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Då öppnar sig ett nytt år för vårt kära 
F.B.C. och vi skriver 2015 och lämnar ett 
stort och händelserikt år bakom oss med 
brandbilsrally och 175-årsjubileum och 
garagefrågan löst. Alla dessa händelser 
2014 har vi genomfört med bravur tack 
vare alla medlemmar som ställt upp, 
TACK! 

Vi hade invigning av vårt nya garage 
den 27 december med kommunen och 
våra flitiga garagekillar och vi tyckte att 
nu kan vi få lite arbetsro i F.B.C. och ett 
lite lugnare år i kåren. 

Men av detta blev det intet. 
Det var lugnt i tre hela dagar då ett 

brev damp ned och förklarade att F.B.C.  
var uppsagda från Brandkårshemmet 
med anledning av att Ystadbostäder skall 
renovera hela fastigheten! Vi skulle vara 
utflyttade senast den sista september 
2015, men är välkomna tillbaka efter 
renoveringen, men då till en hyra fyra 
gånger höga än i dagsläget. Som alla kan 
förstå så finns det ingen plan i världen att 
en ideell verksamhet kan lösa en hyra på 
122.000 kronor per år. 

Vi i AU har haft möte med Ystadbo-
städers VD och med styrande politiker 
för att komma fram till en lösning. Men 
inget nytt har hänt än. 

Jag kan dock lova att vi i AU jobbar fre-

netiskt på att försvara vårt kära Brand-
kårshem med näbbar och klor. Kanske 
måste vi kalla till ett extra möte om hem-
met men då kommer detta att meddelas 
brevledes och har ni några frågor eller 
tips så hör gärna av er till oss i AU. 

Året 2014 avslutades med julvesper där 
ett 20-tal medlemmar slöt upp. Sekond-
chefen och jag har besökt alla avdelning-
arnas årsmöte och blivit mycket väl mot-
tagna. Vi tycker att det ser mycket positivt 
ut i avdelningarna med bra och goda 
idéer och hoppas att ni bara gör allvar i 
att genomföra era idéer.

Söndagen den 8 mars var det tid för 
F.B.C:s 176 årsmöte. 102 kamrater slöt 
upp denna tidiga söndagsmorgon då 
solen värmde oss från en klar himmel. 
Dagordningen godkändes och mötet tog 
sin början och punkt efter punkt betades 
av i en rask takt. 

Vid punkt 14 var det dags för Spar-
banken Skåne att hålla lite information 
om banken, som för övrigt är vår största 
sponsor. Marie Lundh och Cajsa Persson 
berättade om bankens alla tjänster och 
affärsidéer och möjligheter. Det var en 
mycket uppskattad och bra information 
som vi fick ta del av. Tack, Cajsa och 
Marie. 

Efter informationen bjöds det till fru-
kostbuffé som Sparbanken Skåne spons-

rade oss med och vi tackar för detta!  
Vi avtackade också vår standarförare 

Jan Wallin och II:e adjutanten Paul 
Kristensson samt III:e avdelningschefen 
Roland Törsök. Tack för allt ni gjort för 
kåren och för bra samarbete. Jag hälsar 
Michael Mårtensson som ny standarföra-
re, Roy Franzen som ny II:e adjutant och 
Ponthus Ruda som ny chef i III:e avdel-
ningen mycket välkomna.

Turistgruppen är i full gång med sina 
planeringar inför turistsäsongen och där 
har redan några bokningar trillat in. Efter 
en tids krasslighet så är nu våran turistbil 
friskförklarad och åtgärdad av våra bil-
doktorer som har lagt ner hjärta och själ 
för att få den att spinna som en katt på 
våra gator i stan, bra jobbat killar, TACK!

Närmast i tiden är den 3 maj då det är 
tid för vårmönstring och Malmö FBK:s 
vandringspris. Den 14 maj är vi 26 stycken 
som åker på Sternfahrtresa till Schweiz för 
att representera och visa upp vårt fina  
Ystads Frivillige Bergnings-Corps. Nu ser 
jag fram mot ett spännande år med 
många roliga aktiviteter och träffar. Men 
framför allt att få träffa er alla goa brand-
kårskamrater.

Lars Lindsjö, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.

Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”
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Chefen för 
Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps 
har ordet

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!

 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. Ponthus Ruda  0708-44 44 17      IV avd. Paul Persson 0411-783 84

V avd. Stefan Bergström 0411-120 58

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!

Kommande möten
Vårmönstring: Söndagen den 3 maj

Ardins vandringspris: Måndagen den 18 maj
Sveriges Nationaldag: Fredagen den 6 juni

Meddela närvaro till avdelningschefen!

Ystads Frivillige Bergnings-Corps
Grundades: 1839
Antal avd. 5
Medlemmar: ca. 270 st
Chef Lars Lindsjö
Sekond Peter Lundh
Sekreterare Björn Stjärnfäldt
Kassör Magnus Lindén

Medlemstidningen F.B.C.aren
Ansvarig utgivare: Lars Lindsjö
Redaktörer: Magnus Lindén,  
 Hans Lange
Annonsförsäljare: Magnus Lindén
Omslagsbild:  Axel Nilsson

Fakta om F.B.C.
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F.B.C. 176 Årsmöte

Det är glädjande att skåda omkring 100 medlemmar som lyckats ta 
sig upp i ottan och infunnit sig till Ystads Frivillige Bergnings-Corps 

176-årsmöte i Surbrunnsparken. Någon av dem noterade att un-
dertecknad var i full färd med att fotografera en grupp snödroppar 
vid parkeringen. Man undrade varför, för snödroppen är väl inget 

märkvärdigt? Kan tyckas, men den lilla vita blomman är ett vårteck-
en som gör mig glad och är ju även en pånyttfödelse - Våren är här! 

Inne i salen hördes musikkårens 
spridda stämningsblås blandas med 
hälsningsmumlet under den inled-
ande mingelstunden med solens ljus 
skinande in genom södra fönstren.

