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Chefen för
Ystads Frivillige
Bergnings-Corps
har ordet
Då är det tid för höstnumret av vår fina
tidning. Tiden går fort och särskilt i år när
vi har varit med och arrangerat så mycket,
som har blivit mycket lyckat.
Den 2 augusti var det dags att fira vår
kära Corps 175-års dag, en nervös dag för
mig som ny chef att hålla i ett jubileum för
första gången. Men med så många kompetenta medlemmar runt mig kände jag mig
trygg.
Sekondchefen beordrade uppställning
15.30 på Österportstorg och jubiléet var
igång, ett historiskt jubileum på alla sätt. Ny
chef och ny sekondchef och för första gången i F.B.C.s 175-åriga historia var där två damer inbjudna att delta i vår manliga F.B.C.
Damerna var kommunalrådet Kristina
Bentz och kommundirektören Christel Jönsson. Jag tycker att vi gjorde en mycket bra
sprutmönstring på alla sätt och vis. Självklart inträffade någon liten miss här och där,
men jag tror inte åskådarna lade märke till
detta.
Gert Nilsson genomförde ett mycket fint
korum vid gamla kyrkogården.
Därefter intogs Stortorget för sprutmönstringen, den fantastiska traditionella uppvisningen, där vi också säljer dopbevis till barnen, (dopbevisen och bössorna inbringade
i år 5600 kr, som oavkortat går till barncancerfonden) tack Marie och Eva och "bössskramlarna" för hjälpen.
Efter väl förrättat värv var det dags att
samlas i gamla Rådhuset med baklängesmiddag, medaljutdelning och cognacsgrogg. Vår 175-åring fick många fina gåvor
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som vi är mycket tacksamma för. Men en
gåva alla F.B.C.are blev extra tacksamma
för var när kommunalrådet Kristina Bentz
överlämnade ett löfte från kommunen om
ett garage till våra fina brandbilar.
Tack alla för era fina gåvor till 175 åringen.
Klockan 22.30 var det tid att följa chefen och sekondchefen hem. Med pompa
och ståt och varsin cigarr i handen, ledda
av toner från V:e avdelningen, marscherade
glada F.B.Care. Jubileumsdagen var slut och
vi var nöjda över denna lyckade dag. Jag vill
tacka alla som gjorde denna jubileumsdag
till fin och minnesvärd. Jag vill rikta ett speciellt tack till jubileumskommitténs Peter
Lundh, Michael Bergman, Jan Wallin, Jan
Ulriksson, Magnus Lindén, Björn Stjärnfäldt, Sven Bergman, Michael Mårtensson
och Hasse Lange. Utan er kunskap och ert
engagemang hade detta aldrig blivit så lyckat som det blev - ETT STORT TACK!
Sommaren börjar lida mot sitt slut och turistgruppen börjar trappa ner efter en lyckad
sommar där många Ystadsbor och turister
ville åka med vår fina brandbil i det strålande sommarvädret som bjöds i år. Det började trögt med bemanningen till bilar och torg
men efter sekondchefens inlägg på facebook
och vår hemsida lossnade det. Jag vill tacka
alla som ställt upp för turistgruppen så att
vi kunde glädja barn och vuxna med våra
rundturer – TACK! Ett speciellt tack till Paul
Kristensson, Tommy Hulth, Hasse Lundh,
och Tobbe Brundin för ert jobb med att få
detta att fungera så bra. Vad skulle vi gjort
utan er? Muséet har varit öppet, uppskattat
och välbesökt, så tack alla som ställt upp på
muséet, så där kunde vara öppet och särskilt tack till Michael Bergman för jobbet

med att fixa detta. Vi hade aldrig kunnat ha
öppet på muséet utan den fina städningen
och vår egen hustomte Åke, som skall ha ett
stort tack.
Janne Wallin och tekniska gruppen har en
lång höst och vinter framför sig för att serva
bilarna till nästa år och lösa turistbilens motorproblem. Dom vet inte i skrivande stund
vad problemet är och inte heller om det blir
en stor operation, men i tekniska gruppen
finns många kunniga och kompetenta personer som hjälper till för att lösa detta och
jag är övertygad om att dom fixar det.
Höstmönstringen närmar sig och denna
gång blir det söndag den 5 oktober då hela
Corpsen skall fotograferas på Ystads teater
Hasse Lange har mycket att göra med att
iordningställa film och foto från veteranbrandbilsrallyt och från 175-års jubiléet, ett
fantastiskt jobb Hasse har lagt ner för att
från alla vinklar och vrår filma eller fotografera vårt jubileum samt att få ihop fotografer
till detta - tack alla som ställde upp att fota
och filma på jubiléet.
Till Hasse Lange vill jag säga ett stort tack
för all tid och energi du lägger ner på detta
och jag ser fram emot att se på foto och filmer på både rallyt och 175-års firandet och
hoppas på en foto- och filmkväll uppe på
brandkårshemmet.
Till sist ett tack till er F.B.C:are för en bra
och väl utförd sommar.
Nu önskar jag er och era familjer en skön
och njutbar Sensommar och Höst.
Lars Lindsjö, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.
Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”

