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Chefen för
Ystads Frivillige
Bergnings-Corps
har ordet
Det har varit full aktivitet i F.B.C. denna
vår med mycket trevliga arrangemang av,
som vanligt våra mönstringar, kvällsträffar
i turistgruppen och framför allt förberedelserna inför Veteranbrandbilsrallyt.
Men tyvärr kom också sorgliga besked.
Med stor sorg måste jag meddela att två av
våra kamrater lämnat oss för alltid. Det är
Jan Carlsson och Artwor Wemlén, båda i andra avdelningen och intagna 2008. Artwor
var en flitig guide på våra turistbilar.
Söndagen den 4 maj bestod vårmönstringen av information från Färs&Frosta
Sparbank där Marie Lundh och Giggi Svensson berättade om bildandet av Sparbanken
Skåne och deras tjänster. Efter informationen
höll Anders Liljeberg i tävlingen om Malmö
FBK:s vandringspris. Efter detta severade
Janne Wallin och Lars-Åke Larsson korv till
dom 40-tal morgonpigga som kommit.
Ardins vandringsprisen avgjordes den 19
maj vid räddningstjänstens övningsområde.
Sekondchefens trevliga upplägg uppskattades mycket. Tävlingen innehöll: Dra slang,
koppla vatten och spruta på boll. Säkra stege, klättra upp och fira ner en yxa. Därefter
test av lungkapaciteten genom att spotta ett
geléhjärtan längst.
Jan Ulriksson hade knåpat ihop frågor till
de tävlande. Poängen räknades och vi konstaterade att andra avdelningen gick segrande ur striden. ETT STORT GRATTIS!
Den 28 maj 16.00 öppnade sekretariatet
till veteranbrandbilsrallyt 2014 i Ystad. Västerås var först att checka in, tätt följt av Luleå
och Stockholm.
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TACK Jesper och Håkan för jobbet i inomhusgaraget alla dagar till våra gästers
brandbilar. Utomhusparkeringen vid vårt
tält fixade andra medlemmar som jobbade
i tretimmars pass. Mycket bra fixat av alla
er - TACK!
På fredagen samlades ett 20 tal brandbilar
på brandstationen för en liten runda i stan
med filminspelning av SVT.
Fredag var det grillkväll på brandstationen med god mat som Ingelstads Kalkon
serverade 250 personer denna fina kväll.
Lördag samlades alla fordonen vid Disponentgatan 08.00 inför avfärd mot Tomelilla och Österlens Lastvagnar där vi bjöds
på en mycket god och välordnad frukost TACK! Magnus Lloyd.
Därefter avfärd mot Autoseum i Simrishamn för bilentusiasterna. Mycket intressant! Försvarsutbildarna fixade en mycket
god lunch för alla - TACK! Mats
Så uppsittning och avfärd mot Sjöbo, 6,5
mil. Sjöbo Teleservice bjöd på gott eftermiddagsfika efter den långa turen på öppen
brandbil - TACK! Teleservice. Under hela
rallyt blåste vår egen Lurblåsare Roland
Borg igång bilarna efter varje stopp. Mycket
trevligt! - TACK, Roland. Och Hasse Lange
dokumenterade så mycket det gick på film.
Sedan styrdes kosan mot Ystad med målgång på Stortorget. Tom Setterwall gjorde
en kort presentation av samtliga ekipage.
19.30 tog 220 personer Surbrunnsparken i
anspråk för att njuta av en trerätters middag
och dela minnen tillsammans.
Veteranbrandbilsrallyt var över efter
mycket lång tids arbete och många möten. Vi
har fått mycket beröm för ett väl organiserat
rally. Därför vill jag tacka alla F.B.C.s med-