Året 2015 är nu inne på sin tredje 
månad och man kunde av surret i 
salen konstatera att Frivilligan le-
ver!

Handhälsningar i traditionell stil 
i dessa förkylningstider känns vär-
mande. En för alla - alla för en! 

Man möts av kamrater med glada 
leenden. En av de äldre kämparna, 
Torsten Boklund, som sällan missar 
Frivilligans möten, anlände. 

Den förträffliga och välljudande 
musikkåren inledde med ett par ras-
ka stycken och därefter hälsade che-
fen Lars Lindsjö alla välkomna och 
öppnade årets möte. 

Det tredje punkten på dagordnin-
gen är alltid ledsam. Parentation 
över bortgångna kamrater. Chefen 
anbefallde en tyst minut, detta år för: 
Artwor Wemlén, Jan Carlsson, Tord 
Svensson och Bo Roslund. 

Stämningsfullt.
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Mötet fortsatte med några chefsrock-
ader. Bland annat fick Frivilligan 
en ny standarförare. Janne Wallin 
lämnade över standaret till Michael 
Mårtensson. Paul Kristensson häl-
sade sin efterträdare Roy Franzén 
välkommen att ta över andre adju-
tantens svåra roll: turistgruppen. 
Tredje avdelningschefen Roland 
Törsök lämnade över ansvaret till 
Ponthus Ruda. Och medlemmarna 
hälsade med en varm välkomnande 

applåd de nyvalda. Lycka till.
     Från den ekonomiska delen kunde 
Magnus Lindén meddela en sensa-
tion: Alla medlemmar i Corpsen hade 
betalat sin medlemsavgift för 2014!!! 
Hur ska det gå med Frivilligan?

Punkten övriga frågor blev en re-
dogörelse och information om sa-
kernas tillstånd vad gäller vårt kära 
brandkårshem. En historia som 
kommer att föranleda många diskus-
sioner under årets gång.

En framgång har redan gjorts: Vi har 
fått litet längre tid. Därför får vi tills 
vidare glädjas åt att under hela 2015 
kommer verksamheten att fortsätta 
som vanligt med muséet och våra 
möten. Så vi får se åt vilket håll vin-
darna därefter blåser. 

Frivilligan fick ju en pålitlig vind-
flöjel av räddningschefen Tom Set-
terwall i fjor. 
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Vår nye Standarförare Michael Mårtens-
son välkomnas av Janne Wallin.

Turistgruppens nye chef Roy Franzén 
får uppdraget av Paul Kristensson...

Nya chefer till nya utmaningar

...och Roland Törsök III avdelningen 
lämnar staven till Ponthus Ruda.

Nästan samma antal män som på stiftelsedagen 1839 Följ Jan Ulrikssons början av Frivilligans historia sidan 18 och lär er av den. 
Det är Corpsen och Brandkårshemmet - vårt kulturarv - vi värnar om! 

Ingemar Åkesson



FBC : a r en

Som avslutning på årsmötet intogs 
scenen av två glada kvinnor från vår 
största sponsor, Sparbanken Skåne. 
Cajsa Persson och Marie Lundh 
presenterade banken, glatt, mycket 

inspirerat och med glimten i ögat. 
Gubbarna var så intresserade att de 
ställde frågor så inslaget var en klar 
vinnare, med tanke på att ljudet från 
"frokosten" som dukades upp bakom 

dessa 100-talet ryggar. En sak att 
värdera. Det tyder på att medlem-
marna tar den här föreningen på 
största allvar. 
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Cajsa Persson Marie Lundh

Frivilligan har nu hunnit bli 176 år 
och entusiasmen ser ut att vara på 
topp. Avdelningarna försöker hitta 
nya vinklingar för samarbete och 
skapa gemenskap. 

Turistverksamheten gör det möjligt 
att gå runt ekonomiskt, men självklart 
är läget känsligt, som exempelvis mo-
torreparationen av vår röda pärla som 
visar upp Ystad för turister och andra 
besökare och starkt bidrar till att göra 
Ystad till en attraktiv stad. En kostsam 
historia. Föreningen fick denna gång 

tacksamt ta emot ett fantastiskt bidrag 
från Polykemi AB.  Stjärnsmällen som 
Ystadbostäder bjuder på, klarar vi 
inte att få för många av. 

Corpsen är en ideell förening 
som gör en kulturgärning där med-
lemmarna genom sitt engagemang 
gratis underhåller alla sina histo-
riskt värdefulla saker som skall be-
varas åt eftervärlden.

Hans Lange

Stefan Wemlén Bengt Göransson
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Ystad har en lång och spännande teater-
historia. Redan i slutet av 1600-talet 
besöktes staden av teatersällskap från kon-
tinenten. som på sin väg till huvudstaden, 
gjorde anhalt i Ystad. Det skulle dock dröja 
till år 1842 innan Ystad fick sin första tea-
terbyggnad. 

Tisdagen den 24 mars 
1891 slog den röde hanen 
till med full kraft, då bjöds 
de teaterbitna i Ystad på 
en teaterföreställning, som 
man aldrig tidigare upp-
levt, teaterhuset på 
Stortorget stod i ljusan 
låga. Ett "lysande skåde-
spel" som endast inträffar i 
större städer en gång vart 
hundrade år och aldrig 
förut i Ystad, enligt YA´s 
dåvarande krönikör. 

Föreställningen kom ovän-
tat för alla - möjligtvis med 
undantag för en viss per-
son - men den samlade 

snabbt en rekordpublik som  med största 
spänning åsåg det högst dramatiska skeen-
det - dåvarande teaterns brand! Och det 
var inte bara eldsvåda, det var också en 
thriller förebådad redan vid teaterbyggna-
dens uppförande, då stadens store man 

kommerserådet Carl Martin Lundgren 
siade att "Spektakelhuset" förr eller senare 
skulle gå upp i eld och lågor, han visste 
inte då att han skulle bli sannspådd.