Kommande möten

Höstmönstring med fotografering av Corpsen
Söndag den 5 oktober 2014
Ystad Teater.
JULVESPER i december, datum enligt senare besked.
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
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175-ÅRING

MARSCH
PÅ

En marsch med
Pompa och Ståt
till minnet av
Männen
som Betalade
för att Rädda Liv.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps
bevarar traditionerna från
svunna tider.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps
175-årsjubileum blev magnifikt,
även om jag upplevde det mesta
genom kameradisplayen. Vilket
innebär att jag också kunnat sitta
och gotta mig åt hela evenemanget länge.
Från förberedelser till målgång kan
man säga att det mesta gick mycket bra.
Medlemmarna skötte sig klanderfritt.
Festen blev jubelartad och höjdpunkten
för publik och barn, sprutmönstringen
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på Stortorget i Ystad, lyckades till och
med bli begåvat med strålande sol. Morgonen var mulen.
Besöket på Nya Rådhuset var trevligt
trots att naturlagarna drabbade våra
hedersgäster genom att strömmen behagade lysa med sin frånvaro.
Däremot blev starten vid Österporttorget stilig, det verkade som om alla medlemmar stramade upp sig jubileumsmässigt. Chefen och sekonden kan inte ha
blivit skärrade av den starten, något som
får mig att undra om inte marschtränin-
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gen som gjordes i april hade en viss inverkan och under den långa marschen
från öster till väster visade samtliga
medlemmar total skärpning med vänsterhöger och rättning i leden. Hela jubiléet är ju i grund och botten en föreställning inför publik. Chefen och Sekonden
som understött medlemmarna att göra
sitt bästa har lyckats få gehör. Likaväl
som turistkörningarna med brandbilen
är ett dragplåster för Ystad, bör ju den
enda marschen vi gör under hela året
vara njutbar att se på.

Högtidliheterna på Ystads gamla kyrkogård leddes av Docent Gert Nilsson, som
berättade om en liten pojke som kom att
flyga genom Sverige på en gåsarygg. Korum var en vacker ceremoni i den ljuva
grönskan där många av F.B.C.s medlem-

mar vilar. Gert Nilsson gjorde det till en
minnesvärd stund.
Tam-ta-ram inleddes av F.B.C.s fantastiska musikkår för marsch till Stortorget och solen brände igenom molnen.
Den första biten gjordes genom den här-
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liga parken Norra Promenaden och vidare in på Stora Norregatan. Från ena
hållet kunde man höra glädjetjuten från
barnen som täckte luftrummet som en
lycklig matta, blandat med musikkårens
analkande taktfasta toner.
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VATTENFESTIVALEN

Hela ceremonien med tornväktaren tre
välkända stötar och indånandet av den
nu 164-åriga Berghmanska Sprutan förlöpte helt planenligt och massor av barn
döptes enligt traditionen som nu följts
under många år. För att vara en riktig
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Ystadsbo skall man ju döpas två gånger
– en gång i kyrkan och en gång av Frivillige Bergnings-Corpsen. Glädjande är
det också att bidraget till Barncancerfonden kunde bli så stort, men vattnet
är kallt och till sist var alla nöjda och
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marschen inleddes i en sväng runt torget och upp i den vackra Knutssalen. Jag
minns hur imponerad jag var första gången jag fick möjlighet att delta i de här
mystiska festligheterna under kristallkronorna.

Foto: Maria Mårtensson

Foto: Anette Nilsson
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Sköna slantar till

Barn
cancer
fonden

De sköna skönskrivande damerna Marie Lindén och Eva
Jönsson präntade barnens namn på dopbevisen. Turligt
nog vinden välvillig så att inte damerna behövde genomgå
ytterligare ett dop. Magnus iklädd sitt vackraste leende,
skötte kassan med välbehag.