lemmar och alla andra som ställt upp och
gjort detta till det kanske bästa rallyt, TACK!
Ett speciellt tack till Magnus Lindén och
Peter Lundh, för utan er kunskap och ert engagemang hade rallyt inte blivit så bra som
det blev. ETT STORT TACK!
Den 6 juni firade vi Sveriges Nationaldag
med en liten marsch (som vi hoppas ska bli
längre genom att gå Östergatan nästa år).
Landshövding Margareta Pålsson höll
nationaltalet på Stortorget. Det var många
åskådare denna soliga fredag som såg alla
frivilliga organisationer. Efter talet och återmarschen siktade vi brandkårshemmet och
sillamackan, som Björn Stjärnfält fixat. Jan,
Åke, Knut, Janne fixade tält stolar och bord,
till inte mindre än 67 medlemmar som deltog i firandet.
Turistguidningarna och Wallanderturena
startar direkt efter midsommarhelgen och
där behövs mycket hjälp, av alla!
Ni har telefonnummer till Paul Kristensson, Thorbjörn Brundin, Hasse Lundh och
Tommy Hulth. Gå annars in på F.B.C.s hemsida: ystadsfbc.se, där finns maillänk.
Närmast i tiden är 175-års jubiléet som
planeras för fullt. Men vi har litet mer att
finslipa. Inbjudningar har skickats och svar
har börjat komma. Nu hoppas vi att vädrets
makter är på vår sida den 2 augusti så vi kan
njuta av firandet av vår kära Corps.
Nu vill jag och min familj önska alla
F.B.C:are och alla läsare av vår fina tidning
en riktigt skön SOMMAR med mycket sol,
avkoppling och fina grillkvällar.
Lars Lindsjö, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.
Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”

Kommande möten
Lördag den 2 augusti 2014
F.B.C. 175-årsjubileum

Fotografer i tidningen:
Roy Franzén, Hanseric Jonsgården, Jenny Ceihagen, Hans Lange, Reiner Kühmel
Peter Lundh, Magnus Lindén

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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Foto: Roy Franzén

F.B.C. arangerade ett
veteranbrandbilsrally
som alla kommer att minnas.
Veteranbrandbilsrallyt i Ystad var det
första av Ystads Frivillige BergningsCorps stora evenemang jubileumsåret
2014. Året då Corpsen fyller 175 år.
Med ett enormt förberedelsearbete
bakom sig kan ledningen för Rallydagarna leende torka svetten ur pannorna och göra "High Five".
Från alla inblandade parter och framför
allt från Brandhistoriska Sällskapet hörs
tacksamma och berömande kommentarer.
"Otrolig service!"
"Mycket väl om händertagna!"
"Detta är skånskt gemyt!"
"Fantastiskt välplanerat!"
"Vilken vacker tur genom Österlen!"
"Synd att utflykterna var samtidigt."

Luleå var de första som anlände. Nacka
kom sedan och därefter droppade de in
efter hand. Det var intressant att få se just
en brandbil från Nacka eftersom undertecknad är uppväxt i just Nacka. Nostalgi
av bästa sorten alltså.

FBC:aren

Våra hjälpsamma funktionärer hjälpte
alla tillrätta och efter vad jag fått information om, var det ingen som klagat utan
tvärtom ströddes det beröm. Servicen med
persontransporter från hit till dit fungerade
helt perfekt, enligt våra gäster.
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FREDAG

Fredagen inleddes med ett tjugotal bilar
som gjorde reklam för evenemanget genom att åka en runda genom staden.
Vid Räddningstjänsten gjordes vissa över-

De stolta ekipagen försökte på bästa sätt väcka
Ystadsborna.

syner. Storstockholm visade upp sina stolta gamla kämpar.
Under dagen gjordes utflykter. En tur gick
till Kåseberga och Ale stenar, Gunnarshögs
gård som tillverkar den goda rapsoljan och
till sist ett besök på Ingelsta kalkon. Den
andra turen besökte Nostagicaféet i Tryde
för dem som ville uppleva sådant som Kobratelefonen, bilar från 50-talet och praktiskt taget allt från den tiden. Sista anhalt
blev även här Ingelsta Kalkon.
Fredagkvällen blev en härlig mingel
Ingelsta Kalkon bjöd på härligt grillat
för över 200 personer. Solen sken och
gästerna bekantade sig med varandra till
långt fram på kvällen - men många hade
också uppfattat att lördagen kunde bli en
ansträngande dag.
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LÖRDAG