Det gjorde den nu i samma stund som 
stadsfullmäktige skulle 
behandla en ansökan om 
ekonomisk hjälp till tea-
terns nödvändiga restau-
rering. Efteråt skruvade 
thrillern till sig när man 
inte kunde finna förklar-
liga eldorsaker och att 
den ende boende i bygg-
naden stack till Amerika.

Ystads stadsfullmäktige 
började 1838 ta fram 
underlag och ritningar till 
det nya Teaterhuset som 
kom att byggas mitt i 
centrum belägen vid 
Stortorget och på norra 
sidan av Maria kyrkan .  
Teaterhuset invigs i 
februarimånad 1842. 

"Bränder i Ystad"  är en artikelserie som kommer att handla om 
några av de största bränder som drabbat Ystad med början från 1891 
och fram till 2004. Många av våra äldre medlemmar kommer säkert 
att känna igen dessa bränder och många har säkert själv varit med i 
släckningsarbetet. Vi vill också berika våra nya medlemmar, även de 

äldre, om vår brandhistorik som i många fall varit nära att ödelägga 
stora delar av vår genuina stadskärna.  Vi skall denna gång titta på 
Teaterhusbranden 1891. Textmaterialet till artiklarna kommer  från 
tidigare publicerade artiklarna i Sydsvenska Dagbladet Snällpost 18 
juni 1939,  Ystads Allehanda 24 mars 1966 samt ur Hans Langes bok.

Gamla teaterhusets sista föreställning 
-ett lysande skådespel anno 1891.



FBC : a r en

Den nyuppförda tea-
terns var byggd i empir-
stil och såg tilltalande 
och trevlig ut, men med 
det inre var det si och 
så. För scenens ljus-
ramp och för belysning-
en i salongen använde 
man sig av oljelampor 
(gasen gjorde sitt inträ-
de i Ystad först år 1860) 
och den värmeledning 
man anordnat med en 
ugn under scenen fung-
erade dåligt. Alla trap-
por voro av trä och 
högst opraktiskt anord-
nade endast ca två 
alnar bredda (1 aln = 59 
centimeter).

Teaterdirektören J.F. Smitt, gubben Smitt, 
allmänneligen kallad, ger år 1896 "några år 
efter den förödande branden" ut sina 
memoarer "Teatern förr och nu" och ger 
Ystad teater följande intyg: 

"Teaterhuset var för sin tid både vackert 
och stort nog för publiken; scenen var rym-
lig och bra med propra dekorationer, men 
klädlogerna små och otillräckliga. Salongen 
var en långsträckt ovalform med två loge-
rader, övre och nedre amfiteater samt 
avantscen och galleriplatser. Den var i hög-
sta grad eldfarlig, eme-
dan värmeapparaten 
låg under scenen och 
därtill var illa ordnad 
samt motsvarade icke 
sitt ändamål. Den ena 
förbättringen efter den 
andra försöktes, men 
lyckades ej, ett bevis på 
att allt lappverk blir 
dyrare än en utgift på en 
gång, då ändamålet 
också vinnes.

Jag har nämnt, att 
teaterhuset var eldfar-
ligt, och när jag säger, 
att korridorerna bara 
voro ett par alnar breda, 
trapporna från logerna 
gingo i rundel och att från 
den övre (andra raden) kunde ingen 
komma ner, förrän de från första raden 
hunnit undan, att bredvid raderna voro 
rum och utmed allt detta restauration, bil-
jard och köket, så tror jag mig hava påvi-
sat, att jag har rätt i mitt omdöme.

Härtill lägger jag endast, att uppgången 
för de spelande utgjordes av en halsbry-
tande trappa på ej mer än en alns (59 cm) 
bredd."

År 1890 var teaterbyggnadens inre i ett så 
uselt skick, att något ovillkorligen måste 
göras till dess förbättrande. Teaterbolaget 
ville emellertid icke ensamt bekosta detta, 
utan påkallade stadens hjälp. Den 28 

februari 1891 ingavs sålunda till stadsfull-
mäktige en skrivelse, vari meddelades, att 
teaterns restaurering skull kosta 30.000 
kronor, och anhölls, att staden måtte bidra-
ga med halva summan. Drätselkammaren 
tillstyrkte detta, och ärendet skulle behand-
las vid fullmäktiges sammanträde den 26 
mars.

Den 24 mars 1891 vid 22.30-tiden.
Men innan dess hände något, tillbaka till 
Teaterhus branden tisdagen den 24 mars 
1891. Först på plats när branden utbröt var 
förstås - F.B.C. Frivilligans dåvarande sekon-

dchef Ivar Schultz var vid halv elvatiden på 
kvällen tillsammans med handlanden 
Johannes Persson vid Stortorget när branden 
upptäcktes. Schultz började med att ”sätta eld 
under fötterna” på polisen som hade sitt kon-
tor i norra änden av Gamla Rådhuset.

Därifrån fanns en telefonledning upp till 
tornväktaren i Sankta Mariakyrkan. Polisen 
ringde så att ledningen glödde men det kom 
inget gensvar från tornväktaren. En poliskon-
stapel skickades då uppför alla de 108 trapp-
stegen och fann tornväktaren sovande sin 
allra sötaste sömn. Nåväl, kyrkklockorna 
dånade igång. 

Ivar Schultz såg till att väcka och få ut 
teaterkrögaren Zetterwall och hans familj 
som bodde på tredje våningen i teaterbygg-

naden. Därefter gällde det 
att Berghmanska sprutan 
kom på plats, vilket kräv-
de en nog så delikat 
insats. Sprutan hade sin 
plats i ett förråd under 
teaterscenen med ingång 
från den lilla gången mel-
lan dåvarande Posthuset 
(nu Ystadbostäders 
Kontor) och nuvarande 
Odd Fellow huset. 
Troligen uppstod en något 
panikartad febril aktivitet; 
utan spruta skulle allt 
vara förlorat. Men några 
av de kraftiga mannarna 
hade börjat anlända efter 
trumslagarnas dundrande 
och klockringningen i kyr-

kan. Man kan anta att Ivar Schultz drog en 
suck av lättnad. 