Glöm inte Julvespern
onsdagen den XX december
Meddela avdelningschefen
8
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Skål i den traditionella punschen. Lars
läste svaret från Kungen och alla hurrade fyrfaldigt.
Så hade vi alltså kommit till den punkt
där den gamla kåren nödgades – med
glädje, var nog den allmänna inställningen – krypa till korset och bryta traditionen om att Corpsen är en helt maskulin sammanslutning. Herrarna Lindsjö

och Lundh sken som solar med damerna
vid sin sida. Naturligtvis tog man vara på
knorren att kommundirektören Christel
Jönsson tackade värdinnan/förlåt värden
Lars Lindsjö för maten.
F.B.C. fick ett garage till veteranbilarna
under kvällen. Kommunrådet Kristina
Bentz presenterade kommunens gåva till
alla applåderande medlemmar. Om detta
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går i hamn på bästa sätt kan följaktligen
F.B.C. fortsätta att bidra till turistströmmen till Ystad genom att arbetsmiljön för
våra fantastiska medlemmar i teknikergruppen blir acceptabel och veteranbilarna kan fortsätta att rulla genom
staden varje år.
En lång rad av medaljer delades ut och
presenter överlämnades. Michael Berg-
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man höll ordning på talarna. I raden av
talare fanns kommundirektören Christel
Jönsson, som sa att upptäkt vad Corpsen faktiskt gör för staden Ystad. Roger
Roos, Tom Setterwall, Anders Liljeberg,
Torsten Sonesson, Roland Borg och
självklart Bertil Borgström. Men det var
ett tal som gladde mig personligen och
det var vår sekond Peter Lundh, som
bland annat sa:
"Jag är oerhört priviligerad att få närvara vid frivilligans 175-årsjubileum.
Mitt hjärta tillhör frivilligan, ing-enting annat. Inte KS, inte TNJ, det är frivilligan som gäller. Jag brinner för detta
och hoppas och tror mig veta att dom
flesta här gör det samma. Vi har något
unikt i Ystad, frivilligan och vi jubilerar
175 år. 175 år, och utan er, medlem-

marna i frivilligan som sitter här hade
det aldrig fungerat. Det är ni i 1, 2, 3,
4:e och 5:e som skall ta åt er ta åt er. Jag
hoppas att vi också kommer att fira vårt
200:e årsjubileum här också. Lars kommer och jag kommer.
En stor och glädjande sak idag är att
vi har ett garage, vi kan alltså i framtiden glädja turisterna som kommer till
Ystad att åka med brandbilen...
...därför är vår huvuduppgift att försöka glädja våra turister som kommer till
Ystad och göra det bästa av Ystad, vi ska
sätta Ystad på kartan, något vi gör och
kommer att fortsätta göra.
Så därför jag är oerhört tacksam för
det besked vi fick idag – för vi har väl
diskuterat färdigt?
Jag är en stolt FBC-are, och jag vill att
ni skall känna att jag är det, det är ni
som är frivilligan, tack ska ni ha".

GARAGE

FBC:aren

Positiva ord från en god ledare som
kan uppmuntra oss som alltid gör vårt
bästa.

FBC:aren
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Ystads Frivillige Bergnings-Corps

164 åriga trotjänare!
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det täta snögloppet strävade Eldsläcknings-Compagniet med Compagnieanföraren Per Moberg i spetsen fram
genom staden med Berghmanska sprutan och lyckades tack vare den rädda
bostadshuset intill de övertända byggnaderna. De som inte arbetade med
sprutan, skottade snö mot elden.
Berghmanska sprutan har genom
alla år varit en pålitlig hjälp. Det är
också därför den har skötts som ett
barn och fungerar klanderfritt än idag.
Ystad har tack och lov varit förskonad från de jättelika bränder som
härjade i många andra städer. Men
naturligtvis brann det både nu och då
i staden.

Spruthuset vid St. Östergatan-Snedgränd

Spruthuset gård mot Lilla Östergatan.

