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Chefen för
Ystads Frivillige
Bergnings-Corps
har ordet
Då är vi inne på ett nytt år och F.B.C.´s 175
årsmöte är avklarat och mitt första som
Chef.
101 medlemmar hade slutit upp denna
tidiga och soliga söndagsmorgon vilket
var mycket roligt.
Dagordningen godkändes och våra
övriga punkter flöt på bra. Tom Setterwall
höll ett föredrag om SÖRF och vårt kommande veteranbrandbilsrally som går av
stapeln Kristihimmelfärdshelgen där vi i
F.B.C. är med och anordnar. Tiden är
28-31 maj.
Detta år blir stort för F.B.C. och som ni
självklart förstår, så kräver det många frivilliga händer till hjälp, så jag hoppas och
ber er ställa upp så mycket ni kan.
Den 2 augusti blir en stor dag för oss i
F.B.C. då firar vi vårt 175-årsjubileum
med baklänges middag och vår mannadans. Planeringen är i full gång i vår jubileumskommitté och jag tycker vi ligger
bra i fas men där återstår en del som ska
fixas till.
Turistgruppen är i full gång med sin
planering och som vi hörde Paul prata om
på årsmötet i parken, behövs många frivilliga till hjälp. Som vanligt är det Hasse
som håller i chaufförerna, Tobbe i guiderna och Tommy i försäljarna samt Paul i
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Wallanderturerna.
Tekniska gruppen håller på att lägga
sina flinka fingrar på våra fina brandbilar
för att dom ska spinna som katter på
Ystads gator i sommar. Deras stora projekt
denna vinter har varit att fixa rosten på
puckelen med hjälp av Lundgrens bil och
ta bort lister och andra detaljer för att sen
låta den gå mot målningsbåset hos Murre.
Så när turistsäsongen börjar veckan efter
midsommar står där en nymålad RÖD och
fin puckel på torget till säljarnas förfogande så ystaborna och turister kan köpa
biljetter och souvenirer.
Bevarandegruppen håller på att fixa
med lite detaljer i vårt museum som ska
sättas upp och rättas till. Dom håller också
på att ordna hjälmar och innanmäte till
dom samma. Är där någon som inte nyttjar sin hjälm så hör av er till Michael
Bergman, för hjälmar är en bristvara.
Vår hustomte Åke har vaknat till liv
efter vinterns ide och dirigerar för fullt
med sin dammvippa och städutrustning
uppe på hemmet. Så när turisterna och
ystaborna börjar droppa in på muséet så
möts de av ett rent och fint museum som
vanligt när Åke låtit sina rengöringsfingrar spela.

Restvärdesgruppen går i väntans tider.
Som ni säkert hört, ska vår fullt fungerande restvärde och deras goda rykte och
kompetens flyttas till Lövestads räddningsvärn. Men Conny kämpar för att
över huvudtaget få ett klart besked om
när och hur detta kommer att ske. Väntan
skapar en massa onödig oro och diskussioner om detta. Kämpa på Conny.
Hasse kämpar på med vår hemsida och
F.B.C.-aren för att den ska få det fina utseende som den alltid har. Men som ni
säkert förstår så behöver Hasse hjälp från
er medlemmar och avdelningschefer samt
adjutanter från verksamhetsgrupperna
med foto och artiklar. Jag hoppas att alla
avdelningscheferna har skickat in till
Hasse om avdelningarnas årsprogram så
det kan komma ut på hemsidan.
Jag vill hälsa alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till en fantastisk fin Corps
med god kamratskap och fin sammanhållning - Välkomna!
Med innerliga förhoppningar om en
fin och skön vår och sommar med många
sköna grillkvällar. Jag hoppas även på ett
stort och bra år för vår 175- åring.
Lars Lindsjö, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.
Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”

Kommande möten

Söndag den 4 maj 09.00:
Vårmönstring och Malmö F.B.K. vandingspris
Måndag den 19 maj 19.00: Ardins vandringspris
Fredag den 6 juni: Sveriges Nationaldag
Meddela närvaro till avdelningschefen!
Närvaro meddelas enligt paragraf 12 i reglementet, till avdelningschefen.
I avd. Lars Jeppsson 0411-55 12 71    II avd. Magnus Lloyd 0706-61 42 17
III avd. Roland Törsök  0765-36 53 40      IV avd. Paul Persson 0411-783 84
V avd. Stefan Bergström 0411-120 58

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!
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Första avdelningen valde
Lars Jeppsson till chef.
Vintergäck och snödropp, farväl. Sköna
när ni finns, det doftar vår. Det knarrar
från himlen när gåsasträcken ordnar sina
v-formade stråk. Till och med en hackspätt ger sig till känna. Solen skiner och
temperaturen pendlar runt 10-12 grader.
Detta händer utanför Folkets hus i Surbrunnsparken den här vårdagen den 9
mars 2014.
Har det redan blivit 2014?
Inne i den stora salen hade 101 dalmatiner - förlåt - F.B.C.-medlemmar samlats för att delta i årsmötet och på podiet
frågade sig chefen, Lars Lindsjö, sekonden
Peter Lundh och de administrativa cheferna Björn Stjärnfäldt och Magnus Lindén
om de hade glömt något.