Allt på scenen var klart när den övriga brand-
beredskapen rusade till från alla håll. Men 
det tog några minuter ytterligare innan 
Schultz fick fram vatten till sin spruta. 
Repslagare Sundberg skickade ilbud till en 
kapten Balkenhausen på ångaren Sölve som 
låg i hamnen. Balkenhausen satte igång ång-
pumparna och fyllde snabbt vattenkörarnas 
tunnor så mycket de orkade hämta.

Ytterligare ett citat ur Ystads Allehanda kan 
vara värt att nämna: 
”Den ‘teater-nisse’ som 
åstadkommit allt detta, 
förtjänar allt beröm för ett 
raskt utförande och bril-
liant iscensättning. Han 
har också gjort teaterbo-
laget en stor tjänst, ty 
genom sin grundliga res-
taurering - av jord är du 
kommen, till jord skall du 
åter varda - har han för-
vandlat den redan delvis 
utdömda teater-ladan till 
klingande mynt, jämte en 
ganska värdefull tomt.” - 
Och där står nu Odd 
Fellow huset.

Var branden anlagd?
"Hur elden uppkommit är 

en fullkomlig gåta," konstaterade YA. Teatern 
hade inte varit uthyrd på tre veckor o. vakt-
mästaren hade inte varit inom dörrarna på 
de senaste fjorton dagarna. Restauratören 
Zetterwall, som hade sin lägenhet på tredje 
våningen i byggnaden, hade haft bjudning 
på kvällen och inte märkt något. Han och 
hans hustru och deras piga fick senare 
avlägga vådaed och Zetterwall utfäste även 
tusen kronor i belöning till den som kunde 
ge klara bevis på brandorsaken, men den 
tusenlappen fick han själv behålla.

Sammanställning av texterna Håkan Blixt
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Ystad. Nordvestra partiet af Stortorget. Till vänster Rådhuset. Till höger Hembergska huset och 
nu brunna teatern.

Stortorget omkring 1900. I mitten syns planket där teatern var belägen.
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Sala Brand AB har en gedigen 
historia och tradition som kan 
spåras tillbaka till 40-talets 
påbyggarbransch. Enheten för 
brand och räddningsfordon bildade 
eget bolag (Sala Brand AB) 1995 
där 38 anställda omsätter ca. 135 
MSEK. Sala Brand AB är idag ett 
modernt företag som lever upp 
till marknadens krav på kvalitet, 
teknik, flexibilitet och höga 
servicegrad.

Affärsidé
Företaget utvecklar och 
marknadsför räddningsfordon och 
personlig skyddsutrustning. Vi 
ser oss själva som marknadens 
totalleverantör för allt inom 
brand och räddning där vi kan 
tillhandahålla alla typer av fordon 
tillsammans med Rosenbauers 
hela tillbehörsprogram som 
komplement. Genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
utvecklar och förbättrar vi ständigt 
vår verksamhet så att vi lever upp 
till våra kunders förväntningar 
och krav samtidigt som vi sätter 

vår personals kompetens och 
välbefinnande i fokus.
System Sala
Utmärkande för våra produkter 
är kvalitet, personligt hantverk 
i aluminium och rostfritt stål, 
driftssäkerhet i optimal funktion, 
enkelt handhavande och en 
tidsenlig tilltalande yttre design. 
Även våra möjligheter att alltid 
tillgodose speciella önskemål med 
kundanpassade lösningar och vår 
höga personliga servicegrad är ett 
tydligt kännetecken. Den tekniska 
utvecklingen sker fortlöpande 
i dialogen mellan våra kunder 
och medarbetare och genom vår 
kundsupport som är verksam över 
hela Norden säkerställer vi vårt 
långsiktiga samarbete med våra 
kunder efter varje leverans.

Teknik
Våra innovativa lösningar i 
funktion, handhavande och 
driftsäkerhet har gjort företaget 
marknadsledande inom flera 
områden. Bland våra unika 
lösningar som vi genom åren 
lanserat finner ni programerbara 

styrsystem, automatiska 
släcksystem, pekskärm med 
informationsdisplay och 
klimatskyddad utrustning på 
gångbart tak med fjärrstyrd 
utrustning.

Förtroende
Sala Brand AB är generalagent för 
de internationellt världsledande 
företagen Rosenbauer och Magirus.

Kunder
Våra kunder är främst kommuner, 
flygplatser och industribrandkårer.

Kvalité och miljö
Sala Brand AB har certifierat 
kvalitets- och miljöledningssystem 
enligt standard ISO 

Släckbilarna till SÖRF är special- 
designade.
När man skall beställa nya 
släckbilar, sätts en lång produktions 
kedja igång. Det finns alltid ett 
grund chassi till bilarna och utifrån 
detta kan vi vara med och påverka, 
med vår kunskap och erfarenhet, 
så att alla detaljer faller på plats 
till allas belåtenhet. Resan från 

Sala Brand leverantör av 
nya släckbilar till SÖRF 2015
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EUROMASTER
YSTAD 555 461 HJULINSTÄLLNING

ritbordet till dagens resultat är vi 
mycket nöjda med och nu skall det 
bli spännande att få lära sig hur 
bilarna fungerar och få utbildning 
på de ny räddningsverktygen, 
det blir en mycket intensiv 
utbildningsperiod för all brand 
personal.

Totalt 4 st. släckbilar varav 1 till 
stationen i Ystad 
(den enda med skärsläckare)
Släckbilarna kommer att placeras 
på följande orter inom SÖRF, 
Ystad, Simrishamn, Tomelilla och 
Sjöbo. Ystad och Simrishamn är 
levererade, Tomelilla och Sjöbo 
levereras under våren.

Fordon: 
Släck och räddningsbil byggd på 
ett Scania chassi P410 LB 4x2 
HSB med förlängd hytt. Rökätare 
installerad i hytten. Bilarna 
kommer att väga drygt 17 ton styck 
fulltankade med utrustning och 
personal. 

Karossdesign: 
SALA CL-H med dekorprofilerade 
bakhörn och integrerade 
grepphandtag. 

