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Fakta om F.B.C.

Även detta år börjar sommaren lida mot 
sitt slut och förhoppningsvis en fin höst 
har vi framför oss. Bakom oss har vi ialla-
fall sommar och vår sprutmönstring som 
firats på detta sätt sedan 1893. 

Tänk att Berghmanska sprutan har 
använts minst 123 gånger och fungerar 
fortfarande, man kan ju säga att den gör 
ett strålande jobb. 

Våra dopbevis och bössinsamlingen 
inbringade 4165 kronor till barncancer-
fonden. Stort tack för initiativet på efter-
sitsen Mickael Cederström. 

Det delades ut priser till några ur 
F.B.C. för god närvaro, kunskap och 
kämpainsats. Följande mottog priser: Bo 
Ardins vandringspris togs i år av II 
avdelningen som även tog hem pokalen 
för alltid. Bosse Ardin har skänkt en ny 
pokal, som kommit, så det fortsätter 
som vanligt. 

Vidare tilldelades Gyllensvärdska hjäl-
men i år till Niklas Härstedt II avdelning-
en. Välkomen i hjälmklubben Niklas. V 
avdelningens vandringspris gick till 
Mattias Hanning. Malmö FBKs vand-
ringspris gick till Ossian Edlund V avdel-
ningen och Teddy Gotenståhls vandrings-
pris, "hornet", tilldelades Roy Frantzen i 

III avdelningen och sist men inte minst 
Ekenäs FBKs vandringspris erövrades av 
III avdelningen. Applåder, ni är verkligen 
förtjänta! 

Med sommarens sakta försvinnande 
börjar även våra turister att lämna vårt 
kära Ystad så smått, men än rullar brand-
bilarna på diverse beställningar och 
Wallanderkörningar men i mindre skala 
september månad ut, likaså kommer vi att 
köra stadsrundturer lördagar september 
ut. Det har varit bra beläggning på turer-
na och även med att ställa upp, men det 
finns några luckor kvar att besätta. Jag vill 
rikta ett stort tack till alla som på något 
sätt ställt upp med vår turistkörning och 
framförallt till er Roy, Hans-Åke, Rainer 
och Tobbe med att ro detta i  hamn. Mitt 
TACK gäller även de som meckar med 
bilarna i garaget under måndagskvällarna. 
Tyvärr har det kommit tråkiga besked. Tre 
av våra medlemmar har hastigt lämnat 
oss. 

Sven Bergman lämnade oss alldeles för 
tidigt. Sven var en drivande kraft inom 
F.B.C. och gjorde ett fantastiskt arbete 
med det vi idag kallar för vårt museum 
och även med en mängd andra sysslor för 
att utveckla F.B.C. Sven gick med i 

Corpsen 1966 och blev 2016 utnämnd till 
hedersmedlem. Sven blev 79 år. Vila i frid 
Sven och ta hand om våra kamrater där 
uppe. 
Senare kom beskedet att även Esthen 
Ohlsson lämnat oss. Esthen var en kär 
vän som ofta hjälpte till i turistgruppen på 
torget och muséet. Vila i frid Esthen.

Så kom det tråkiga beskedet att vår vän 
Klas Holst lämnat oss för alltid. Klas var 
den borne berättaren som gärna höll före-
läsningar. Han hjälpte också till så fort 
någon nämnde murslev. Vila i frid Klas.

Våra tankar går till era familjer. 
Renoveringen av fasaden på brandkårs-

hemmet ut mot Bäckahästgränden har 
startat så det kan se prydligt ut inför vår 
första öppning som blir på julskyltningen 
och säsongen 2017. 
Gården tar vi med full kraft tag i under 
våren 2017. Tack för en bra genomförd 
sprutmönstring och ett bra engagemang 
med våra turister och hoppas ni får en 
underbar höst.

Peter Lundh, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.

Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning."
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Frivilligan lever i högsta grad! 
Dagen då F.B.C. invaderade sta-
dens stora torg bjöd på alla ingre-
dienser.       

Solen strålade mellan de regnan-
de molnen, det vill säga, den 177:e 
upplagan av Corpsens sprutmönst-
ring bjöd på rikligt med vatten.

Det hela började som brukligt vid 
Österportstorg där fyra nya med-
lemmar togs in. Därefter slog 
musikkårens tamburmajor Daniel 
Krondahl an takten och F.B.C. mar-
scherade denna dag mycket stilfullt 
genom Stora Östergatan mot 
Stortorget. 