Den allestädes närvarande "Moppa"
ordnade med sladdarna till färgkanonen
som räddningschefen Tom Setterwall
skulle använda sig av. Musikkåren värmde sina instrument och personalen på Sur-
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brunn förberedde "Frokosten", ordet som
när jag kom till Ystad, frågade mig vad det
betydde.
Med ett tecken från vår chef, slog JanAnders Bergh igång F.B.C.s musikkår och
Corpsens 175-årsmöte var igång, men
tyvärr började detta möte med den beklagliga tysta minuten för att hedra våra kära
vänner och kamrater, Sven-Börje Persson,
första avdelningen, Christer Ståhl, tredje
avdelningen och Bo Ring, Ekenäs Finland, andra avdelningen. Minuten följdes
av musikkårens vackra toner.
Dagordningen avverkades punkt för punkt.
Revisor Ingemarsson hade ingenting att erinra. Hasse Lange ville ha hjälp med filmfotograferingen vid sprutmönstringen.
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Håkan Lydahl hade begärt att bli entledigad
från posten som avdelningschef för första
avdelningen som föreslagit Lars Jeppsson till
hans efterträdare och årsmötet höll enligt applåderna med.  
Lasse är 62 år och har varit medlem i F.B.C.
i 30 år. Han jobbar som bilförsäljare på BilBengtsson i Ystad där han varit anställd i 45
år. På fritiden gillar han att se på handboll,
försöker motionera och älskar god mat och
dryck. Alla önskade honom lycka till med utveckla avdelningen i den goda F.B.C. andan.
Därefter följde inte de sedvanliga redogörelserna från avdelningar och adjutanter, utan istället:

på Tysklandsresan och avslutningsfesten.
För att förtydliga det Paul sade om turerna med brandbilarna till sommaren:
Stads- och Wallanderturerna startar direkt efter midsommar, alltså den 23 juni
och avslutas den 19 augusti. Stadsrundturerna gör fem turer måndag till fredag
och fyra turer på lördagarna. Wallanderturena gör tre turer per kväll, 18.30-19.3020.30. Vi kommer att försöka köra fyra
kvällar i veckan. Måndag med svensk
guidning, tisdag tyska, onsdagar svenska
och torsdagar med engelsk guidning.
För er som självklart vill hjälpa till, vän-

Paul Kristensson vår kristallklare chef
för turistgruppen redogjorde för sommarens arbete med Stads- och Wallanderturer, samt efterlyste hjälp från alla.
Klart var emellertid att det krävs fyra
gånger medhjälp i turistverksamheten, på
torget, guida, chaufförism och att agera
värd på muséet, för att kunna följa med
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der er för stadsrundturerna när det gäller
guider till Thorbjörn Brundin, för chaufförerna kontaktar ni Hasse Lundh och
försäljarna vid torget Tommy Hulth. Till
Wallanderturerna kontaktar ni mig, Paul
Kristensson, både chaufförer och guider.
Ni som har lust att hjälpa till som guider
för Wallanderturerna kan börja plugga
omgående, det finns manus.
I år liksom förra året så gäller det att
vara både guide och chaufför vid garaget
när bilarna skall tas ut eller köras in. Vi
vill inte riskera skador på varken fordon
eller tältgaraget.

Michael Bergman berättade om museiverksamheten under det kommande
året. Öppettiderna blir som förut. Torsdagar 12-16 och lördagar 11-15. Att vara
värd på muséet berättigar naturligtvis också till tysklandsresan och höstfesten.

Frågan om en kommande försäljning av
ungdomsbrandkårens brandbil ANN annonerades och förklarades av sekonden.
Bilen är ju stor och tar plats, 26 m2, och är
helt klart just nu bara en kostnad och den
används för litet. Det kan ju också hända att kommunen inom en snar framtid
hjälper oss till ett mer permanent garage,
som inte behöver vara 230 m2 bara för att
ge plats åt en så stor bil. Peter menade
dock att den inte bör säljas, bara för att bli
av med den. Vi får kontakta någon som är
genuint intresserad av att vårda och bevara bilen. Den är i gott skick trots att den
är i 60-årsåldern.
Ärendet avslutades med handuppräckning, där försäljning vann klart. Dock med
tillägget utan brådska.

De nya medlemmar som röstades in
det här året var: Första avdelningen Paul
Sjöstedt och Kristoffer Andersson. Andra
avdelningen Mattias Ljungkvist, Kent
Andersson Per-Anders Olsson, Per-Einar
Larsson och Birger Karlsson. Till tredje
avdelningen Lars Lind och Kristoffer Enander.
Peter Lundh redogjorde för en ändring
i reglementet angående medaljintervall,
det vill säga, hur många års medlemsskap
i Frivilligan krävs för att bli tilldelad en
medalj. Ärendet klubbades igenom enligt
förslaget. Ni kan läsa om ändringen på sidan 19 i denna tidning.

Och här kära medlemmar vore det glädjande att notera många medhjälpare. Rallyt blir stort och det behövs många händer
och då F.B.C. är inblandat skall dagarna
givetvis vara en perfekt uppvisning av
värdskap.

Det är alltid trevligt när förslag och påpekanden kommer från medlemmarna
själva. F.B.C. är en traditionsoch historiebevarande förening,
men i högsta grad också en kamratförening. Frivilligan fyller ju
inte föraktliga 175 år och varje
år gör vi en uppvisning – sprutmönstringen på Stortorget.
Men vi marscherar även som
en stolt trupp genom staden och
även om vi inte har militärisk
ordning så är det viktigt att allt
ser snyggt ut.
Och när Mikael "Mille"
Sjögren redan under andra
avdelningens årsmöte kom
med förslaget, "Marschträning", tände medlemmarna och
glädjande nog nickades det i "Folkan", så
det skall bli glädjande att se samtliga infinna sig till marschträningen den 8 april
II när avdelningen arrangerar detta ute
vid F.B.C.-garaget på Disponentgatan, det
hela startar 19.00. Det är viktigt att ni anmäler er till avdelningschefen så han kan
köpa hem tillräckligt till grillningen.

Årsmötet avslutades av en klar och
tydlig genomgång av Räddningschefen
i Ystad Tom Setterwall om turerna inom
SÖRF, sotarupproret och framför allt det
förestående Veteranbrandbilsrallyt 29 till
1 maj.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps

Jubilerar 175 % hela
året
FBC:aren
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VETERANBRANDBILSRALLY I YSTAD!
Ystad och Österlen 30 maj – 1 juni
Ett evenemang av den här storleken kräver
fingertoppskänsla och gott ledarskap. En
stor händelse som inte gör sig själv. Alltså:
äras den som äras bör: Ystads Räddningschef Tom Setterwall, har tillsammans med
F.B.C. och Försvarsutbildarna lagt ned
ett jättearbete för att kunna ro detta stora
evenemang i hamn.
En stor applåd!

das deltagarna i rallyt, bland annat rundturer med buss på Österlen.
Brandhistoriska Sällskapet passar också på att genomföra sitt årsmöte under
Veteranbrandbilsdagarna i Ystad och på
Österlen.
Själva Veteranbrandbilsrallyt är under
lördagen den 31:a maj. Start och mål är
i Ystad.