Pump: 
Högtryckspump Rosenbauer NH30. 
Sköts med fjärrkontroll. 2 st. 
högtrycksslangrullar på 80 meter 
högt monterade i höger bakskåp.

Skumblandningssystem: 
Rosenbauer FIX-MIX 
"pumpinjektor", helautomatiskt och 
flödesoberoende.

Tank: 
Vattentank 4300 + Skum 400 
+100l.

Manöverpanel: 
Pekskärm (display) i bakskåp.

Övrigt:
- Skärsläckare med 
skuminblandning. Lång lans och 80 
meters slangrulle.
- 5 tons frontvinsch.
- Komplett sats med Holmatro 
klippvertyg för trafikolycka.
- Fjärrmanövrerar steg och 
utrustningskasett på tak.
- Datastöd både i fram och baksäte.
- Hållare och fäste för all typ av 
personlig utrustning i hytt för att 
inte ha lösa föremål  
  under färd.
- Fack för kontaminerade 
larmkläder på tak.

Brandpersonalens utbildning 
(tiden gäller per person) 
för handhavande av de nya 
släckbilarna är på drygt 50 timmar 
enligt nedanstående utbildningsplan 
för stationen i Ystad

v.10  8h fordonsgenomgång  
 funktioner och nödkörning
v.11 5h certifiering för nya  
 klippverktyg
v.12 8h övning funktion och  
 nödkörning
v.13 4h uppkörning funktion och  
 nödkörning för instruktör  
 från Sala
v.14 2h övningskörning med   
 fordonet
v.15  8h övning teknik och metod  
 skärsläckare
v.16 8h teknik och metod övrig  
 utrustning. Datastöd, förhöjt  
 lågtryck, handverktyg,   
 dimspik, fläkt, stegar m.m. 
v.17 8h teknik och metod övrig  
 utrustning. Datastöd, förhöjt  
 lågtryck, 
 handverktyg, dimspik, ¯fläkt,  
 stegar m.m.   
 
 Text: Martin Andersson, Yttrebefäl  
 SÖRF / Håkan Blixt, FBC

Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440 
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2014 var på många sätt ett fram-
gångsrikt år för turistgruppen. 
Det blev många turer – inte minst 
p.g.a. det fina sommarvädret. 
Verksamheten hade god belägg-
ning och mycket nöjda kunder. 
Även brandkårsmuseet var välbe-
sökt. 

Mitt namn är Roy Franzén och jag 
har tagit över efter Paul Kristensson 
som II:a adjutant med ansvar för 
turistgruppen. Jag har ett förflutet i 
V:e avdelningen men tillhör sedan 
förra året III:e avdelningen. Min bör-
jan i turistgruppen var lite av en till-
fällighet:
– Det kom ett nödrop på vår interna 
Facebook-grupp om att det behövdes 
en Wallander-guide. Då min erfaren-
het av guidning var i stort sett noll, 

var jag lite tveksam. Mia hade dock 
vänligheten, att låta mig följa med på 
en guidning. Så den 2 juli fick jag 
debutera, med den hjälpsamme Jan 
Nilsson som chaufför. Ett par veckor 
senare blev det även en tur på engel-
ska, med ett manus som Peter 
Lindgren ställde till förfogande.

– Det mest dramatiska 
som hände, var på min 
sista tur, då ett åskväder 
presenterade sig med ett 
veritabelt skyfall, när vi 
nästan var tillbaka på 
Stortorget. Tord Håkans-
son tog på sig blydojan 
och riskerade körkortet på 
Hamngatan och Stortorget, 
som turligt nog var nästan 
folktomt, när han kom 
sladdande. Passagerarna 
var genomblöta, men 

humöret var på topp. 
– Jag har även haft det stora nöjet att 
guida på stadsrundturerna och vara 
museivärd. Jag har känt mig välkom-
men i ett härligt gäng! Dessutom har 
det varit en fantastisk respons från alla 
våra positiva passagerare och besökare.

Fortsatt satsning på Wallander

Den 24 mars var det möte på 
Hemmet angående Wallander-
turerna. Marie Holmström, turism-
strateg på Ystads kommun, berättade 
om filmstaden Ystad och om 
Wallander som fortfarande är het.
– Jag tror, att vi alla blev mycket 
inspirerade av hennes idéer och brin-
nande engagemang och vi har nu 
påbörjat arbetet med att utveckla 
Wallanderturerna, berättar Roy. Vi i 
”Wallandergruppen” hade en kortare 
diskussion efteråt, och var överens 
om mycket, men inte allt naturligtvis. 
Jag tar fasta på det som vi var över-
ens om, och går igång med det arbe-
tet direkt.

Turistgruppens möten

Första mötet på Hemmet är den 9 
april och sedan är det omväxlande 
onsdag och torsdag. Förutom fortlö-
pande planering och avstämning, så 
blir det självklart ärtsoppa eller sill 
och potatis, precis som vanligt.
– Turistgruppen gjorde ett fantastiskt 
arbete under Pauls ledning 2014, men 
nu behövs det nya förmågor eftersom 
en del kamrater av åldersskäl trappar 
ned engagemanget. Välkomna till 
turistgruppen, avslutar Roy.

Turistgruppen  
rullar vidare. 

Ett stort och varmt tack till 

Tommy Lindborg i Skurup 
för hans sponsring av 

Ystads Frivillige Bergnings-Corps.

Fråga inte vad F.B.C. kan göra för dig.
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.
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Trollen Ytte, Tytte, Ymorina och 
Jean de Nero som alltid bott i sta-
den Yttestad har under vinterhal-
våret besökt sin "GrossMutter", 
krukmakarinnan på Palmgrenen. 

Väl tillbaka i tid till mötesplat-
sen i Norra Promenadens Trollskog 
längtar de efter att få träffa bar-
nen, som brukar komma med den 
röda brandbilen. Den bästa tiden 
under hela året. Trollfar Ytte med-
delar att alla trollen i Trollskogen 
mår bra och är beredda att berätta 
sin historia.