Tråkigt nog var inte de tidigare cheferna eller sekonderna i Corpsen noga
med att föra protokoll över insatserna. Däremot kan man hitta uppgifter
på annat håll och Ingvar Lundh har
noterat en eld i kvarnen på Möllebacken. F.B.C. var den 7 februari 1854
först på plats och Möllegården kunde
räddas.
F.B.C.s VI chef, Nils Ekström bodde
i ett hus på Lilla Strandgatan. Till yrket var han hattmakare.
Hans första åtgärd som chef för
Frivilliga brandkåren var att göra

vällovliga försök med att förbättra
och förnya. Berghmanska sprutan behövde moderna vagnar varför Ekström
begärde in anbud. Av två svar valdes
smedmästaren A. J. Cederholm, som
kunde tillverka dem för till en kostnad
av 273 kronor.
Det är kanske på sin plats, när
namnet Cederholm kommer upp att
erinra om att A. J. är en av bröderna
Cederholm som konstruerade Sveriges
första automobil 1892.
Under näste chef, den VII, Johan
Ekelund 1893-1905, var dåvarande

sprutstationen inhyst i handlanden Johannes Perssons gård, fastigheten 221
på Stora Östergatan som är hörnhuset
Stora Östergatan – Snedgränd mitt
emot Apoteket. Ingången var belägen
på gården på baksidan.
Här kan man läsa att vid en
sprutövning, från order, togs Berghmanska sprutan till hamnen på 7 minuter, en imponerande språngmarsch.  
1894 ändrades platsen för sprutmönstringen till Stortorget, där
Berghmanska sprutan med smärre
förändringar glänste välputsad i solen
och Ivar Schultz skriver stolt: ”beträffande slangens fastkoppling vid sprutan, höjt sprutans effekt, till den grad
att strålen kastades betydligt högre än
Rådhustaket”.

Från början anslöt slangen direkt från toppen av
tryckkammaren.

F.B.C.s "Baby"
får omvårdnad av
Gula avdelningen.
Utan all omvårdnad som läggs ned på den gamla
rariteten Berghmanska sprutan, skulle aldrig klarat
sina 164 år. Det är gula avdelningen som har uppdraget att se till skötseln och de gör det särskilt
intensivt redan en månad före den stora uppvisningen på torget. Cirka en vecka före, börjar man
att vattna. Det är gamla läderpackningar som
måste hinna svälla för att trycket på strålen skall
bli det rätta. Som ni antagligen ser är koncentrationen på jobbarna 100 procent.

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!
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Tattookonsert i det gröna.

En ljuv augustkväll hördes vacker musik
österut från min bostad. Konsert i Norra
Promenaden. Härligt! Det var bara att ta
apostlahästarna och vandra ned, en
sträcka av knappt 200 meter.

Hemvärnets musikkår spelade en upptaktkonsert till nästa års Tattoo - evenemang. Mycket publik och jag kunde se
många fötter som rörde sig i takt.
Dirigenten Mattias Hanning hade fullt

pli på sin fina orkester, som ju innehåller
musikanterna som blev lätt fuktiga när
det spelade in F.B.C.s 175-årsjubileum
härförleden.
Hasse Lange

De Räddande Änglarna från
Räddningstjänsten
i vår hjälpsamma stad.

Ett stort tack till Räddningstjänsten i
Ystad, som tisdagen den 29 juli räddade
min stadsguidetur.
Upprinnelsen till detta stora tack är följande: När min chaufför Björn och undertecknad hade hämtat ut veteranklenoden
(brandbilen) från vårt garage gick färden
omgående ner till Gåsegränd, innan vi
skulle starta guideturen från Stortorget kl.
13.00. Meningen var att koppla loss den
svarta trafikstolpen som står mitt i gatan.
Som vanligt när vi kommer med denna
veteranklenod är uppståndelsen total och
så även denna gång. Vi stannar strax före
stolpen på Gågatan, Östergatan. Där jag
tar nycklarna, hoppar av brandbilen, går
fram till stolpen och låser upp hänglåset,
tar loss stolpen och vinkar fram brandbilen.
Bilen stannar en billängd in i Gåsegränden för att lägga in stolpen och hänglåset i det bakre skåpet, som finns på
bilen.
Då upptäcker jag till min fasa att jag har
tappat nycklarna rakt ner i den dagvattenbrunn som är ca 2 meter djup och som
finns strax intill stolpen. Nu var det inte