Ystad och Österlen blir under
Kristi Himmelsfärdshelgen värd
för Brandhistoriska Sällskapets
årliga Veteranbrandbilsrally, ett
rally som kommer att rulla   genom sydöstra Skånes fyra kommuner, Tomelilla, Simrishamn,
Sjöbo och Ystad. Kommuner
som ingår i Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund, SÖRF,
som är en av värdarna i år. De
två andra är Ystads Frivillige
Bergnings-Corps samt Försvarsutbildarna i Ystad. Planeringen
har pågått sedan 2012 för att
åstadkomma det bästa rallyt hittills!
Vi räknar med att 50 ekipage från hela Sverige, Norge,
Danmark och Tyskland kommer att delta. Antalet deltagare
beräknas till cirka 300 personer. Eftersom
värdskapet flyttas runt i Sverige, är detta
för kommunerna i sydöstra Skåne en unik
händelse. Att deltagare från våra grannländer är intresserade att komma är nytt
och speciellt.
Under torsdag och fredag kommer veteranfordon att anlända till Ystad, flera via
tågvagnar.
Olika aktiviteter kommer då att erbju-

Under rallyt görs stopp vid Österlens
Lastvagnar i Tomelilla, på Autoseum i
Simrishamn och hos Bil Bengtsson i Sjöbo. Från Sjöbo kör veteranbrandbilarna
via Snogeholm, Marsvinsholm och Charlottenlund innan kustvägen och ”målgång” på hamnplan i Ystad, en sträcka på
cirka 120 km.
En av Brandhistoriska Sällskapet utsedd jury kommer att åka med under ral-

lyt och bedöma fordon och dess förare/
personal i tidsenlig klädsel. Juryn kommer
bland annat att utse ett vinnande ekipage.
Lördagen avslutas med en stor bankett
i Surbrunnsparken i Ystad och söndag är
det lastning av fordon och hemresa för
alla deltagare.
Brandhistoriska Sällskapet är en rikstäckande ideell förening som har till uppgift att främja intresset i landet
av att dokumentera, bevara,
samla och vårda svensk brandkårshistoria.
Det gäller äldre föremål, fordon och dokument så att framtida brandmän och kommuninvånare ska kunna se och ha
förståelse för den delen i samhällets utveckling.
Brandhistoriska
Sällskapet
bildades den 6 juni 1991 i Skara. (www.brandhistoriska.se)
För mer information kontakta:
Tom Setterwall, räddningschef SÖRF, 010 - 11 02 511
Mats Johansson, Försvarsutbildarna, 0411 - 55 22 30
Lars Lindsjö, Frivilliga Bergnings-Corps, 0709 - 18 59 36
Ystads Frivillige BergningsCorps, vår kära förening som i år fyller 175
år har alltså en av nyckelrollerna i det är
engagemanget, vilket innebär att förväntningarna på oss är stort. Det är en möjlighet för oss att visa upp oss och göra det
från vår bästa sida.
Nu är det upp till oss medlemmar ro det
hela iland genom att erbjuda våt hjälp.
Avdelningscheferna är beredda att ta emot
er anmälan om er hjälp med öppna armar.

REDAKTIONEN FÖR FBC-AREN VILL ATT NI MEDLEMMAR DELTAR MED INNEHÅLLET.
DET KAN VARA UPPLEVELSER I ER AVDELNING.
DET KAN VARA SYNPUNKTER PÅ NÅGOT NI SKULLE VILJA FÖRÄNDRA/FÖRBÄTTRA.
KANSKE HAR NI EN IDÉ OM NÅGON GEMENSAM AKTIVITET SOM MAN KAN GÖRA PÅ BRANDKÅRSHEMMET
- ELLER - I GUDS FRIA NATUR. HÖR AV ER! hasselange@hotmail.com

EUROMASTER
YSTAD
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HJULINSTÄLLNING

Ytte och Tytte
säger att våren är här!

Det här året är speciellt. Ystads Frivillige Bergnings-Corps är speciell därför att
den fortfarande existerar och ni som är
medlemmar i föreningen skall känna er
stolta.
Tyvärr gör Corpsen inte längre några
brandsläckande uppgifter, men ni medlemmar är en påminnelse om de stordåd
som de tidigare frivilliga brandmännen
gjorde. Det är till stor del deras förtjänst
att vi bor i en mycket välbehållen medeltidsstad. Det var männen som betalade för
att rädda liv och egendom.
Under sommarsäsongen ger vi ystadsbor och besökande det bästa vi har. De
skall trivas. Vår lilla del i det hela är
brandbilsturerna och sprutmönstringen
första lördagen i augusti. I år med ännu
mer pompa och ståt med anledning av

vårt stora jubileum.
I jobbet med turistverksamheten är
det ni medlemmar som förhöjer våra
besökares upplevelse om ni bjuder på
er själva. Trevligt bemötande gör inte
ont. Frivilligans mannar är kända för sin
hjälpsamhet och sitt tillmötesgående.
Barnen som vill åka med brandbilen  är
många och skall minnas brandbilsturen i
Ystad länge. En sak som är underbar med
att guida är att man har möjlighet att låta
sitt eget kvarvarande barnasinne blomma
ut genom att göra folk intresserade av
staden samt möjligheten att fabulera litet,
något som bland annat är tillåtet i trollskogen.
Någon gång under vårperioden kommer
turistgruppen att anordna en genomgång
av det F.B.C.s turistverksamhet går ut på.