Hans Lange
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Familjeföretaget 

med tradition 

från 1930

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

Hela Skånes 
sparbank

Nu är vi igång med vår nya bank. Och inte vilken 
bank som helst, utan en närvarande sparbank 
med engagerade medarbetare. Genom att förena 
det bästa från Sparbanken 1826, Färs & Frosta 
Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi 
göra större nytta för människorna, näringslivet och 
samhället där du bor. 

Vi finns nära dig med smarta tjänster och kloka 
lösningar för allt som rör din privatekonomi och ditt 
företags affärer.

 Välkommen in och upptäck hela Skånes sparbank. 

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

Väl kommen 

t il l  Tr ol l l andet .
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Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad. 
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se

info@cnfargcenter.se

Första avdelningens 
årsmöte 2015

"Samhällets blickar 
kommer att följa oss.
Samhällets tacksamhet 
blifwe vår belöning.”



FBC : a r en 13



FBC : a r en14

Filial på Stora Östergatan
Samma år som Folke Ulriksson tog 
över ledarskapet, så hade han köpt 
den nordvästra hörnfastigheten vid 
korsningen Stora Östergatan - 
Snedgränd. Efter renovering av 
affärslokalen i detta hörnhus så 
öppnade Ulriksson här en filial till 
sin tobaks- och pappershandel.

Denna filial hade Ulriksson kvar 
till någon gång i mitten på 1940-
talet. Här kom sen att öppnas 
Hörnans Bok- och Pappershandel 
och ännu senare Ottermans 
Pappershandel eller som den i folk-
mun benämndes, ”Ottermans Röra”.  
Ja röra var det på prylarna i den 
Ottermanska affären alltid, men 
röran till trots så var makarna 
Otterman helt fantastiska på att 
hitta det som söktes!

Fotot ovan över affären på 
Regementsgatan är taget en julskylt-
ningssöndag på 1940-talet. Tomtefar 
som kör vagnen är Folke Ulriksson. 

Hästen närmast i bild är sonen Jans 
ponny, Petter. Av fotot framgår att 
affärens tidigare skyltfönster längst 
österut har blivit förvandlat till dörr, 
entrén till Widéns café. Ovanför 
dörren ses skylten med text; CAFÈ, 
A. Widén. Till höger i bild skymtat 
bokstäverna MONARK på Ove H.
Perssons cykelaffär/verkstad på 
Sektersgatan.

Tidnings- och tobaksaffären 
säljes/överlåtes
Året var 1947 då Folke Ulriksson 
sålde/överlät tidnings- och tobaksaf-
fären till Sigvard Melander. Sigvard 
drev sedan 1932 en tidnings- och 
tobaksaffär på hörnet av 
Sektersgatan – Hejdegatan. 

Han kom nu under ett antal år 
framåt parallellt driva de båda affä-
rerna (mer om Sigvard och dennes 
son Gunnar Melander och deras 
affärer i annan artikel). När Folke 

lämnade över affären till Sigvard, så 
var det den senare som hyrde affärs-
lokalen av honom eftersom han 
själv kvarstod som ägare av fastig-
heten. Melander drev affären under 
namnet – Ulrikssons Efterträdare 
(se annonsen nedan).

Melander hade kvar tobaksaffären i 
hörnfastigheten Regementsgatan 10 
fram till 1964, då han köpte fastig-
heten på hörnet mittemot, 
Regementsgatan 8, där tidigare café 
Regent funnits.
 
Inledde ny yrkesbana
När Folke Ulriksson avvecklade tid-
nings- och tobaksaffären, så gav 
han sig först in i fastighetsbran-
schen. 1957 blev han programleda-
re på Ystads Saltsjöbad och något 
senare kom han att bli föreståndare 
för Ystads Turistbyrå. Det var under 
sin tid på turistbyrån som han på 
allvar fick fart på svenskarnas 

Stadsdelen Östra Förstaden i Ystad
Av Ingemar Åkesson

Österlin & Ulrikssons tidnings-, tobaks- och kortvaruaffär 
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1978 sålde familjen Ulriksson fastig-
heten Bergman Norra 7 och 8. 
Köpare var firma Kommunatekniska 
Systemvillor AB med Rune Sörensson 

som hälftenägare i bolaget. Redan 
samma år lät detta bolag riva de 
befintliga husen på tomten och två 
2½-plans gatuhus uppfördes mot 

Regementsgatan och med tillhörande 
garage- och förrådsbyggnader mot 
Föreningsgatan. 

intresse för solskensön 
Bornholm. Folke bodde 
med sin familj, hustrun 
Edith (1908-1993) och 
barnen Louise (1938-
1986) och Jan (f. 1943) i 
en villafastighet på 
Regementsgatan 13. De 
ägde även hyresfastighe-
ten Regementsgatan 17 i 
hörnet Regementsgatan 
- Borgmästaregatan.

Medlem i ”Frivilligan” i fyrtio år
Under sommarmånaderna tillbring-
ade Folke och hans familj mycket 
tid i sommarstuga, villa Östersjön, 
vid Strandvägen i Sandskogen. 
Folkes fritidsintressen var fotografe-
ring och ridning och han var med-
lem i såväl Ystads Fotoklubb som 

Ystads Ridklubb. Han var också 
medlem i Ystads Frivillige Bergnings-
Corps. Vid hans bortgång 1969 hade 
han varit medlem i ”Frivilligan” i 
fyrtio år. Intresset för Bergnings-
Corpsen gick i arv till sonen Jan, 
som sjutton år gammal, 1960, blev 
medlem i föreningen. Jan har sedan 

varit dess sekondchef 
under åren 1995-1996 
och chef för kåren åren 
1996-2013. Vid FBC:s 
årsmöte 2013 lämnade 
Jan över stafettpinnen till 
Lars Lindsjö som blev ny 
kårchef. Det är Jan, som 
när han slutade som kår-
chef utnämndes till 
hederschef, som hjälpt 
mig med uppgifterna om 
familjerna Ulriksson och 

Österlin och deras före-
tag. Jan, på fotot här nedan, har 
även lånat mig tidningsurklipp och 
fotografier. Fotot på Jan är skannat 
ut FBC-aren, ”Frivilligans” tidning.
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Foto: Ingemar Åkesson 2014        

Hilda Ulriksson 1880-1941 Frans Ulriksson 1873-1927

Så här ser fastigheterna Bergman Norra 7 och 8 ut idag. Till vänster de båda 2½-plans gatuhusen med adresser-
na Regementsgatan 10 A och B och på det högra fotot de tillhörande förråds- och garagebyggnaderna med adress 
Föreningsgatan 7 A och B.