bara nycklarna till stolpen som jag hade
tappat utan även nycklarna till trollens
bostad i Norra Promenaden.
Nu var tiden dyrbar. Klockan hade hunnit bli 12.40 och snabb som "blixten" ringde jag först kommunens gatukontor –
inget svar – då kom nästa blixtnedslag, jag
ringde återigen upp kommunens växel
och begärde att bli kopplad till någon på
räddningstjänsten och efter många signaler svarade brandinspektör Möller. Jag
förklarade för honom den prekära situation som jag befann mig i och att jag hade
tappat nycklarna till trollens bostad i
Norran och att alla barn kommer att bli
ledsna om vi inte kan öppna för dessa
små varelser.
Brandinspektör Möller tände omgående
till: "Självklart skall vi hjälpa till men jag
vet inte om vi har något sådant redskap
för denna situation, ring när du är på torget".
Väl framme vid Stortorget mottogs
brandbilen av applåder från förväntansfulla barn, som såg framemot att få se trollen Ytte, Tytte, Ymor och Ymors kusin. När
vi väl hade packat bilen full av barn och
vuxna förklarade jag vad som hade hänt,
självfallet blev barnen ledsna, men jag sa
också att den riktiga brandkåren kanske
var på väg för att plocka upp nycklarna.
Strax innan avfärden från Stortorget
kl.13.00 ringde jag åter upp räddningstjänsten och brandinspektör Möller, som
gav mig ett klart besked: "Vi är på väg mot
Gåsegränd".
Stadsrundturen startade planenligt och
spänningen var olidlig när vi svängde upp

och in på Pilgränden. Jag fick en mindre
chock när vi närmade oss Gåsegränd:
"Inga brandsoldater, inga brandbilar! Vad
skulle jag nu säga till alla barnen ute i
Norra Promenaden? Jag nära att tappa
koncentrationen på guideturen, men turen
gick vidare. Upp igenom Gåsegränd, till
höger vid lilla Östergatan, och ut på
Blekegatan, runt Österportstorg, ner på
Piparegränd, runt Per Hälsas, upp
Besökaregränd, till höger på Stora
Östergatan, åter Österportstorg och ut på
Blekegatan, för att sedan svänga vänster
in på Lilla Östergatan.
Och se – Där framme stod räddningstjänstens bilar, räddarna hade kommit och
jag skyndade mig att förklara för barnen
att de nu skulle få träffa trollen, tack vare
dessa fantastiska brandmän och då applåderade alla barnen för brandmännen och
jag visste att min guidetur var räddad.
Efter ytterligare 20 minuters behagligare färd hade vi så äntligen nått trollfamiljens bostad i Norra Promenaden. Och
döm om samtligas förvåning – samtidigt
som vi stannar vår brandbil, kommer vår
riktiga brandkår upprullandes med sina
två stora brandbilar till alla barns stora
förtjusning och brandman Bengt Magnusson överlämnade, med ett smil, ett
specialverktyg till mig med orden "bra att
ha till nästa gång".
Verktyget ligger nu i veteranbrandbilen.
Ett stort tack till er alla på utryckningsstyrkan som räddade min stadsguidetur
denna dag.

Tack så mycket!
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Håkan Blixt, 1:a avdelning, Grön

Julvesper
Varför Julvesper? En ceremoni i
Sankta Maria Kyrka i Ystad varje
år. En stund för kontemplation
och en tradition för Ystads
Frivillige Bergnings-Corps. Litet
handlar det väl idag om att sätta
sig ned på en plats utan störande
mobiltelefoner eller datorer. En
stillsam lugn stund för själen.
Låter det pompöst?
Personligen tycker jag inte det.
Tidigare gjordes en marsch från

regementet genom staden med
facklor som fick många fönster
efter Stora Östergatan att öppnas.
En påminnelse om att julen närmar sig och att det finns en anledning till gemenskap. En marsch är
inte nödvändigtvis militärisk, den
visar samhörighet. Det finns en
skönhet i detta. Kan vi inte återinföra den här marschen?
Hans Lange

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.

Hela Skånes
sparbank

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

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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Hur hanterar man eld?
En fråga kom från adminstrative
sekonden Magnus Lindén om vad:
"ei savua ilman tulta" betyder och det
är ju en verkligt intressant fråga måste
man säga.
Om man skulle då skulle vara kvar
vid tiden när Ystads Frivillige Bergnings-Corps bildades – 1839, skulle
problemet att svara på frågan betyda
stora svårigheter, men idag när man

oftast har en iPhon eller dator framför
sig, tar det omkring 3-5 sekunder att
få fram svaret.
Testa får ni se!
I:a och IV:e avdelningarna ägnade sig åt problemet med en praktisk övning på Räddningstjänstens
övningsområde under ledning av de
oerhört duktiga handledarna Paul,
Anton och Niclas. Efteråt denna väl

så nyttiga övning/information/handledning, belönades alla deltagare med
välgrillade smaskiga korvar med tillhörande bröd och senap.
(Red. tackar för bidraget till tidningen men
förväntar sig bidrag även från de andra avdelningarna och medlemmarna till nästa nummer,
tack! H. Lange)

Flügger Färgbutik CN Färgcenter
FÄRG • TAPETER • GOLV• KLINKER
Jakobsbergsgatan 57
(vid Kristianstadsrondellen), Ystad.
Tel. 0411-659 50
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Stadsdelen Östra Förstaden i Ystad
Av Ingemar Åkesson

Nya Bandfabriken vid korsningen Sandgatan-Borgmästaregatan.