Gå in på hemsidan så kommer där ett närmare besked så snart som möjligt. Ni som
är nya medlemmar är säkert intresserade
av vad allt rör sig om.
Och eftersom de som rekommenderat  
er att bli medlemmar också är er fadder
så länge ni behöver. De bör visa er tillrätta
och kanske förklara hur det kommer sig
att man äter baklänges i Frivilligan.
Undertecknad önskar också att de som
vill spela och sjunga ville ge sig till känna,
för musik och sång är byggda utav glädje
och därmed finns det många tillfällen att
höja stämningen. Vi har ju faktiskt en
medlem som verkligen kan musicera - vår
vän Janne Schaffer, som också är släkt i
rakt nedstigande led från Ystads Frivillige
Bergnings-Corps grundare, Johan Wilhelm Fåhræus.
Hans Lange

DIGITALT!

Broschyrer - Reklamblad - Almanackor - Personaltidningar
Visitkort - Kuvert - Brevpapper - Blanketter - Affischer

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad.

www.lasservice.se
Regementsgatan 3
Tel. 0411-55 99 88

Tel. 0411-786 50. info@ystadtryck.se
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PUCKELEN ÄR FIT FOR FIGHT!

Vår raritet "Puckeln" har varit på Akuten.
Fordonet är av märket Ford och vad är
naturligare, när det gäller en åkomma på
en Ford än att vända sig Ford-akuten i
Ystad, Lundgrens bil AB under Niclas
Härstedts vakande ögon.
Den 4 cylindriga ombyggda lastbilen
Ford AA 131 är av årsmodell 1931, som
är parkerad utanför Wetterstrands Ur
varje sommar. Skåpkarossen byggdes på
av Hjalmar Larsson 1935. Den har varit i
tjänst hos F.B.C. sedan 1958.
Puckeln är en puplikdragare och när
den nu är omlackerad kommer den att
lysa som en röd pärla över Stortorget.
Jag har iakttagit hur det varje morgon

som Frivilligan har att erbjuda.
När sedan brandbilen verkligen
kommer, är det först upp som gäller.
Detta är helt fantastiskt att uppleva.

när puckeln rullar nerför backen från
Mariakyrkan snabbt bildas en liten kö
redan inna föraren hinner ut. Barnen
ropar: "Nu kommer brandbilen!" En
mycket populär attraktion med andra ord.
Under väntan på själva branbilen brukar många handla en del av de souvenirer

FOTOGRAFER!
De som vill hjälpa till med videofilmning
under sprutmönstringen vid F.B.C.s 175-årsjubileum
kan höra av sig till Hans Lange snarast möjligt.
Vi kommer att ha ett möte för att gå igenom ett körschema.
Man behöver inte vara toppfotograf. Ni kommer att få hjälp.
hasselange@hotmail.com

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!
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VETERANBRANDBILSRALLYT 29 MAJ - 1 JUNI
Ni som vill hjälpa till med rallyt kontakta Magnus Lindén 0706 - 42 61 65 eller mail: ystads.fbc@telia.com

FBC Bankgiro: 109-0893 - FBC Bankgiro: 109-0893 - FBC Bankgiro: 109-0893 - FBC Bankgiro: 109-0893

Familjeföretaget
med tradition
från 1930
10
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Fler bilder från årsmötet

Gulan Gratulerar Hjärtligt till jämna år 2014!
27
05
11
11
09
14
05

januari Klas Holst 		
mars
Tommy Persson 		
mars 		 Knut Jönsson 		
april 		 Anders Lewhagen
maj 		 Kenth Andersson
maj 		 Jan-Erik Jönsson
juni 		Per Mårtensson 		

75
60
70
45
65
70
50

Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00
FBC:aren

11

Stadsdelen Östra Förstaden i Ystad
Av Ingemar Åkesson

Fastigheten Areskoug Södra 1, Jennygatan 3

Fotot, från 1902, med fastigheten Areskoug Södra 1 (i mitten) är lånat av Charlotte Wöhrman (f. Stömer) Det
är värnpliktiga från Södra Dragonregementet, K 6, Ystad, som syns på Oskarstorget i bakgrunden.

"Träbeningahusen”
Det var bagarmästare Jöns Andersson
(1848-1938) som någon gång i mitten på
1870-talet lät uppföra huset på Jennygatan.
Jönsson, som hade ett träben och av den
anledningen begåvats med vedernamnet
”Träbeningen”, ägde dels hyreshuset ovan
och dels huset lite söder härom, Lundgren
Norra 6, med adress Jennygatan 7/Tobaksgatan 16. De båda husen har sedan i mer
än hundra år gått under namnet ”Träbeningahusen”!
Som framgår av fotot är fastigheten
Areskoug Södra 1 ett tvåvåningshus med
hög källarvåning. Det sägs att när huset
stod färdigt användes även källarvåningen
som bostäder. Detta kom det redan i mitten