kost serverades. En tacksamhetens tanke
till Magnus Lloyd som lyckats få personalen på företaget att ställa upp 100 %. De
mackorna satt gott.
Puckeln, Forden hade dragit åt höger
på vägen till Tomelilla, vilket visade sig
vara för litet luft i höger framhjul. Punka?
Nä, vi hoppas inte på det, sade sekonden
Peter Lundh. En kompressor letades fram
och bilen lyfte.
Efter en skön vilostund och litet socialt
umgänge, bar det iväg mot Simrishamn.
Autoseum i Simrishamn visade sig vara
mycket intressant och med Försvarsutbildarnas eleganta uteservering uppstod
rena Pic-nic. Solen trängde sig genom förmiddagens molntäcke och allt var frid och
fröjd.
Efter en timme bar det iväg igen. Mot
Baskemölla - St Olof och vidare mot Sjöbo
genom den vidunderligt vackra bokskogen
som gör att man känner sig färdas genom
en tunnel. En sträcka på 6, 5 mil på bilar
från mitten av 1920-talet! Det kallas för
prestation. Chiefen gjorde ett samlingsstopp vid ingången till bokskogen. Juryn
som samlats här för vidare titt på bilarna
kunde lyssna till den vackra kören ov
fåglar som sjöng i hjärtans fröjd.

Planen vid bussgaraget på Disponentgatan i Ystad var väldigt röd vid 8-tiden
på morgonen. Det brummade och sirener
tjöt. Fullt med brandsoldater iklädda fantastiska kostymeringar vandrade runt och
granskade ekipagen.
Räddningstjänsten hade sin enorma stege
på plats och undertecknad som ibland
blir för nyfiken för sitt eget bästa liftade
med liften upp i det blå, och kunde se
alla de samlade gamla veteranfordonen,
naturligtvis filmande under tiden, och jag
belönades rikligt.
Vilka värden som vimlar där nere - och
då tänker jag inte på de ekonomiska utan mer det historiska. Det var härligt att
skåda över denna mängd röda trotjänare
som samlats för att göra en rejäl arbetsdag. Avfärden tutades igång 09.00 med
Chiefen i sin eleganta bil från U.S.A.
Allt verkade flyta utmärkt och även om
molntäcket låg över oss kom inget regn.
Strax före avfarten från väg 19 hade ett
ekipage fått litet problem, men snabb
hjälp anlände från assistentkåren.
Den första anhalten gjordes vid Österlens Lastvagnar i Tomelilla, där första fru-

Sista anmälningdag
till sprutmönstringen är
Söndag den 6 juli.
FBC:aren
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Fantastiska människor på Österlens Lastvagnar
som fixade frukosten till det hungriga sällskapet.

De ovärderliga poliserna på sina veteranfordon
lotsade karavanen fram.

Sirenerna ljöd när karavanen passerade
Smedstorp.

En härlig lunch serverades i det gröna av
Försvarsutbildarna vid pausen vid Autoseum.

En härlig lunch serverades i det gröna av
Försvarsutbildarna vid pausen vid Autoseum.

Den stolta paraden rullade in till stoppet i Sjöbo. De flesta längtade efter kaffet.
Schmeckt Wunderbar, tyckte Reiner.
Många var av naturliga själ mycket glada åt pausen. Stela, skavande innamäten
i hjälmar och allmän skakighet. Men glatt
humör! Sista sträckan mot Ystad gick via
Snogeholm, Marsvinsholm och Charlottenlund innan kustvägen och ”målgång”
på hamnplan i Ystad, detta blir 120 km.
Den sista sträckan går genom en mycket
vacker natur och det var bara att njuta tills
samtliga kom i mål i ett underbart väder i
medeltidsstaden Ystad. Efter en kort presentation av alla ekipage rullade alla ned

Reiner Kühmel studerar en brandbil modell 1914
i Autoseum i Simrishamn.
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Hamngatan till hamnplanen där publiken
kunde beskåda underverken. Ystads Frivillige Bergnings-Corps medlemmar gjorde
senare en mycket fin gest till en sjuk kamrat genom att köra parad förbi lasarettet.
Banketten på kvällen med prisutdelning är inte mycket att orda om utan bara
utbrista i ett TOPPEN! Alla verkade tycka
att juryn varit rättvis och applåderade
varje utmärkelse kraftigt.God mat, trevligt
sällskap och glada skratt.
Till sist några ord om vad Brandhistoriska Sällskapet är, för dem som till äventyrs inte vet. 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.
Nästa rally går av stapeln på ÅLAND.