Bandfabriken
Denna fabrik hade grundats 1872 vid Stora
Norregatan av August Schultz (1835-1929).
Tio år senare, 1882, byggde man ny fabrik
vid Sandgatan (nuvarande Regementsgatan)
i kvarteret Cronholm Norra. Man bytte
också namn till Ystads Nya Bandfabriks
Aktiebolag med herrar Schultz, Kemner och
Gussing som aktieägare.
August Schultz son, Otto Schultz (f. 1871)
utnämndes, då endast nitton år gammal,
1890 till fabrikens disponent. I fabriken tillverkades band av olika slag som bendel-,
rips- och skoband. Som framgår av bilden
på Nya Bandfabriken här ovan så var det
nog en med dåtida mått mätt en rätt så stor
fabrik som säkert sysselsatte en hel del
fabriksarbetare. I början på 1930-talet var
fabrikens dagar till ända. På grund av allt
sämre lönsamhet lades den ner och fabriksbyggnaden förvandlades till bostadshus.
August Schultz chef för Ystads Frivillige
Bergnings-Corps
August Schultz hade på slutet av 1800-talet
en betydande roll inom ”Frivilligan”. Under
åren 1875-1890 var han kårens chef. Även
hans son Ivar (f. 1869) och hans sonson,
Ivars son, Hugo, (f. 1894) hade under sina
levnadsdagar ledande befattningar inom
Ystads Frivillige Bergnings Corps.
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Nya Bandfabrikens aktie
Något foto på Nya Bandfabriken har jag inte
lyckats att få tag på. Däremot har jag fått ta
del av en aktie utställd på fabrikens disponent, Otto Schultz. På detta aktiebrev finns
en bild på fabriken som troligen har tagits
någon gång i slutet på 1800-talet. Själva
aktiebrevet är utskrivet 1920. Trevligt nog har
också ett par av fabrikens bandmaskiner
avbildats på aktiens båda övre hörn.
Den del av dagens hyresfastighet som har sitt
brutna hörn åt nordväst och sin västra långsida mot Borgmästaregatan har utvändigt i
stort sett bevarats och som synes på kortet
överst på nästa sida, så är likheterna idag
många med mot-svarande del av huset, som
en gång ingick i Nya Bandfabrikens byggnad.
En inte alltför vågad gissning är att
Bandfarikens kontor fanns i denna del av
fastigheten.
Bandfabriken blev bostadsfastighet
Efter det att fabriken lagts ner i början på
1930-talet så skedde 1934 en stor ombyggnad, där hela den gamla bandfabriken förvandlades till ett bostadshus. Ja inte riktigt
hela fastigheten, då den nordöstra hörnan på
nedre våningen blev en mindre affärslokal,
idag en dam/herrfrisersalong, Petras Hörna.
Fastighetens ägs sedan 2004 av Förvaltningsoch Bostadssbolaget HB Holding AB vars
verkställande direktör Ingmar Svensson har
berättat att fastigheten Cronholm Norra 8
idag innehåller tjugosex lägenheter.

Fastigheten Cronholm Norra 8 sedd från korsningen Regementsgatan – Borgmästaregatan
Foto: Ingemar Åkesson 2014

FBC:aren
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Sommaren med
Turistgruppen.

V

arje sommar är ett äventyr.
Kommer allt att fungera, är
den stora frågan. Vädergudarna har synpunkter. Åklystna
turister också sina synpunkter. Medlemmarna som skall se till att det
fungerar har också har synpunkter. Ytterligare inblandad i äventyret är fordonen – kommer de att återigen orka
en säsong?
Kaptenen, eller i det här sammanhanget, styrman Paul Kristensson,
som är den som skall försöka styra
skutan i hamn, eller är piloten som
lyckas sätta ned Jumbojeten på landningsbanan för att få passagerarna
att applådera.
Enligt uppgift har sommaren
varit bra, till och med riktigt bra.
Med stadsrundturerna har det varit nästan fullt på alla turer. Under
några veckor var det varmt, rejält
hett kan man säga. Det var så hett
att framlidne Carl-Erik Ekbergs väl utmålade beskrivning om att de dåvarande
trappstegen till Wetterstrands Ur var så
heta att man kunde steka ägg på dem.
Den här gången var det nog så att guiden
och chauffören vid varje tur längtade till
den härliga svalkan under träden i Norra
promenadens trollskog.
I somras fick den förtrollade prinsen
guld i kronan. Detta för att locka damerna
som gärna kunde tänka sig att bugga runt
med en prins.
MEN!
Till er som tar del av den här tidningen vill Paul tillägga att ivern att ta på sig
uppdragen till guide, chaufför- och torg-