på 1880-talet att ändras på, då lokalerna
ianspråktogs för annat ändamål.
Maria Munthe och hennes skola
Maria Munthe (1845-1944) var född i
Jönköping. Sin examen hade hon tagit vid
Kungliga Högre Lärarinneseminariet i Stockholm. År 1882 startade hon ett elementarläroverk för flickor i Ystad. Första året
bedrevs undervisningen i en lokal på Hamngatan (dåvarande Stora Strandgatan) för
att året därpå flytta till Klostergatan där man
också bara stannade en kort tid innan Maria
Munthe, någon gång i mitten på 1880-talet
flyttade sin skola till fastigheten Areskoug
Södra 1 på Jennygatan 3. Skolan huserade
dels i källarvåningen och dels i någon eller
några av fastighetens övriga utrymmen.
Som skolgård användes ”Himla-trädgården”
väster om huset (nuvarande Rådhusparken).
Maria Munthe drev skolan i privat regi fram
till någon gång runt år 1900, då den ombildades till aktiebolag med Ystad stad som
delägare.
Maria Muntheskolan byggs
Den Muntheska skolan var kvar på Jennygatan fram till 1905. Nu hade det blivit
så många flickor som ville gå i flickskola,
att lokalerna helt inte längre räckte till, utan
efter ritning av stadsarkitekt Peter Boisen uppfördes detta år Flickskolan (Maria Muntheskolan) på Tobaksgatan (nuvarande Maria
Munthegatan). Maria Munthe (på kortet här
till vänster taget under hennes tid vid skolan
i Ystad) ville bli titulerad fröken. Hon ville
inte heller benämnas rektor utan behöll titeln
skolföreståndarinna. Hon slutade sin tjänst i
Ystad 1911, då hon pensionerade sig och flyttade till sin brors hus, villa Värna på Lidingö.
Maria Munthe var aldrig gift. Hon dog 1944 i
Lidingö i sitt nittionionde levnadsår.
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Fanjunkare Nils Strömer
Ny ägare, efter bagarmästare Jöns Andersson, till fastigheten Areskoug Södra 1 blev
fanjunkaren vid Skånska Dragonre-gementet, K6, Ystad, Nils Strömer (1864-1907),
som 1903 köpte huset på Jennygatan. När
Maria Munthe, två år senare med sin flickskola 1905, lämnade huset på Jennygatan för
flytt till den nyuppförda skolbyggnaden vid
Tobaksgatan, så lät Strömer, efter ritning av
stadsarkitekten Peter Boisen, göra en större
renovering av fastigheten. Huset kom efter
renoveringen att ha fyra ganska så stora lägenheter två på varje våningsplan.
Nils Strömer och hans hustru Elin (18671947) fick sex barn, tre döttrar och tre söner.
En daotter dog som spädbarn och en av

Nils Strömer (1864-1907)

de andra två döttrarna dog vid tjugotre års
ålder. Nils själv blev inte heller han så gammal. Han avled 1907, fyrtiotre år gammal,
för övrigt samma år som yngsta dottern,
Marta, föddes.
Hustrun Elin blev då ensamstående med
fem barn, där äldsta barnet, sonen Folke, var
nyss fyllda tio år. Charlotte Wöhrman, Elins
barnbarn och dotter till Malte och Gully
Strömer, har berättat att farmodern var en
mycket duktig kvinna och, att hon med hjälp
av lite hyresintäkter och besparingar klarade
att ensam uppfostra och försörja familjen.
Strömers Skofabrik
I slutet på 1920-talet startade de tre
bröderna Strömer, Folke (1897-1945), Malte
(1899-1964) och Tage (1904-1978), en
skofabrik i källarlokalen på den Strömerska
fastigheten på Jennygatan. Man tillverkade
dels kängor och dels dam- och barnskor. Ett
tiotal personer jobbade i skofabriken. Efter
några år lämnade äldste brodern Folke Ystad
och flyttade till Granhult i Småland. Malte
och Tage drev fabriken vidare. I nästan trettio år huserade skofabriken i källarplanet på
Jennygatan. År 1958 flyttades fabriken till
ett nybygge i hörnet av Industrigatan-Disponentgatan. Här var man dock inte kvar så
länge utan på grund av allt sämre lönsamhet
tvingades bröderna Strömer att, efter några
år i den nya byggnaden, lägga ner fabriken.
Efter nedläggningen såldes byggnaden till
Kockens Kryddfabrik som flyttade hit sin senapstillverkning.
Många olika näringsidkare i källarplanet
på aa 3
Sedan skofabriken 1958 flyttades från
källarplanet på Jennygatan så har här varit
många olika näringsidkare. Jag kan inte redovisa allt här varit utan nöjer mig med att
ta med en del här av.
Gustav Perssons Kontorsmaskiner
Efter skofabriken flyttade Gustav Pers-

son in med sitt företag,
Gustav Perssons Kontorsmaskiner och Verkstad. Persson var kvar
några år på Jennygatan
innan han flyttade till
en lokal på Regementsgatan. (Mer härom i
särskild artikel).
Färgcentralen
På 1970-talet hade
köpman Herbert Lautrup (1916-1983) färgaffären Färgcentralen
i den norra av de två
affärslägenheter-na
i
källarplanet. Här sålde
Lautrup, som var bosatt på Bruksgatan, färg, mattor och tapeter.
Musikhandel och Internetcafé
Andra verksamheter som funnits i källar-

planet i huset på Jennygatan 3 är musikhandel (under ett par år på 1980-talet) och Internetcafé (i början på 2000-talet).
En nästan hundraårig epok
Fastigheten Areskoug Södra 1 kom att ägas
av familjen Strömer i nästa etthundra år eller
närmare bestämt under åren 1903 till 2001.
Dottern till Nils Strömer, Marta Nordström
(1907-2001) stod under senare år som fastighetens ägare bortsett från de allra sista
åren, då det var hennes son, Lars Nordström,
som ägde huset. Det var också Lars som
2001 sålde fastigheten till dess nuvarande
ägare, Ropack Fastighets AB, Lusse och
Mauritz Larsson, Skurup.
Jag avslutar skrivandet om familjen Strömer

Fotot lånat av Charlotte Wöhrman

och fastigheten Areskoug Södra 1 med att ta
med ett kort som är taget i samband med
firandet av juldagen 1960 hemma i lägenheten hos Tage Strömer på Jennygatan 3.
Personerna på fotot ovan är från vänster:
Bengt Strömer (son till Malte), Gully Strömer
(Maltes fru), Stig Strömer (son till Malte),
Ida Hansson (Tages hushållerska), Charlotte
Wöhmer (dotter till Malte), Tage Strömer,
och Jan Strömer (son till Malte).
H.Y. Hudvårdscenter
I den norra källarlokalen residerar idag Eva
Dahlanders företag H.Y. Hudvårdscenter.
Hudvårdsföretaget har funnits på Jennygatan
sedan 2008.
Jennygatan 3
Sedan december månad 2013 hyr en damoch herrfrisör, Jenny Lundh, den södra källarlokalen. Salongen har hon passande nog
dels till fastighetens adressbeteckning och
dels till hennes eget tilltalsnamn gett namnet
Jennygatan 3.
                                                               