Niklas Härstedt var den som 
detta år fick pryda sitt huvud med 
den Gyllensvärdska hjälmen.

Vår tornväktare Roland Borg 
blåste in Berghmanska sprutan och 
Kent Svanström berättade ledsa-
gande om allt som hände. Sprutan 
fungerade som den skulle men en 
liten varning utfärdades då man 
sett vattendroppar komma där de 
inte skulle komma, så efter den här 
dagen skall det lilla felet åtgärdas 
av kunnigt folk. Musikkåren, lika 
välljudande som vanligt att  
ackompagnera vattenstrålarna som 
snart steg mot skyn. 

Samhällets representanter, publi-
ken bestående av stadens invånare 

FBC : a r en

F.B.C. 177 år!
Leve den vitala
jubilaren Ystads Frivillige Bergnings-Corpsen.

Nya medlemmarna från vänster Per Kristiansson, 
Roland Jönsson,Per-Einar Larsson.
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och en hel del turister granskade 
och blefwe tacksamma samt beröm-
de vår uppvisning.

De högljudda barnskriken under 
det kalla vattnet var ljuvligt att höra. 
De hade roligt och föräldrarna läm-

nade generöst över tjugan för dop-
bevisen, pengar som oavkortat 
skänks till Barncancerfonden.

Mot slutet av föreställningen 
skänkte även väderguden lös sitt 
bidrag från himlen. Publiken och de 

agerande blev snabbt överens om 
att det bidraget inte var så välkom-
met. Himlen öppnade sig. Det blev 
en mycket snabb reträtt,

De inbjudna gästerna och heders-
medlemmarna äntrade skyndsamt 
brandbilarna iklädda blå plastöver-
drag och for tacksamt iväg med 
denna snabbtransport. 

För den marscherande truppen 
som fotledes skulle ta sig via 
Klostergatan, Norra Vallgatan, 
Bellevuevägen, Gustavsgatan till 
Odd Fellows lokaler i Missunna, 
fanns ingen pardon - marsch.

Man kan väl säga att det blev 
något av en Quickmarsch. Men man 
kunde inte höra något gnäll från 
någon av medlemmarna som visser-
ligen var ganska blöta, men det 
glada humöret fanns kvar. 

Väderguden nickade när alla 
anlänt något genomblöta till 
Missunna och konstaterade att hans 
bidrag nog var tveksamt, så han 
stängde av kranen, drog upp 
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molndraperiet och serverade en 
strålande sol.

Utanför entrén samlades alla för 
den traditionella Punschen, som 

följdes av prisutdelningen av Ardins 
vandringspris, Gotenståhlska 
ymnighetshornet, Malmö F.B.K.s 
vandringspris, Ekenäs vandringspris  
F.B.C.s pris till flitigaste musikan-
ten. Ceremonien avslutades med ett 
trefaldigt hurra!

Ett lätt muller kunde höras. 
Kunde man misstänka ett annalkan-
de åskväder? Himlen var nästan blå 
och det visade sig att mullret här-
stammade från de samlade magarna 
som krävde åtgärder.

Till Bords min dam och mina herrar.
Denna efterfest brukar bestå av 

glada mannar som återsamlas, träf-
fas igen, pratar minnen från långt 
tillbaka eller diskuterar sommararbe-
tet med turisterna och detta år var 
huvudämnet Brandkårshemmet på 
Bäckahästgränd. Ett ämne som nu 
fladdrat luften långt över ett år, Och i 
samma luft låg nu ett förväntansfullt 
YEAH!

Alla de vita skjortorna dekorerade 
med avdelningsfärgerna på axlarna 
bjöds till bords. Björn Stjärnfäldt 
som för aftonen ersatte förste adju-
tanten Michael Bergman ställde upp 
skeppsklockan på bordet och klapp-
ade till så att det rungade.

Man kunde ha hört en knappnål 
falla. Chefen äskade ljud, som man 
sade på den gamla goda tiden. Och 
därmed redogjorde Peter Lundh för 
vad som hänt och vad som kommer 
att hända med vårt ärevördiga 
Brandkårshem. Vi börjar den 15 
augusti med renoveringen, sa han 
med ett leende. Applåder. F.B.C. 
kommer att ha sin egen borg. 