Foto: Ingemar Åkesson 2014        

Jan UlrikssonEdith Ulriksson Folke Ulriksson

Familjen Ulriksson säljer fastig-
heten Bergman Norra 7 och 8
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Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00

familjerätt   företagsjuridik   tvister 
Hamngatan 12 A, Ystad   0411-186 80                                 www.milberg.se

AdvokAt LArs MiLberG Ab
www.lasservice.se
Regementsgatan 3
Tel. 0411-55 99 88

Den gamla Borgmästaregården, 
som antagligen, av samtliga nu 
levande ystadsbor förknippas med 
Ystads Frivillige Bergnings-Corps, 
är en raritet. Enligt äldre protokoll 
skänktes fastigheten till Corpsen 
söndagen den 27 september 1942.

Ur F.B.C.s protokoll:
§ I

Undertecknad (Hans Z. Hanzon) 
samlade kåren vid gamla brandsta-
tionen samt avtågade med musik i 
teten till den nya brandstationen i 
”Borgmästaregården”.
  Här gjordes halt och front med 
byggnaden, där chefen jämte inbjud-
na gäster stodo församlade.
  Avlämning i vanlig ordning skedde 
nu och chefen hälsade kåren å 
övligt och traditionellt sätt.

§ II

Sedan chefen sålunda övertagit 
befälet över F.B.C – hälsade chefen 
gästerna välkomna i ett högstämt 
anförande.
  Tackade Ystads myndigheter för 

allt till mötesgående o.s.v.
  Chefen hälsade den nye medlem-
men Arne Persson välkommen i 
kåren och denne lovade framför 
fronten troget följa F.B.C. reglemen-
te.
  Härefter följde parad för Fanan 
samt Korum.
  Denna inleddes med psalmen ”Din 
klara sol går åter upp...” – Härefter 
höll Kontraktsprosten D:r Hjalmar 
Evander betraktelse utgående från 
orden: ”Jag har kommit för att tända 
en eld på jorden”...
  Det blev en högstämd och anslå-
ende Gudstjänst, en underbar tolk-
ning av dessa ord som slutade med 
att ”hänförelsens eld aldrig måtte 
sluta i Ystads frivilliga brandkår”. 
  Efter ”Fader vår” och välsignelsen 
– intonerade så musiken ”Vår Gud 
är oss en väldig borg”, varefter pros. 
Avslutade denna andaktsstund.

§ III

Så framträdde förvaltare Ola Nilsson 
som å stadens vägnar överlämnade 
lokalerna till Ystads Frivilliga brandkår.

  Han yttrade bl.a. – ”Denna hund-
raåriga – men dock evigt unga kår 
har blivit en kär institution i vår 
gamla stad. Generationer av härda-
de män ha fostrats inom kåren.
  Det berättas i de gamla hävderna 
att ´Frivillige Bergnings-Corpsen´, 
alltid varit först vid olycksplatsen 
och alltid genom raskt ingripande 
hindrat Katastrofer.
  Mycket i vår gamla stad, av äldre 
byggnader ha sålunda tack vare 
”Frivilligan”, kunnat bevaras åt 
eftervärlden.
  Det är därför med stor glädje att å 
Ystads stads vägnar överlämna bätt-
re lokaliteter till kåren, som åtmins-
tone i stort sett äro till belåtenhet.
  Må således dessa lokaler fylla sitt 
ändamål och måtte Ystads Frivilliga 
brandkår gå en lång och lycklig 
framtid till mötes.

En text av en värnare av de kultu-
rella värdena i den vackra medel-
tidsstaden Ystad.

Hans Lange

Text ur ett protokoll som stämmer till eftertanke.
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Visste du att: 

Annandag påsk (den 1 april) år 
1839 mellan kl. 8 och 9 på afto-
nen uppskrämdes Ystads-
borna av klämtning i Maria-
kyrkan. Den röda lyktan häng-
de på tornets östra sida. Elden 

hade kommit lös i färgaren C.G. Hembergs stallbyggnad i gården n:r 227 
vid stora Östergatan. Sölet och villervallan vid denna eldsvåda väckte 
förargelse och oro bland allt hyggligt folk. Detta var andra Varningen! 
Tidigare hade man ett upprörande minne av en större brand i Revhusen, 
då många fiskare blevo hemlösa. En bister folkhumor döpte om allmäna 
brandkåren till ”Allmänna plundringskåren”. 

Branden hos Hemberg och i 
Revhusen påskyndade beslu-
ten om att bilda en  frivillig 
bärgningskår. 

Att FBC:s stiftelsedag är 
Torsdagen den 19 September 
1839 kl. 3 eftermiddagen för-
handlingarna skedde i 
Surbrunn, apotekarnas 
gamla Lantställe. 

Vår första kårchef var Johan Wilhelm Fåhræus, 
var Gotlänning, född i Visby. Han hade varit 
artillerilöjtnant innan han trädde i tullens tjänst 
där han också titulerades: "strandridare". 
Fåhræus var Chef 1839-1842.

Det var Fåhræus som myntade devisen:"
Samhällets blickar komma att följa oss.

Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning".

F.B.C. bildades med 111 medlemmar.
Axel Wilhelm Bolinder var vår första sekondchef under tiden 1839-
1842.