Fastigheten Areskoug 1 som den ser ut idag. Foto: Ingemar Åkesson 2014
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Musik skall byggas utav glädje

Sjögren & Co
Musik skall byggas utav glädje, myntade hela sveriges LILL, om jag inte
minns fel.
Har ni tänkt på vilka skatter F.B.C.
har inbyggda, utöver de historiska
värdena.
En musikskatt, måhända.
En av Gulans medlemmar, Mikael
"Mille" Sjögren vispar till det ofta. 50 till 70
gånger om året spelar Sjögren & Co igång

och spelade dansbar musik i Lill Arnes, m
fl. 2009 bildade han sedan Sjögren & Co.
Roger är Basen som är teknikansvarig. I
yrket är han IT - tekniker. Han är medlem
i 5:avdelning i F.B.C.

Kent arbetar som säljare i byggmateralbranschen. Spelar i Thor Freddys Brogren,
och kompar Group 687. Han spelar Keyboard och sjunger.
Lennart är transportledare till yrket.
Han är den som spelar gitarr och sjunger.
Master "Mille" är en skarpögd bilprovningsman som väl inte direkt sjunger

Lennart Nilsson

Mikael "Mille" Sjögren

Roger Hansson

på olika platser i södersta Skåne,
mycket i Skåre med omnejd. Högklassikt och dansbart.
Allt som oftast får de igång
dansanta par som älskade dansbandmusik redan för 50 år sedan. Bandets
musikaliska spektrum spänner över allt
från ålderdomshem till raggarfester.
Grabbarna har prövat olika former.
Marcus och Roger startade bandet Shine.
"Mille" Sjögren, hade Candys Rivers,

Kent Öjvindsson
Marcus, studerar musik
på Skurup folkhögskola och
Musikhögskolan i Malmö. Han spelar gitarr och tjusar bland annat den kvinnliga
publiken med skönsång - och även han
medlem i F.B.C.s 5:e avdelning.

på jobbet, men han
kan däremot när det
rör sig om musik,
spela allt.
När ni får denna
tidningen i er hand
har deras stora grej
Marcus Sjögren för året redan kommit. Bandet gav ut
sin första liveskiva i vecka 8, och jag antar
att det går att höra med Mille om att köpa
den.
Kanske F.B.C. skulle provlyssna, live?

FBCBankgiro: 109-0893
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F.B.C. 100 år!

Den stora dagen var inne. Ystads Frivilliga Brandkår 100 år! Det skulle firas,
inte en, utan två hejdundrande festdagar.
Staden var flaggprydd och mängder av
inbjudna potentater anlände redan kvällen före. Chef och sekond hade på för-

genom porten till det gamla rådhuset och
upp till Knutssalen.
Talens långa rad inleddes av Hugo
Schultz som bland annat sade:
”... en annan sak som kanske väcker
undran, - är den traditionen som utvecklats kring de vartannat eller vart tredje
år återkommande festerna. - Vi tära först

Därefter tråddes dansen.
Landshövding Thomson bjöds enligt
vedertagen ordning upp av Hugo Schultz.
Stämningen nådde en högre ljudnivå och
Europafilm dokumenterade det hela.
Det inträffade en sak som tvunget
måste återberättas: Torsten Jönsson berättade 1995 för journalisten Bengt Jönsson,

ett glas punch och sedan vi någon stund
i fröjd och gamman idkat kamratlig och
angenäm samvaro, dukas supén fram. Så
har det varit, - så blir det idag och under
förhoppning att våra ärade gäster måtte
finna glädje och trevnad i vår krets, - höjer
jag mitt glas och bringar Eder ’Frivilligans’
välkomstskål!”
Pro Patria och andra förtjänsttecken
delades ut och medaljörerna bars i ”gullstol” runt salen. Från Finland hade finske
brandchefen från Åbo, Karl Arell, kommit.
Till denne höll Z. Hanzon ett inspirerat
tal, som han slutade med ett fyrfaldigt
leve för grannlandet, varpå musikkåren
stämde upp ”Vårt land”.
I gott och väl en timme pågick tal och
tacktal, utdelande av ännu mera utmärkelser, samt uvppläsning av telegram
från bland andra Kungen och Kronprinsen
ackompagnerade av en skål efter varje inslag.

från tidningen Kultur för alla, att det inte
fanns någon lösning på problemet som
kunde uppstå om det råkade bli en kvinnlig
landshövding.
”Vid 100-årsjubileet 1939 var det en
kvinnlig journalist närvarande och mannarna visste inte hur de skulle göra, så de
frågade sin chef, Hugo Schultz, som svarade”:
”Nä, bjud inte upp henne, folk kan tro
att vi har blitt perversa!”
Dagen efter var vädret utmärkt. Solen
sken och vackra vita moln seglade i rask
takt över himlavalvet, enligt Hanzon:
”Alla var på gott humör, då gästerna
såväl som befäl hade damer med sig.”
Man gjorde en utflykt runt Österlen med
Elias Nilsson som guide. Det blev besök
vid Löderups strandbad, Glimmingehus,
Fyledalen och den härliga sommardagen
avslutades med en festmiddag på Ystads
Saltsjöbad.