Kort och koncist. Och då pojkar 
och vår sköna dam tycker jag att vi 
hugger in på godiset.

Kvällen fortsatte med God mat, 
glada hurrarop och några tal som 
höll sig behagligt korta. Snacket och 
skratten surrade länge. 
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Ardins Vandringspris vanns detta år av andra avdel-
ningen för tredje året. Bosse Ardin har skänkt ett nytt 
pris, så allt  fortsätter som vanligt.

Andre adjutanten Roy Franzén fick ta emot 
Gotenståhlska Hornet för sitt fina arbete under året.

Fr.v. Chefen, Lars B. OlofssonBertil Borgström, Per 
Kristiansson, Tom Setterwall och Kaj Jönsson tar för 
sig av godiset.

Chefen Peter Lundh fick rungande applåder av alla medlemmarna 
när han presenterade läget för Brandkårshemmet.

Fråga inte vad F.B.C. kan 
göra för Dig. 

Fråga istället vad Du kan 
göra för F.B.C.
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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

Brandchef Tom Setterwall höll som vanligt ett inspire-
rat trevligt kort tal.

Ystads tornväktare Roland Borg, tackade för det fan-
tastiska kamratskapet som han känner starkt.

Tord och Kent tyckte att paret med sina barn borde ha 
fått ett hederspris. Snacka om några som hade skoj!

Ett av de lyckliga som döpts för andra gången och där-
med bidrit till att hjälpa andra barn. De skrivande 
damerna gladdes åt att ha fåt skriva många bevis.



FBC : a r en 7

DIGITALT!

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad. 

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

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

Den 27 september 1942 fick Ystads Frivil-
lige Bergnings-Corps (då Ystads Frivilliga 
Brandkår) det anrika garveriet, Borg-
mästarehuset eller om ni vill, prästbost-
aden. Jag tar mig friheten att återupprepa 
händelseförloppet:
Ett brandkårshem!

Frågan om en ny brandstation behandla-
des återigen. Man hade diskuterat med 

stadsarkitekten. Ett tidigare förslag hade 
varit de gamla apotekslängorna, men nu 
hade ett hus vid Klostergatan 2 ”dykt upp” 
–  står det i protokollet – men det rör sig med 
all sannolikhet om Giutzelkes garveri vid 
Bäckahästgränden, som spanats in redan 
1937 och nu blivit ledigt.

Ut rym mena verkade vid första påseende 
vara något för små och då kraven var att 

lokalerna måste kunna inrymma en bil, en 
motorspruta, utryckningskärran och den 
gamla handkraftssprutan, var befälskåren 
litet tveksam. Stads arkitekten Fernqvist 
lovade dock att snabbt gå igenom olika 
möjligheter och redan efter en månad var 
han tillbaka med nygjorda ritningar över 
det blivande brandkårshemmet.

Förslaget godkändes med acklamation!
Men först skulle naturligtvis kvarnarna 

mala i vederbörlig ordning.
102-årsjubiléet 1941 firades med en fest i 

Hant verkshemmet på Lilla Norregatan. 
Oskar Larsson blev upphöjd från hedersle-
damot till heders chef. Den nyutnämde borg-
mästaren Hans Johansson och kontrakts-
prosten Hjalmar Evander var inbjudna, 
liksom lands tings mannen och drätselkam-

marens ordförande Hjalmar Carlsson, som 
den här kvällen kom med ett förlösande 
glädjebudskap. Det nya brandkårshemmet 
skulle inrymmas i Jacob Emanuel Giutzelkes 
gårdslänga, en fastighet som byggdes i slu-
tet av 1700-talet. 

Vassaån, som tidigare runnit fram 
utanför, hade lagts igen och ersatts av den 
nuvarande Bäckahäst gränden. 

Garveriet ansågs tidigare som Ystads 
största och modernaste garveri, men efter 
Giutzelkes död drev latinskolelär aren och 
hovpredikanten Gustaf Aulin garveriet 
vidare för sterbhusets räkning. En tvivel-
aktig sysselsättning för en ”Gudsman”, 
som betraktades med ett flin av allmogen. 
Det renderade honom också mycket rik-
tigt namnet, ”garvareprästen”. När garve-

Ystads Frivillige Bergnings-Corps har 
äntligen satt ned foten i Brandkårshemmet

Jan och Gert har monterat en stabil byggställning och kastar sig omedelbart in i ett spännande och lite oförut-
sägbart projekt. Det är faktiskt ett hus som är byggt någon gång i slutet av 1700-talet.
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riverksamheten så småningom lades ned 
på grund av bristen på ekbark, förföll 
fastigheten under en tid. Undervåningen 
användes senare bland annat till stall.