personal kunde
vara litet exaktare före säsongstarten. Det var
en väldig mängd
telefonsamtal
som behövde ringas för att få besättningar i början. Vi är väl medvetna om att
medlemmarna arbetar, men för att hjälpas åt att organisera detta jättearbete med
F.B.C.s turistverksamhet kan man ju själv
kontakta de berörda, i år: Hasse Lundh,
Thorbjörn Brundin, Tommy Hulth, Paul

Kristensson och Michael Bergman.
Wallanderturerna har gått bäst på svenska och på turerna på måndagar och onsdagar har så många som 247 personer åkt.
De tysktalande turerna hade 63 personer och på de engelsktalande turerna var
det 101 personer.
Bara under en dag
behövde vi ställa in
beroende på att vi
inte kunde få tag på
någon guide.
Försäljningen av
brandbilar har gått
bra och många lyck-

Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00
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liga små pojkar har vandrat iväg med
sitt minne av Ystads Frivillige BegningsCorps.
Vi kan väl säga att bilarna har rullat
på. Volvo-turistbilen har haft vissa problem som ingen än har kunnat peka ut den
exakta orsaken till. Detektivarbetet pågår
för fullt men vi misstänker att tekniska
gruppen löser problemet till nästa säsong.
Vi får hoppas att det inte var turen runt
Österlen som är orsaken.
Ni medlemmar i turistgruppen, ni som
guidar, kör bilen, står på torget eller i
muséet. Har ni idéer eller tankar
om förbättringar? Hela den här
verksamheten har rullat på sedan
mitten av 1980-talet och fungerar
mycket bra, men små detaljer av
förbättringar kan utveckla.
Till nästa nummer av den här
tidningen vill vi införa en idésida,
det vill säga ER sida. En sida som
presenterar förslag och tankar som
oftast aldrig kommer till torgs, det
vill säga att alla kan ta del och vi
får igång en diskussion.
Detta borde även vara en
öppning för avdelningarna att ta
tag i. Vad kan förbättras i Frivilligan - och därmed turistgruppen - som är
Guldfågeln.
Hans Lange

21

FRÅGA INTE
VAD FRIVLLIGAN
KAN GÖRA FÖR DIG.
-FRÅGA ISTÄLLET
VAD DU KAN GÖRA
FÖR FRIVILLIGAN.
EN OMSKRIVNING
AV JOHN F. KENNEDYS TAL 1961.
Ordet känsla, upplevelse av lust enligt
SAOL, är ett ord som jag alltid förknippat med FBC. När jag gick med 1993 så
skall jag villigt erkänna att jag inte visste mycket om FBC. Det var en massa
gubbar som sprutade vatten på torget
och som hade en massa gamla brandbilar mm.
Med åren kom jag dock att erfara att
det är så mycket mer. Den där känslan
av stolthet av att vara med i någonting
som verkligen betytt något för Ystad.
Delar av Ystad hade kanske inte funnits idag om det inte vore för Frivilligan.
Nordens näst äldsta brandkår, det
smäller högt i min värld. Jag berättar för
stolthet för mina vänner och bekanta
att jag är med i Frivilligan. Att vi har en
fest med mannadans är inte det första
jag nämner men det brukar komma
upp i samtalen, det är ett udda ämne
och många förstår nog inte riktigt vad
det betyder.
Det jag brukar nämna först är gemenskapen och att vi jobbar för att bevara
en gammal och viktig tradition och
framför allt så betonar jag att allt sker
på ideell basis. Alla som ställer upp gör
det för att det har ett intresse för
Frivilligan och dess historia.
Det är också detta vi går ut med när
vi jagar pengar från olika håll. Det kan
vara banker, företag, kommun och privatpersoner. Vi behöver pengar för att
vi skall kunna bevara dessa traditioner
och våra fantastiska bilar och museiföremål. Det har alltid funnit medlemmar
som enbart är med för våra kända fester, ibland med mannadans, men dessa
har jag alltid tyckt varit i minoritet och
de vet inte vad de missar.