Räddningschefen Tom Setterwall tackar Marie
Lundh, Färs&Frosta Sparbank, för deras hjälp.

FBC:aren
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That´s The Way, Aha...
Ystads Frivillige Bergnings-Corps vårdar
verkligen sin veteranbilsskatt. Vår raritet
"Puckeln" har som vi berättade varit på en
fantastisk skönhetsbehandling.
Vår sekond Peter Lundh har formligen
studsat av entusiasm, samtidigt som han
varit mycket noga med bevarandet av det
gamla fordonets själ.
Det är ju en 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

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

Good Job, Second Man
www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!
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VÅRMÖNSTRING 2014

Giggi Svensson

Vårmönstringen blev ett exempel på glatt
humör ackompagnerat av en strålande sol
och därför företogs det mesta i hörsalen
vid Räddningstjänsten.
Men först den traditionella tävlingen,
konstruerad av Malmö FBK:s vandringspris. Denna gång rörde det sig om kunskapsfrågor. Fyra frågor om räddningstjänst och fem bilder på brandmaterial.
17 personer deltog i tävlingen och chefen för IV avdelningen Paul Persson hade
6 rätt och vann. Patrick Hansson från IV
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Marie Lundh

avdelningen och Peter Lundh II avdelningen kom på andra plats med 5 rätt.
Men att sitta inne när solen skiner och
fåglarna håller konsert??
Jodå, syftet var gott för att lyssna till två
strålande vackra flickor så här på morgonkvisten är inte fy skam. Marie Lundh och
Giggi Svensson presenterade Färs&Frosta
Sparbank. Uppmärksamheten hos kamraterna var total. Färs&Frosta Sparbank har
Frivilligan mycket att tacka för. Vi behöver bara nämna den fantastiskt fina reno-

FBC:aren

veringen av vår kära "Puckel". Det blev en
informativ presentation och några diskuterade efteråt och funderade kanske på
om banken kanske var något för dem
själva.
Men att vara fokuserad under en halvtimme kräver påfyllning av batterierna
och korvkiosken ute i det vackra vädret
väntade.
Hans Lange

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

Familjeföretaget
med tradition
från 1930
FBC:aren
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GULAN VANN
ARDINS VANDRINGSPRIS!!

Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00
12
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F.B.C. på Frammarsch
och - eller
- all vår början bliver svår.

Avdelningschef Magnus Lloyd

Det var Mikael Sjögren som påpekade att
Gula avdelningen borde arrangera
marschträning för medlemmarna. Han
och flera andra hade noterat att F.B.C.s
marscher lämnade en del i övrigt att
önska. Eller mer tydligt - det ser slafsigt
ut!

Det nickades runt bordet. Avdelningschefen Lloyd tog emellertid förslaget "ad
notam" och letade fram datum, som genast
klubbades. Bra jobbat pojkar, men vi kan
väl bjuda in de andra avdelningarna.
Yes, Box Alright!
Hasse sätt in detta på hemsidan...?

FBC:aren

Den 8 april samlades ett, faktiskt rejält
gäng vid F:B:C:s garagetält, iklädda rejäla
jackor för promenadövningar under ledning av Jan-Anders Bergh, som gjorde en
fantastisk lektion i konsten att förflytta sig
framåt i organiserad marschtakt. Med
trumma och allt.
Hans Lange
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Stadsdelen Östra Förstaden i Ystad
Av Ingemar Åkesson

Fotot på Magnus Palm d. ä. är lånat ur museets fotoarkiv.

Gatuhuset Föreningsgatan 28 som det ser ut idag. Foto: Ingemar Åkesson 2014

Familjen Palm
I detta nummer av FBC-aren så
skriver jag om en familj som
säkert många ystadbor förknippar med stadsdelen Östra
Förstaden.
Det är väl främst de tre ogifta
sönerna det talas om när familjen
Palm kommer på tal. Deras föräldrar dog på 1900-talets mitt och
sedan en hel del år tillbaka är
även sönerna borta.