Men till sist skulle alltså det gamla 
”Borgmästarehuset” vid tvättorget bli 
Ystads Frivilliga Brandkårs nya hemvist. 
Hugo Schultz uttryckte välformulerat sin 
tacksamhet, men fyllde för säkerhets skull 
i med: 

”...ty det Hjalmar Carlsson satt sig för; 
genomdrev han också!” 

Kontraktsprosten Hjalmar Evander, 
blev vid ett efterföljande nachspiel, av 
Hugo Schultz utnämnd till ”Hedersprost”. 

Under tiden fortsätter världskriget, men 
i Ystad framstår kriget som mycket avläg-
set - men så höjs nivån. Den 7 december 
1941 anfaller japanerna Pearl Harbor och 
USA går in i andra världskriget! 

Den 8 april 1942 besiktigade man det 
nya brandkårshemmet som naturligtvis 
behövde förändras både här och där, men 
i stort sett var alla nöjda och glada.

I tvårumslägenheten mot norr tänkte 
man sig att en vakt mästare och tillsyns-
man kunde bo. Månads lönen på 200 
kronor, skulle brandstyrelsen stå för och 
vid nästa mönstring tänkte man höra efter 
om någon var intresserad av den lediga 
tjänsten. 

Till sist diskuterade man om det var 
möjligt att så småningom möblera ”hem-
met” med antika möbler, gardiner och 
andra stilenliga ting, men under tiden fick 
sekondchefen och möbelhandlaren Z. 
Hanzon i uppdrag att ordna till en första 

enkel möblering.
Söndagen den 27 september 1942!

Invigningsfestligheterna av Ystads 
Frivilliga Brandkårs nya brandkårshem, 
söndagen den 27 september 1942, blev en 
stor dag. Parad för fanan och Korum, 
inleddes med ”Din klara sol går åter upp”. 
”Hedersprosten” Hjalmar Evander var i 
högform och avslutade med orden: 

”...att hänförelsens eld aldrig måtte 
sluta i Ystads Frivilliga brandkår.” 

Förvaltaren Ola Nilsson överlämnade 
med glädje lokalerna till kåren och förkla-
rade dem därefter för invigda och efter 
dessa högtidligheter vidtog en spektakulär 

uppvisning:
Ett våldsamt flyganfall drabbar området! 

”Klosterkyrkan är bombad och tornet 
brinner. Samtliga brandposter är obruk-
bara. Änkehuset träffas. Stridsflyget åter-
kommer med kulsprutor. Chefen blir 
dödad, en motorsprutskötare och en strål-
förare blir svårt skadade.” 

Det blev en skrämmande föreställning, 
med ljud och ljus effekter. Föreställningen blev 
också en påminnelse om de vidrigheter som 
försiggick inte så många mil bort på andra 
sidan Östersjön. Men i den allmänna yran 
över Frivilliga Brandkårens nya residens, 
lades ingen sordin. 

Det kan tilläggas att Sparbanken återigen 
bidragit med 1000 kronor som skulle använ-
das till möblering i brandkårshemmet. Kåren 
har ofta haft anledning att tacka just 
Sparbanken för dess välvillighet.

Nu hade man äntligen fått en fin sam-
lingspunkt. Byggnaden var genom sin ålder 

en härlig kuliss bakom 
den gamla kåren. Hugo 
hoppades också att 
brandkårshemmet 
skulle samla kårmed-
lemmarna och att 
intresset borde höjas.

Och nu är det sant!
Ystads Frivillige Bergnings-Corps 
kan efter 74 år inflyttandet känna 
sig hemma. Sedan den 15 augusti 
har medlemmarna under ledning av 
vår entusiastiske chef Peter Lundh 
renoverat. Lägenheten fick en fan-
tastisk ansiktslyftning och är idag 
bebodd av en lycklig person.

F.B.C. har genom alla år varit befol-
kad med kunniga hantverkare. 

Idag har Jan Nilsson och hans före-
tag Ystads Fasad och Bygg AB ansva-
ret för byggnadens restaurering och 
hans senaste besked är att fasaden 

mot Bäckahästgränden kan, om vä-
drets makter tillåter, var färdig redan 
denna vecka! (12-18 sept.) Snacka om 
effektivt arbete! 