En sedelärande episod.

middagen lagt en krans på förre chefen,
Hattmakaren Nils Ekströms grav ute vid
Nya Kyrkogården, ”samt ock ihågkommit
Hederschefen Johan Ekelund och en äldre
veteran, Målarmästare Mårtensson, med
blommor och dedikation. Dessa veteraner
kunde på grund av ohälsa ej deltaga i Jubiléet.”
Efter sedvanlig uppställning på Oskarstorget gick marschen, med en förstärkt
Ystad Sagostunders musikkår i spetsen till
Gamla Kyrkogården för kransnedläggning
vid de andra chefernas gravar; Bolinder,
Lamberg, Moberg, August och Ivar Schultz
samt Peter Christian Berghman. Återtåget
till Stortorget för sprutmönstringen gick
denna gång via, ”de gamla försvarsvallarna i Norra Promenaden”.
Efter tre kvart av sprutning över torget,
som var omgivet av tusentals åskådare,
gick marschen, sedan attiraljen stuvats
undan, runt Sankta Mariakyrkan och in

Fridhemsgatan 24, 271 45 Ystad
Tel: 0411-57 70 00 • Fax: 0411-171 37
e-post: ystadenergi@ystad.se • www.ystadenergi.se
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Hålla det man utlovat
Här kan man ju åka skridsko, är min
första tanke när jag kommer in i den
stora hallen hos SANPRO. Men det är
slipad betong. En teknik som företaget
specialiserat sig på.

Roger Strömberg berättar om företagets
huvudsakliga verksamhet som täcker allt
vad gäller skadesanering, såsom brandoch vattenskador, renoveringar av väggar,
tak, golv och ventilationssystem och så
konsten och utrustningen för att förädla
betonggolv.
Hur funkar det?
Det är porerna i golvet som gör att det
blir helt halkfritt. Resultatet blir helt portätt, men golvet andas ändå och vi får upp
glansen i betongen.
F.B.C. har ju en restvärdesgrupp som
tar vid efter räddningstjänsten...?
Mm, restvärdet tar hand om den akuta
biten och sedan tar vi vid. Det vill säga
själva renoveringen till så gott som ny–
skick igen.
Hur länge har företaget funnits?
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Vi är 12 år gamla. 2012 såldes vi till  
ett större företag som heter Skadeteknik.
Vår personal har ett snitt på 20-30 år i
branschen. Det rör sig om drygt hundra
anställda och vi omsätter ca 100 milj. genom våra kontor på 6 ställen i landet.
Vem är du själv?
Min karriär började till sjöss. Därefter
långtradarchaufför ett par år, men det
funkade inte med arbetstider och mitt
välbefinnande. Speciellt inte när man har
barn.
Vad anser du är företagets styrka?
Vårt ledord är att vi håller vad lovar! Vi
är på plats inom en timme. Om det så är
julafton! Vi bedömer skadorna och rekommenderar vilka åtgärder som bör vidtas.
Här gäller alla bitar som sanerings–
tekniker, avdelningschefer och ägandeskap. Kunnigt folk, så det handlar om
personalen. De är mina verktyg. Har jag
ingen personal så har jag inga verktyg.
Har du också 46 ggr lönen som chef?
Roger skrattar hjärtligt och svarar:
Nej, det kan inte fungera så. Jag ser inte
värdet i pengar utan får min tillfredsställelse av att kunna driva ett bra fungerande
företag. Jag vill ge tillbaka. Välmående
och nöjd motiverad kår av anställda gör
jobbet bättre. För några år sedan åkte hela
företaget iväg på en medelhavskryssning.
Ett sätt att visa sin uppskattning. Det
skapar lagkänsla.
Var finns duktig personal? Från andra
företag?
Jag vill inte sno från konkurrenter, bland
annat därför att de är inkörda på rutinerna
i det företaget. Jag vill utbilda min personal
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själv, för då vet jag att de får in våra rutiner
och lämnar ett högklassigt jobb efter sig.
Kommer de från skolan direkt?
Ja en hel del, det handlar om tänkesätt:
Om jag gör jobbet färdigt, även om det blir
övertid, så gör jag det hellre än att behöva
åka till skadeplatsen även i morgon. Jag
går hem när jag är färdig inte för att arbets-               
tiden är utsatt. Så vill jag att min personal
tänker.
Drabbade ringer, försäkringsbolag, byggare och fastighetsföretag. Då är det bråttom för att försöka rädda det som räddas
kan.
Där gäller det också att snabbt lägga
upp en tidsplan, för efter vårt jobb skall ju
andra hantverkare in och om vi säger att
vårt arbete kommer att vara klart klockan
12, så skall det vara klart kl. 12, för då kan
nästa i kedjan komma in direkt. Rörläggare, elektriker, målare och andra. Vi är
ju en del i en kedja för att så snabbt som
möjligt få igång ett företag igen.
Därför är vi stolta över att kunna säga
att vi kommer i tid och lämnar i tid. Dessutom inom den kostnadsram vi utlovat.
Det får inte vara som när vi flyttade hit
februari i fjor. Jag beställde inbrotts- och
brandlarm och webkamera. Först i augusti
sattes inbrottslarmet in. I november brandlarmet, men ännu finns ingen webkamera.
Det får inte ta sådan tid.
Roger gör en gest över hallen och säger
nöjt:
När den här hallen du ser i stort sett är
tom, visar det att alla de andra maskinerna är ute på jobb. Då mår jag bra.

Varning!

eller:Tänk vad en liten gubbe kan Gno o o
Av säkerhetsskäl för att undvika risken för
ögonskador tag med solglasögon nästa gång ni
ska besöka Brandkårshemmet eftersom ni
kommer att mötas av en bländande upplevelse.
Allt som har metallisk anknytning är nu så
blankt att det sticker i ögonen. Detta är en
mans verk, vår förre chef Jan
Ulriksson.
Det är fullt förståligt att han
efter att ha avgått som chef
inte bara kunde sitta overksam
hemma utan måste ha något
att syssla med och han har
visat sig inneha oanade kvalifikationer som en ”hannad
karr”.
Han har transporterat hem
föremål efter föremål från
Brandkårshemmet, (kan det ha
varit per cykel?) och har sedan
med trasa och putsmedel rengjort, gnott och putsat tills han
kunnat se sin egen barska
nuna avspegla sig. Resultatet kan nu beskådas på Brandkårshemmet.
Nu är det bara så att hustrun Gunn upptäckt
hans färdigheter med trasa och putsmedel så
han har nu fått stränga order om att allt där
hemma också ska bli skinande blankt med hot
om att hon annars skulle se till att han blev
utelåst på balkongen vilket hon praktiserat
vid tidigare tillfälle.

