 200 nationaliteter 

som besökte mässan. 

Bauma är också en gigantisk firmafest. München är ölets 

huvudstad och på mässan finns det gott om ställen att vila 

benen. Med över en halv miljon besökare så konsumerades 

det gissningsvis lika många liter bayerskt öl. Om tre år är 

det dags igen.

Det är världens  
största firmafest

Här råder 
tysk ordning 
och reda. Varje 
kvarter har tyd-
liga skyltar och 
liknar gatunätet 
på Manhattan.
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Schweiziska Ammann 
var på plats med ett 
brett utbud, bland  
annat ett helt asfalt-
verk. Här en fjärr- 
manövrerad midje- 
styrd markvält.

Bauma är också 
en jättefest och 

på det 57 hektar 
stora mäss- 

området fanns 
många ställen där 

man kunde vila 
trötta fötter.
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Häng med bl  and Baumas godbitar
Vakuumsug från 
italienska  
Cappellotto 
fungerar som 
en jättedamm-
sugare. den 
suger upp jord 
och stenar från 
känsliga ställen, 
till exempel 
runt kablar och 
trädrötter, där 
grävning med 
spade är enda 
alternativet.

Tyska Probst 
har troligen 

världens  
bredaste utbud 

av lyfthjälp-
medel – både 
manuella lyft 

och maskinlyft. Menzi Muck  
– en schweizisk 
grävmaskin  
som tar sig fram  
i backar och 
slänter likt en 
månlandare där 
inga andra gräv-
maskiner tar sig 
fram. Används 
bland annat av 
polarforskare.

richard Beiron 
från Kranlyft  
i Mölnlycke 
med de  
senaste mini-
kranarna från 
Maeda. Mini- 
kranar an-
vänds alltmer 
vid t ex monte-
ring av fönster 
och tyngre 
glaspartier.

Maskinjätten Liebherrs
utställning var en mässa 
i mässan. Här gjordes 
stora affärer under 
Baumaveckan. 

Fyrklöver för murare.  
Tyska gedA är en av  

europas största  
tillverkare av hissar  

och vinschar. 