Många medlemmar har deltagit i 
arbeten som fönster, dörrar med mera. 
För er som ännu inte varit där finns 
det möjligheter att höra av sig till 
chefen. 

Det som inte görs nu i höst kom-
mer våren att innebära ytterligare 
möjligheter att hjälpa till. Då kommer 
gårdssidan att bli behandlad. Redan 
nu har dörrarna grundmålats och 
färgen som syns på bilderna kommer 
att bli målade med en stilriktig ton i 
linoljefärg. Se chefens fönsterarbete. 

Man behöver absolut inte vara 
hantverkskunnig, det finns massor av 
saker man kan göra ändå. Ett utmärkt 
tillfälle att bidra ekonomiskt faktiskt.

Hans Lange

...och chefen har redan målat skylten...
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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

Lägenheten i 
Brandkårshemmet
en fantastisk upplevelse
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Sven, med det du uträttat för Corpsen kunde du 
blivit hedermedlem långt tidigare. Du var det man 
kallar för den äkta entusiasten. Ditt arbete med att 
gräva dig ned i den gamla Corpsens historia måste 
ha kommit från hjärtat.

Du försökte även överföra dina kunskaper till 
oss andra. Dina berättelser om tidigare Ystad, som 
ju var viktiga, då Ystads Frivillige Bergnings-Corps 
är en del av stadens historia och delaktiga genom 
att ha räddat mycket av den åt eftervärlden. Du var 
en stor kamrat. 

Ditt musikaliska intresse ledde till att du gick 
över till den femte avdelningen och F.B.C. 
Musikkår. Var och en kunde tydligt se din stolthet 
när ni marscherade genom staden. 

Sven Bergman                                         Esthen Ohlsson

Du blev medlem 1956, rekommenderad av en vän 
till självaste Hugo Schultz, den dåvarande chefen 
för F.B.C.  

Du var med i hetluften bland annat vid eftersläck-
ningen av den stora och riskabla branden vid Ystads 
Saltsjöbad 1960. Då var Du 22 år. Senare deltog Du 
också i släckningen av den våldsamma branden i 
varuhuset Tempo på Stora Östergatan 1966.

1959 började Du arbeta på Bil-Bengtsson, som då 
låg i Centralgaraget på Stora Västergatan och 
arbetade sedan som säljare i 45 år.

Du var mån om kamratskapet och ville att brand-
kårshemmet borde vara centralpunkten för kamra-
tumgänge och pekade bland annat på Sven 
Bergmans fantastiska bildvisningar. 

Att vara medlem i Ystads Frivillige Bergnings-Corps under 50 år innebär att man blir 
utnämnd till hedersmedlem. Detta är vad F.B.C. reglemente säger. 

Vila i frid. Era kamrater i Ystads Frivillige Bergnings-Corps 
tänker på Er och Era anhöriga.

                    

Hedersmedlem                                                                                Hedersmedlem



Klas Holst

Klas, Du har många vänner här i staden. Många 
arbetskamrater från regementet och Ditt deltagande i 
många föreningar och sällskapet TNJ där du var en 
av de drivande krafterna och framför allt underhål-
lande. Ditt enorma arbete för Hantverksföreningen 
och engagemang i det fantastiska Militärmuséet är 
välkänt. 

Du började ditt medlemsskap i Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps 1989 och har därmed delat med dig 
av dina kunskaper under 27 år. Din pedagogiska 
ådra gav frivilligans mannar stora insikter om andra 
världskrigets fasor genom Dina intressanta föreläs-
ningar och många av medlemmarna har rest med Dig 
till invasionområdet i Normandie. 

Du körde även F.B.C.s brandbil, alltid med ett leende.

Mannen som älskade att berätta och dela 
med sig av sitt breda kunnande.

Vila i frid. Dina kamrater i Ystads F.B.C. 
tänker på Dig och Dina anhöriga.

                    

Sov på min arm
Natten gömmer
under sin vinge
din blossande kind.
Lycklig och varm
snart du drömmer,
flyr mig i drömmen
som våg flyr vind.

Fångas igen.
Flämtar, Strider.
Vill inte. Vill. 
Och blir åter kysst.
Slumra, min vän!
Natten skrider.
Kärleken vaktar
dig ömt och tyst.