Med erfarenheten om hur kallt och ensamt
det var har han tagit hotet på fullt allvar och
kommer säkert en tid framöver att va en ganska upptagen man medan Gunn går ut med
hunden.
Ryktet har också gått att han har planer på
att utvidga verksamheten som egen företagare. Firman ska heta Gnida o Gno
och ska erbjuda sina tjänster till
alla medlemmar i FBC som till
facila priser ska kunna få sina
hem lika polerade som de själva
ibland är. Allt vad Rot- och
Rutavdrag heter kommer att gälla.
Lite synd att han inte avgick
som chef tidigare så vi hade kunnat haft mer nytta av honom.
Skämt åsido.
STORT TACK Jan för det enorma arbete du utfört för att vi ska
få det fint på Brandkårshemmet.
Det är en fröjd att få sätta tillbaka sakerna på sina platser och
jag hoppas att alla kommer att njuta av
anblicken. Jag vet att du Jan om någon har en
brinnande känsla för Frivilligan och kommer
att vara med och engagera dig så länge du
kan.
"Samhällets blickar följa dig. Samhällets
tacksamhet blive din belöning."
Sven Bergman.

FBC Bankgiro: 109-0893
Flügger Färgbutik CN Färgcenter
FÄRG • TAPETER • GOLV• KLINKER
Jakobsbergsgatan 57
(vid Kristianstadsrondellen), Ystad.
Tel. 0411-659 50

AdvokAt LArs MiLberg Ab

familjerätt företagsjuridik tvister
Hamngatan 12 A, Ystad 0411-186 80

www.milberg.se

BENGT RASMUSSON
Stora Östergatan 26, 271 34 Ystad
Telefon 0411 - 195 05
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På eftersidan
Ändring av reglemente gällande medaljer.
FBCs medaljer delas ut enligt följande:
Brons 10 års medlemskap (som tidigare)
Ystads Frivillige Bergnings-Corps, är en
historie- och traditionsbevarande förening. Föreningen arbetar för att bibehålla
minnet av en heroisk insats som påbörjades 1839. Under 174 år har FBC hjälpt
till med att bevara det gamla Ystad så
som det ser ut idag. För att bli medlem i
Corpsen, krävs inget annat än att vara
intresserad av att hjälpa till med att bevara denna unika Corps (Kår).
Medlemsavgifter
Ystads Frivillige Bergnings-Corps.
Inträdesavgift: 100:Medlemsavgifter: Aktiva: 275:Avgifterna betalas in på
FBC Bankgiro: 109-0893
Sista inbetalningsdag
Medlemsavgift: 31 MARS!
FBC Årsmöte: Andra söndagen i
mars.
OBLIGATORISKA Mönstringar:
Söndag 1 veckan i maj: Vårmönstring m.
Malmö FBK vandringspris.
Måndag 3:e veckan i Maj:
Ardins vandringspris
6 juni: Nationaldagen
Dag efter midsommar: Stadsrundturer
och Wallanderturer startar.
Torsdag veckan efter midsommar:
FBC Museum öppnar
Måndag första veckan i augusti:
Förövning inför 174-årsdagen
Lördag första veckan i augusti:
FBC årsdag med sprutmönstring
Söndag första veckan i oktober:
Höstmönstring
Söndag den 9 mars 2014:
Corpsens årsmöte

Silver 15 års medlemskap (tidigare 20 år)
Guld 20 års medlemskap ( tidigare 25 år)

En stjärna på guldmedalj 25 års medlemskap (tidigare 30 år)
Två stjärnor på guldmedalj 30 års medlemskap (tidigare 35 år)
Tre stjärnor på guldmedalj 35 års medlemskap (tidigare 40 år)

2014
VETERAN
BRANDBILSRALLY
YSTAD – ÖSTERLEN 30 MAJ – 1 JUNI

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF
i samarbete med Ystads Frivillige Bergnings-Corps
och Försvarsutbildarna i Ystad
inbjuder till 2014 års Veteranbrandbilsrally!

Övriga aktiviteter finner du under
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMAR
eller under din avdelning på:

www.ystadsfbc.se
GLÖM INTE ATT ANMÄLA NÄRVARO TILL
MARSCHTRÄNINGEN DEN 8 april!
MEDDELA AVDELNINGSCHEFEN REDAN NU!

Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440

Mönstringar 2014 - 2015
Söndagen den 9 mars
Söndagen den 4 maj

Måndagen den 19 maj
Fredagen den 6 juni
Måndagen den 28 juli
Lördagen den 2 augusti
Söndagen den 5 oktober
Söndagen den 8 mars

Corpsens årsmöte 2014
Vårmönstring samt Malmö FBK
vandringspris
Ardins vandringspris
Sveriges nationaldag
Förövning inför 175-årsdagen
FBC:s 175-årsdagens Sprutmönstring
Höstmönstring
Corpsens årsmöte 2015

Befälskårens sammanträden 2014.
2:a onsdagen jämna månader
12 februari
9 april
11 juni
13 augusti
8 oktober
10 december

Värd
Sekonden
Standarföraren
I:a adjutanten                                                                  
II:a adjutanten                                                                   
III:a adjutanten                                                                  
IV:e adjutanten                                                                  

Övningar med frivillig närvaro:     Vårkonsert • Sommarkonsert • Julvesper
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F.B.C. befälskår och våra annonsörer
vill önska läsarna

Genom att bli medlem i F.B.C Stödförening hjälper du
oss att bevara den gamla historien och traditionerna.
Ta del av foldern som finns där brandbilen startar från
Stortorget. Foldern finns även på vårt museum på
Bäckahästgränd.
Tack för att du hjälper oss! BG 856-6440

20

FBC:aren

Ystad Tryck AB Tel. 0411- 103 94 • Lange Reklambyrå, Ystad 0411-733 31

en härlig vår