Tornväktare och toffelskomakare Magnus Johansson och
hans familj

Den västra lägenheten i gatuhuset
Föreningsgatan 28 hyrdes mellan
åren 1938 till 1957 av tornväktaren och toffelskomakaren Magnus
Johansson (1887-1957) och hans
fru Anna Kristina Karolina (18891946). Som jag nämnt ovan bestod
familjen även av deras tre ogifta
söner, Erik, Karl och Magnus.
Innan de flyttade till Östra
Förstaden
bodde
familjen
Johansson i ett litet gatuhus med
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adress Tvärgränd 10. När de
bodde på Tvärgränd tillverkade
Magnus även träskor. Som tornväktare uppe i Sankta Mariakyrkans torn arbetade Magnus
under många år, från någon gång
på 1920-talet och fram till pensioneringen. Året innan Magnus
avled, 1956, antog familjen efternamnet Palm.
På fotot ovan till
vänster ses Magnus
blåsa i sin lur från en
av kyrkoluckorna i
tornet. Fotot troligen
tagit någon gång på
1940-talet.

Karl ”Ruffe” Palm

Efter fadern Magnus
död fortsatte en av
sönerna, Karl (19191993), att hyra lägenheten på Föreningsgatan. ”Ruffe” arbetade som rörmokare hos
Einar Knutsson (far
FBC:aren

till Gunilla Knutsson) i dennes
rörledningsfirma på Pilgränd mittemot Pilgränds Kem-tvätt. Här
begåvades han med ännu ett vedernamn, ”Halvböjningen”. När
Knutssons Rörledningsfirma lades
ned började ”Ruffe” jobba i
Skånska Lantmännens magasinsbyggnad, där han var kvar fram till
Fotot lånat av Gun Stjärnkvist

pensioneringen. ”Ruffe” bodde
kvar på Föreningsgatan till något
år före sin död. På grund av sjukdom tillbringade han sista tiden
på ett hem.
Tyvärr har jag inte lyckats få
fram något gammalt foto på huset.
Naturligtvis har huset sett betydligt annorlunda ut innan det blev
renoverat och fick sin nya gula
fasadfärg och vitmålade fönsterbågar och ytterdörr.
Kortet här till vänster på Karl
”Ruffe” Palm är taget 1954 på Pilgränd. ”Ruffe” sitter på trottoarkanten och tar sig ett bloss utanför
sin arbetsplats, Knutssons Rörledningsfirma. Det är troligtvis
”Ruffes” egna hund, ty han och
den svarta schäfern tycks vara riktigt goda vänner!

”Lacke-Lack” och ”Toddy”, bröderna Erik och Magnus Palm

I en lägenhet på andra våningen i
Widéns hus på Sektersgatan
bodde de båda ogifta bröderna
Erik (1914-1988) och Magnus
(1920-1996). Erik som var den
skötsamme av de två gick under
vedernamnet ”Lacke-Lack”. Han

”Lacke-Lack”. Foto taget 1974 av en av Ystads
Fotoklubbs medlemmar.

arbetade som byggnadsarbetare,
där han oftast var någon murare
behjälplig med hantlangning. På
helgerna klädde ”Lacke-Lack” sig
oftast söndagsfin i kostym, skjorta
och slips. Han sågs då ofta komma
körande på sin moped i stans
östra delar. (Se fotot här nedan till
vänster.)
Om Magnus, ”Toddy” kallad,
kan man väl säga, att han väl var
broderns raka motsats. Magnus
var inte den mest arbetsvillige personen. Ibland hände det dock, att
han gick ner till Ystads Stuveribolag
och tog någon dags stuvarjobb.
Han söp också en hel del, och
kunde på onykter kaliber vara
både otrevlig och småbråkig och
rent ut sagt – stor i käften! I yngre
dagar hade Magnus, som var rätt
liten till växten, varit en rätt så
skaplig bantamviktare i Ystads
Sportklubbs brottarlag. Magnus
hade hund. Ja, det sägs att han
förr hade haft två hundar, vilka
han döpt till IFK och YIF efter två
av stans rivaliserande idrottsklubbar. Den hund, som han hade på
senare år, och som jag kommer
ihåg, var en liten blandrashund
som hette Tulle.