Corpsen indelades i tre Compagnier.
Räddnings-Compagniet: Hwilket har 
det farligaste kallet att uppfylla.
Transport-Compagniet: Hwilket har 
det mödosammaste.
Bewaknings-Compagniet: som har 
fått det answarsfullaste.

Den samlade Corpsen är högsta instans och så är och förblir det genom tiderna.

Den första mönstringen den 19 September 1839 kunde Bergnings-
Corpsen visa storgubbarna och allt folk vilka nya takter som införts i 

Ystad. 125 man ur Bergnings-
Corpsen ställde upp, alla 
skrudade i vita 
blusar och egendomliga s.k. 
sydvästhattar av styv filt med 
breda raka brätten och rund 
kulle. Dessa hattar voro måla-
de i olika färger och lackera-
de.

Våra första alarmanordingar var: först skulle trumslagarna budas och 
ringarna upp och klämta i tornet och hänga ut den röda lyktan i elds-

vådans väderstreck. Den 5 mars 1840 bestämdes 
att Stora Torget skulle vara corpsen samling-
ställe, då eldsvåda inträffade.

Berghmanska sprutan. I februari 1851 beslöts 
vid en befälssammankomst att en spruta av 
storleken no: 4 med därtill hörande kopparkar 
skulle inköpas från V.Sjöbergs fabrik i 
Stockholm. Grosshandlanden Peter Christian 
Berghman bekostade detta med 680 riksdaler.

1851 bildades ett nytt Compagni "Eldsläcknings-Compagniet", som 
fick gröna hattar och Bergnings-Corpsen hade 4 compagnier.

Historien fortsätter i nästa 
nummer av FBCaren.

FBC : a r en
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BENGT RASMUSSON
Stora Östergatan 26, 271 34 Ystad

Telefon 0411 - 195 05

DIGITALT!

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad. 

Tel. 0411-786 50. info@ystadtryck.se

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

Visste du detta om 
Ystads Frivillige Bergnings-Corps
Den genuine entusiasten för F.B.C. Jan Ulriksson inleder här en intressant intro-
duktion i Corpsens historia. Han fortsätter med berättelsen i FBCaren under 
hela året 2015.  



F.B.C.s samarbete med 
Studiefrämjandet i Ystad 
är en tillgång för oss. 
Samarbetet ger oss möjlig-
het att bedriva kursverk-
samhet i varierade former. 
Ni som är medlemmar i 
Frivilligan har alltså möj-
lighet att komma med för-
slag till de mest fantasiful-

la kurser, föreläsningar eller annan gruppverksamhet. Lokalen finns 
faktiskt i F.B.C.-sekonden Hans Z. Hanzons före detta möbelaffär på 
Lilla Västergatan. En historisk plats alltså. Lämna förslag till er avdel-
ningschef eller också till vår chef Lars Lindsjö. Tack för er hjälp flickor!

FBC : a r en
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På eftersidan

Ystads Frivillige Bergnings-Corps, är en 
historie- och traditionsbevarande före-
ning. Föreningen arbetar för att bibehålla 
minnet av en heroisk insats som påbörja-
des 1839. Under 175 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 beva-
ra denna unika Corps (Kår).

Medlemsavgifter 
Ystads Frivillige Bergnings-Corps.
Medlemsavgifter: Aktiva: 275:- 
Medlemsavgifter: Veteraner: 225:- 
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 176-årsdagen
Lördag första veckan i augusti: 
FBC årsdag med sprutmönstring
Söndag första veckan i oktober: 
Höstmönstring
Andra söndagen mars 2016: 
Corpsens årsmöte

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

www.ystadsfbc.se

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

NÄRMASTE F.B.C.-MÖTEN 2015
Vårmönstring: Söndagen den 3 maj

Ardins vandringspris: Måndag den 18 maj

MEDDELA AVDELNINGSCHEFEN REDAN NU!

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

  

Mönstringar 2015 - 2016

Söndagen den 3 maj Vårmönstring samt Malmö FBK   
   vandringspris
Måndagen den 18 maj Ardins vandringspris
Fredagen den 6 juni Sveriges nationaldag
Måndagen den 27 juli Förövning inför 176-årsdagen
Lördagen den 1 augusti FBC:s 176-årsdagens Sprutmönstring
Söndagen den 4 oktober Höstmönstring
Söndagen den 13 mars Corpsens årsmöte 2016

Övningar med frivillig närvaro:     Vårkonsert • Sommarkonsert • Julvesper

  Värd
11 februari Sekonden
8 april  Standarföraren
10 juni  I:a adjutanten                                                                  
12 augusti II:a adjutanten                                                                   
7 oktober III:a adjutanten                                                                  
9 december IV:e adjutanten                                                                  

Befälskårens sammanträden 2015
2:a onsdagen jämna månader

F.B.C.s vackra
samarbets-
partners i 
F.B.C.-sekonden
Hans Z-Hansons
bostad på 
Lilla Västergatan.
Studiefrämjandet.

FBC Bankgiro: 109-0893



FBC : a r en

F.B.C. befälskår och våra annonsörer 
vill önska läsarna 

en Härlig Vårperiod med en längtan till Sommaren! 
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Ystads FBC

StödföreningHur blir man

medlem?

Det kostar 100:- per år att vara medlem. Vill du 

ha Ystads FBC’s medlemstidning FBC:aren, ut-

kommer 4 ggr per år, kostar det 200:- per år. Du 

är med ditt medlemskap med och stöttar Ystads 

FBC och dess verksamheter som helt och hål-

let drivs av ideella krafter från dess medlemmar. 

Stödföreningen skall ekonomiskt försöka hjälpa 

till för att göra detta arbete lite lättare.

Du blir medlem genom att sätta in pengarna på 

BG 856-6440. Glöm inte att skriva namn och 

adress. Du får gärna ange din e-postadress och 

telefonnummer.

Så här kontakt
ar

Du oss!

Ystads FBC stödförening

Box 219

271 25  Ystad

ystads.fbc@telia.com

www.ystadsfbc.se

BG 856-6440 Ystad-Tryck AB, 0411-786 50

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!

 Stödföreningen BG 856-6440