Vart tog känslan vägen?
På senare år tycker jag att det har det
blivit mer och mer vanligt att det förutsätts att Frivilligan ska bjuda på något
efter eller på möten. På vårmönstringen, höstmönstringen och Ardins vpr
bjuds det på korv och dricka. På svenska flaggans dag bjuds det på macka och
öl. Avdelningarna bjuder säkert på en
del fika på deras möten.
På vårt årsmöte i mars bjuder
Frivilligan på en storstilad frukost.
Denna frukost bjöd förr i tiden Åkessons
fond på men alla vet ju hur det har gått
för fonder i världen. För att fortsätta
med en god tradition beslutades då att
Frivilligan istället skulle ta kostnaden
istället för att medlemmarna skulle
betala när de kom på årsmötet.
Vid våra resor till Sternfahrt vartannat år bjuder Frivilligan på anmälningsavgiften på ca 350:- för att man åker
iväg och representerar Frivilligan. De
flesta gånger vi behöver hjälp ’utifrån’
så får man frågan ’Hur mycket är vi villiga att betala’!
Alla dessa saker tycker jag att vi skall
fortsätta med. Vi bör dock vara medvetna om att vi är väldigt beroende av
att våra turister i Ystad åker med våra
brandbilar på sommaren och att dessa
bilar inte går sönder.
Det är inte mer än ett par år sedan vi
hade ett förlustår på nästan 90 000
kronor. Vi har en, enligt mig, väldigt låg
medlemsavgift och denna försöker vi
fortsätta hålla låg för att man inte ska
skrämmas iväg.
För att visa lite av FBC’s kostnader
följer en liten tabell på vad vi ”ger” till
våra medlemsavgifter för deras årsavgift.
Ni vet ju vad medlemsavgiften är och
ni ser själva, vi ger mer än vad vi får.
Jag hoppas att vi kan få tillbaks känslan av att tillhöra något stort utan att

hela tiden kräva något i retur.
vårmönstring		
höstmönstring		
Sv flaggans dag		
årsmötet		
FBC:aren		
summa		

30:30:50:120:80:310:-

Vi är ett starkt gäng som ställer upp
för Frivilligan på AU-möte, befälskårsmöte, turistmöten och mycket, mycket
mer. Detta gör de flesta av oss utan att
begära något, ett ideellt arbete i allra
högsta grad. Det är detta jag vill sprida
ut bland medlemmarna. Många av de
nya vet inget annat än att det bjuds på
saker när det är möten mm. Samtidigt
hör man att de tycker att medlemsavgiften är för hög, maten är för dyr, spriten
är för dyr. Skall vi ge ännu mer till medlemmarna måste vi höja medlemsavgiften. Detta medför att de som inte närvarar betalar lite för de som kommer på
våra möten, vilket jag i och för sig
tycker är rätt, men frågan är hur många
vi tappar eftersom det tydligen finns de
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

14 880,27
1 140,93
-56 607,46
-88 387,71
29 895,20
-2 374,83
96 238,34
26 695,49
48,336,22
28 805,22

som tycker vår medlemsavgift är för
hög.
Slutligen vill jag visa en tabell på tio
års resultat.
Detta ger en snittvinst på 9 862,17 per
år. Måtte inte våra turister sluta komma
eller våra fina bilar sluta fungera. 		
		
		
		
Magnus Linden
Adm. Sekond, kassör Ystads F.B.C.

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

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
TACK TILL ER FOTOGRAFER SOM HJÄLPTE TILL
MED FINA BILDER FRÅN CORPSENS 175-ÅRSJUBILEUM.!
Lucas Bergman-Mats Ståhl-Maria Mårtensson-Anette Nilsson
Hans-Åke Nilsson-Roy Franzén-Rainer Kühmel
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!

F.B.C.´s
nya Garage
ute vid
Koppargatan?
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

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

AdvokAt LArs MiLberg Ab

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

Befälskårens sammanträden 2014.
2:a onsdagen jämna månader

Mönstringar 2014 - 2015
Söndagen den 5 oktober
Söndagen den 8 mars

www.milberg.se

Höstmönstring
Corpsens årsmöte 2015
Övningar med frivillig närvaro:

		
8 oktober
10 december

Värd
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

att hösten fortsätter att vara vacker.

Ystads FBC
Stödförening

Hur blir man
medlem?
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Ystad Tryck AB Tel. 0411- 103 94 • Lange Reklambyrå, Ystad 0411-733 31
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Det kostar 100:
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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

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! BG 856-6440

FBC Bankgiro: 109-0893
FBC:aren