Magnus på Löderupsgårdens sjukhem. Erik bodde under större
delen av 1980-talet, fram till sin
död 1988, i en lägenhet på
Regementsgatan 19.
På det vänstra kortet, från 1974,
ses Erik ”Lacke-Lack” på sin
moped. Kortet till höger är från
den 22:e mars 1984 och har tagits
av Kurt Ivarsson. Hemvärnets
Musikkår spelar utanför hotell
Continental.
Än om mannen med hunden
står med ryggen mot kameran, så
är det väl knappast någon gammal
ystadbo som kan undgå att se, att
det är Magnus och hans hund
Tulle som hamnat i fotografen,
Kurt Ivarssons bildfång. Visst har
den gode Kurt lyckats ta en verklig
pangbild, där han fångat kontrasterna mellan å ena sidan en ensam
något udda man med sin hund
och sina något för korta byxor och
å andra sidan de stiliga och uniformsklädda musikanterna med
det flotta hotellet i bakgrunden!

Hotell Continental i samband med återinvigningen av Contan efter den stora branden.
Bild: Kurt Ivarsson

Magnus och Tulle blev
pendlare
Erik och Magnus bråkade
en hel del. Ja, det var inte
Erik som startade dessa
gräl, utan det var helt och
hållet Magnus som var
upphovsmannen till dessa. Det gick till slut så
långt att kommunens socialarbetare fick ingripa
och resultatet blev att en
ny bostad ordnades åt
Magnus - i Köpingebro!
Järnvägssträckan
Köpingebro – Ystad fick
två nya pendlare! Varje
dag sågs nämligen Magnus
och Tulle stiga av tåget på
järnvägsstationen i Ystad.
Vem av de två som var
fripassagerare kan vi
lämna där hän! Sista tiden
av sin levnad tillbringade
FBC:aren
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Tack Artwor!
En god vän har lämnat oss.
En fruktansvärt orättvis sorti. Artwor Wemlén älskade livet och var
oerhört fokuserad i allt han företog
sig.
Frivilligan blev ett uppfriskande
tillskott, där han kunde leva ut sin
profession, undervisarens. Det var
en fröjd att se honom som Corpsens
ende guide som inte vände ryggen till
publiken. För det mesta stod han på
brandbilen med ryggen i färdriktningen och undervisade turister och barn

i Ystads förtrollade värld, något som
han var djupt intresserad av. Läs en
artikel om namnet Ystad i FBCaren
nummer 4 2012.
Artwors stora intresse vid sidan av
F.B.C. var bridge, där han visade samma fokusering.
Läraren Artwor försökte rekrytera mängder av människor att lära
sig spela bridge, till och med mig.
Han kompletterade och förtydligade
läroböckerna, till svenska på lågstadienivå och byggde sedan upp

svårighetsgraden vartefter han märkte
att eleverna förstod. Att lyckas i någon
omgång att vinna över Artwor var ett
mål att kämpa mot.
Att du orkade kämpa så länge som
du gjorde mot detta orättvisa mänskliga gissel - Cancer - bevisar vilken
kämpe du var.
Tack för att få ha varit din vän, säger
jag och samtliga kamrater i Ystads
Frivillige Bergnings-Corps, som även
ber att få delta i din familjs sorg.
Hans Lange

Flügger Färgbutik CN Färgcenter
FÄRG • TAPETER • GOLV• KLINKER
Jakobsbergsgatan 57
(vid Kristianstadsrondellen), Ystad.
Tel. 0411-659 50
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IV avdelningen tillTyskland
för att rädda påsken