Sov på min arm!
Månens skära
lyftes ur lundarnas
skugga skyggt
och på din barm,
o, min kära,
täljer dess återglans
timmarnas flykt.

Helig den frid
hjärtat hyser
mitt i den virvlande
blodstormens larm!
Slut är din strid.
Månen lyser.
Vårnattsvind svalkar dig. 
Sov på min arm!
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Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00

Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad. 
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se

info@cnfargcenter.se

BENGT RASMUSSON
Stora Östergatan 26, 271 34 Ystad

Telefon 0411 - 195 05

Ett varmt tack till turist-
gruppens alla medlemmar 

för era stora insatser.

Det känns som en rekordsommar. 
Applåderna som kunnat höras från våra 
gäster på bilen kan inte bero på annat än 
uppskattning för en upplevelse. 

Många nya chaufförer och guider har pres-
terat hög kvalitet från början till slut. På 
Stadsrundturer och Wallanderturer. 

Sannolikt har ni under resorna kännt att de 
här turerna är möjliga att utveckla ytterligare. 

Med andra ord, kom med förslag för att göra 
detta så bra det någonsin är möjligt. Framför 
allt är det viktigt att ni har roligt och letar 
efter er egen personliga stil. Turisterna som 
kommer hit, skall helst åka hem med en så 
stark upplevelse att de vill återkomma. Barn, 
barn-barn och så vidare... Detta är en liten 
evighetsmaskin.

Alltså återigen - tack för era insatser!
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Jag hade glömt, men tack och lov så är avståndet till musik-
estraden nte mer än ett par hundra meter. Med andra ord, 
jag hörde redan de första trumvirvlarna. Den här kvällen 
var det Hemvärnets musikkår som skulle underhålla. Ja, 
egentligen så består ju musikerna av samma personer som 
ingår i F.B.C./Hemvärnets musikkår. Denna kväll var, oav-
sett uniform, samma fina musikaliska upplevelse som alltid 
och glädjande nog var publiken stor och lät sina händer 
värmas ordentligt i applåder.

Hans Lange

En underbar afton med höstkonsert
i Norra Promenaden.

Mattias Hanning skapade tillsammans med musikerna en skön afton för musikälskarna.

Konferencieren Kent Svanström ledsagade på ett mycket 
inspirerat sätt kvällen.

En stor publik njöt av underhållningen i den ljumma höstkvällen.

Familjeföretaget 

med tradition 

från 1930
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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 påbörjades 1839. 
Under 177 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.
Medlemsavgifter: Aktiva: 275:-
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 Sprutmönstring
Lördag första veckan i augusti: 
FBC årsdag med sprutmönstring
Söndag första veckan i oktober: 
Höstmönstring
Andra söndagen i mars: 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

Anmäl dig nu till IT-studier på 
Studiefrämjandet!

Friska upp dina kunskaper i ämnet Facebook. 
Nu är det höst och Peter Lundh leder

 kursen i Studiefrämjandets lokaler på Lilla Västergatan, 
Söndagar mellan 10.00-12.00. 

25 september 
9 oktober 

23 oktober 
6 november 

20 november 
4 december 
18 december

Det är mycket som behöver kommuniceras i Frivilligan och Facebook ett utmärkt 
medie. Man kan lägga in bilder/filmer och plus en mängd andra intressanta saker. 

Anmäl er till er mycket duktige chef och lärare Peter Lundh!

FBC Bankgiro: 109-0893
  

Mönstringar 2016 - 2017

Söndag  2 oktober    Höstmönstring kl. 09.00 Brandstationen
Söndag  12 mars       Corpsens årsmöte 2017

Övningar med frivillig närvaro:    
Julvesper 14 december

Värd
Onsdag 12 oktober        I:e adjutanten
Tisdag 13 december      II:e adjutanten
Onsdag 8 februari        III:e adjutanten                                                               

Befälskårens sammanträden 2016
2:a onsdagen jämna månader

Fråga inte vad F.B.C. kan göra för Dig. 
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.

...och i den 

sköna kvällen 

svängde det 

härligt mellan 

husen i den lilla 

staden...               
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F.B.C. befälskår, medlemmar och våra annonsörer 
vill gärna önska Er, våra gäster 

en riktigt härlig vacker och skön höstperiod, 
med många svampar och bär...
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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! BG 856-6440

Stödföreningen Bankgiro: 856-6440