Årets påskrunda började med en resa
till Heligenhafen den 12 april.
Från Ystad styrdes bussen av Otto,
numera FBC:are och hans assistent till
Malmö och Hyllie brandstation där det
väntade sju förväntansfulla resenärer.
Strax därpå passerade vi Öresunds-bron
för vidare färd till resans första stopp med
kissepaus,
kaffe
och
macka.
När bussen
stannat
så
kommer
instruktioner om
hur serveringen
kommer att ske
och alla stiger
av, då upptäcker Otto att
mackorna inte har kommit med på bussen, men vad gör det då Kristina som är
med för första gången har nybakat bröd
med sig och det räcker till alla. Färden går
vidare mot Rödby hamn för incheckning
till båten, långa köer möter oss och det
blir en timmes väntan innan vi äntligen
kommer ombord på båten.
Nu väntar en trevlig båtresa med mycket folk, god mat o dryck. När båten närmar sig Puttgarden väljer några att gå i
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land direkt till Bordershop, vi andra åker
vidare till Heligenhafen, väl framme möts
vi av strålande väder och korta köer.
Nu släpps vi loss för att göra våra
påskinköp, det finns mycket att välja på
och det är bara att fylla bussen.
Som vanligt så blir man lite torr i halsen
och hungrig efter inköpen vilket kan
avhjälpas utanför i grillvagnen.
Dags för avfärd till nästa mål,
Bordershop, där några redan har gjort
sina inköp, här finns massor av gott att
välja på.
Nu gäller det att fylla på bussen så att
det inte finns något ledigt utrymme kvar.
Strax efter fem, vi höll nästan tiden, lämnar vi Bordershop för att starta resan hem.
Inga köer för att komma med båten
denna gång, nu skall vi se om vi köpt allt
som stod på inköpslistan. Annars får det
bli några stödköp på båten.
Vägen hem genom Danmark bjuder på
strålande väder och några vilar i bussen
inför ankomsten hem, andra fortsätter att
hålla trycket uppe på bästa sätt.
Dock har det varit en tyst resa då
Magnus inte fått igång musiken och alla
saknar ”Tingeling” som utlovats, så fort vi
passerat Öresundsbron börjar musiken
ljuda och ordningen
är återställd.
Klockan är strax
efter åtta och vi närmar oss Hyllie
brandstation, nu är
det första lossningen av bussen – skall
Otto våga öppna
facken? Välpackat
blev svaret, inget

FBC:aren

trillar ut.
En febril verksamhet sätts igång och
bussen töms, bilar fylls av påskgodis och
därefter tackar Malmöborna för dagens
resa och färden går vidare till Ystad.
Nu börjar Ystadsresenärerna vakna till
och vi får se chefen spontandansa i bussen. Väl framme i Ystad lastas allt inköpt
av och de flesta får det de köpt med sig
hem. Något som är konstigt är att det nästan alltid blir fel någonstans trots att alla
skall skriva namn på sina väskor, lådor
mm. Det hela brukar dock lösa sig till slut.

I Ystad fabulerar vi med
turisterna.

Hela våren har förskolorna hälsat på Trollen i Trollskogen. Vi är några få som fabulerat oss fram genom staden. Turerna har
fått rulla litet nya gator då reparationer
och därmed byggnadsställningar har satt
stopp.
Men att återigen få uppleva de tindrande ögonen och kloka budskapen som
kommer från de här små gulingarna är
oförglömligt. Jag skulle önska att ni som
är relativt nya i Corpsen ville försöka er på
att guida och då gärna börja med småglina
om ny tycker om barn, kanske till och med
ta med era egna.
Guidmanuset är skrivet så att man kan
läsa innantill de första turerna, det brukar
ta en guiddag att memorera och därefter
lägga manuset ifrån sig mer och mer.
Gör ett prov. Åk med någon av de som
gjort det några gånger och ni kommer
att förstå att det inte är så svårt. Om det
ändå skulle kännas oöverkomligt så kan

ni hjälpa till genom att stå vid Puckeln på
Stortorget.
Känns inte Stadsrundturen bra, så
pröva då även Wallanderturen. Det är på
samma sätt med den, det går att läsa innantill.

Ystad är en fantastisk stad och för min
personliga del är det en stor glädje att
kunna berätta om den för alla som kom-

mer hit.
Vi hoppas att ni tar kontakt med Thorbjörn Brundin, för er som vill guida, Hasse
Lundh för dem som vill köra vår klenod,
brandbilen, Tommy Hulth som organiserar vid torget. Men av någon outgrundlig anledning är det störst behov av hjälp
med Wallanderturerna och där är det Paul
Kristensson som regerar, nåja, försöker få
turerna att kunna avgå. Hjälp till! Ni behöver hjälpa till fyra (4) gånger för att få
följa med till Tyskland i höst och även
delta i den avslutande festen.
Det finns en till uppgift och det är vårt
fina museum som ni kan stå värd för under torsdagar och lördagar. Där finns också hjälpmedel för att kunna berätta och
dessutom är ni tillsammans med någon
erfaren.
Hör av er till Paul Kristensson och
berätta var ni kan hjälpa till.
Hans Lange

EUROMASTER
YSTAD

555 461
FBC:aren
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Ut i det blå.

Gulan har skapat en underbar tradition. Att träffas och
må bra tillsammans. Ut i det blå. Ett kravlös myskväll i
våra vackra omgivningar när solen går ned. Ett avdelningsmöte utan protokoll. För de som ännu inte varit
med önskar jag välkommen in gemenskapen. Den här
kvällen hade vi sällskap av en välsjungande koltrast.
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Tack,
Janne!

Det är alltid ledsamt när en god vän
lämnar kamratgänget.
Janne Carlsson gick med i Frivilligan 2008. Många kände honom som
en glad gamäng. Han körde med glatt
humör stadsrundturerna.

Han var militär och var kapten på
P 7 och sökte sig senare till intendenturkåren och blev placerad i Karlsborg. Han var ordförande i SPRF.
Jannes intresse vid sidan av F.B.C.
var bridgen. Han till och med startade

en bridgeklubb här i Ystad.
Tack för att få ha varit din vän, säger
alla dina kamrater i Ystads Frivillige
Bergnings-Corps, som även ber att få
delta i din familjs sorg.
Hans Lange

Nu ser vi fram mot vårt stora jubileum

Ystads Frivillige Bergnings-Corps 175 år!
En stor fest på Stortorget i Ystad.

FBC Bankgiro: 109-0893
www.lasservice.se
Regementsgatan 3
Tel. 0411-55 99 88

AdvokAt LArs MiLberg Ab

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

www.milberg.se

DIGITALT!

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

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad.

BENGT RASMUSSON
Stora Östergatan 26, 271 34 Ystad
Telefon 0411 - 195 05

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

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
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!

KOM IHÅG ATT STADSRUNDTURER OCH
WALLANDERTURER SKALL VARA
EN TRIVSAM OCH GLÄDJERIK UPPLEVELSE.
TÄNK PÅ SÄKERHETSASPEKTERNA
VID PÅ OCH AVSTIGNING.
BILEN ÄR HÖG OCH GATAN ÄR HÅRD.
HJÄLP VÅRA BESÖKANDE.
BARN FÅR INTE SITTA LÄNGST BAK.
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
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

Ystads Frivillige Bergnings-Corps
hälsar alla våra besökare hjärtligt välkomna.
Att besöket i vår stad blir minnesvärt och
kanske också lärorikt.
Vi hoppas på vackert väder med behaglig värme så
trivs vi bättre.

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

Övningar med frivillig närvaro:

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

Vårkonsert • Sommarkonsert • Julvesper

FBC:aren
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F.B.C. befälskår och våra annonsörer
vill önska läsarna

en härlig sommar

Ystads FBC
Stödförening
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0411-786 50
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Ystad-Tryck AB,

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
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Så här kontakta
Du oss!
förening
Ystads FBC stöd
Box 219
271 25 Ystad
m
ystads.fbc@telia.co
www.ystadsfbc.se
BG 856-6440
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medlem. Vill du
- per år att vara
Det kostar 100:
FBC:aren, utmedlemstidning
ha Ystads FBC’s
- per år. Du
år, kostar det 200:
ar Ystads
kommer 4 ggr per
kap med och stött
lems
med
ditt
hålär med
r som helt och
hete
sam
verk
FBC och dess
medlemmar.
dess
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er
kraft
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ka hjälpa
let drivs av idee
försö
skt
omi
skall ekon
Stödföreningen
re.
a arbete lite lätta
till för att göra dett
arna på
att sätta in peng
m
geno
lem
Du blir med
a namn och
Glöm inte att skriv
ress och
BG 856-6440.
stad
e-po
din
gärna ange
adress. Du får
telefonnummer.

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

Hur blir man
medlem?

