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Ett stort och händelserikt år för F.B.C 
börjar närma sitt slut. F.B.C har tyvärr 
också drabbats av sorg då fyra av våra 
kamrater lämnat oss för alltid. 

Artwor Wemlén intagen i 2:avd 2008. 
Jan Carlsson medlem i 2:a avd 2008.  
Tord Svensson, hedersmedlem som 
intogs i 4:avd 1956 samt Bo Roslund 
intagen i 4:avd 1966. Vi skänker våra 
bortgångna och deras familjer en tanke.

Årets första stora händelse var veteran-
brandbilsrallyt som gick av stapeln den 
31 maj i år. En mycket lyckad rallyhelg 
som vi har fått mycket beröm för. Bra 
planerat och mycket väl organiserat är 
omdömen vi mottagit. 

Ett stort TACK till alla ni som var med 
att göra denna rallyhelg så lyckad. Efter 
den lyckade helgen var det dags att ta sig 
an nästa stora händelse 2014. 

F.B.C.s 175-års jubileum som skulle gå 
av stapeln som vanligt första helgen i 
augusti. Ett historiskt jubileum på många 
sätt. Jag som ny chef och Peter Lundh 
som ny sekondchef. Vi fixade det bra 
tycker vi tack vare ett stort stöd av alla 
medlemmar. 

För första gången i F.B.C,s historia var 
två damer med på jubileumet. Styrande 
kommunalrådet Kristina Bendz och kom-
mundirektören  Christel Jönsson som 

tyckte det var en upplevelse för dem och 
naturligtvis F.B.C. 

Jubileumsdagen blev mycket lyckad. 
Jag vill därför tacka jubileumskommittén 
och alla medlemmar som ställde upp och 
gjorde denna dag minnesvärd tack vare 
ett bra jobb - Tack!  

Turistsäsongen har varit lyckad med 
många turister och Ystadsbor som velat 
ta en tur med våran fina brandbil genom 
vårt vackra ystad. Vår tekniska grupp har 
haft ett tufft jobb i år för att hålla turistbi-
len körduglig då två cylindrar var kassa, 
men som alltid fixar tekniska gruppen 
detta komplicerade problem, så efter 
turistsäsongen fick tekniska gruppen ta 
sig an att lyfta ut motorn på turistbilen 
och skicka den på renovering då den var 
helt slut.  I skrivande stund  har motorn 
kommit tillbaka efter den behövliga hel-
renovering och är redan på plats. Men 
mycket jobb kvarstår för att få den kör-
bar. Vad vore våra bilar utan er i tekniska 
gruppen, Tack, Janne och ditt suveräna 
gäng. 

Som alla vet fick vi en 175-års gåva av 
kommunen som låtit vänta på sig en tid. 
Men den som väntar på något gott väntar 
aldrig för länge som ordspråket säger.

Kommundirektören Christel Jönsson 
ringde till oss och ville visa ett garage för 
oss. Vi träffades ute vid vårt tält för att 
sen gå in i före detta Z-förpacknings 
byggnad och där visade Christel oss en 

fin lokal på 450 kvadratmeter. Stor fin 
port, vatten, toalett, värme  och ett fint 
fikarum. Vi tackade ja till detta garage 
som vi (minst) får ha till slutet av 2016. 
Vi kommer att flytta in i det nya garaget 
lördagen den 13 december.

Jag vill också passa på att tacka 
Räddningstjänsten i Ystad och räddnings-
chefen Tom Setterwall för den mycket 
eleganta vindflöjel som nu pryder 
Brandkårshemmets tak. 

2015 kommer vi återigen att åka på en 
Sternfahrtresa till Schweiz den 13 till 17 
maj, Dessa resor brukar vara mycket 
trevliga och uppskattade. Vi träffar 
många likasinnade kamrater som vi kan 
dela vårt intresse med över en god måltid 
och en öl. Senare på året kommer där att 
arangeras ett Tattoo den 6 - 8 augusti där 
F.B.C har varit behjälpliga dom senaste 
åren. Vidare information om resa och 
Tattoo under 2015 kan ni läsa om i kom-
mande nr av F.B.C:aren 2015. Som 
avslutning vill jag tacka alla avdelningar-
na och alla grupper med dess medlem-
mar som ställer upp för vårt fina och 
trevliga F.B.C. 

Jag och min familj vill önska alla er 
medlemmar med familjer EN RICKTIGT 
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 

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

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

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!

 Närvaro meddelas enligt paragraf 12 i reglementet, till avdelningschefen.
I avd. Lars Jeppsson 0411-55 12 71    II avd. Magnus Lloyd 0706-61 42 17
III avd. 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!

Kommande möten
F.B.C. årsmöte

Söndagen den 15 mars 2015 
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En fantastisk
Julgåva

En fantastisk julklapp damp ned som en stor överraskning. 
En mycket välkommen present.  

Helrenoveringen av Frivilligans klenod, Turistbilens motor med 
mera kostar ju en del - och så kommer denna skänk från ovan. 

Ystads Frivillige Bergnings-Corps vill sjävklart framföra ett 
mycket varmt tack till Polykemi. Vi hoppas naturligtvis att vi 

skall kunna återgälda detta i framtiden. 



FBC : a r en

Det kom några bilder från den frejdige kamraten Rainer Kühmel i första avdelningen som berättar  om: 1. 
Sångövningar, 2. Djupa tankeutbyten. 3. Glada skratt och sist men inte minst: Skål och en  God Jul och 
ett Gott Nytt år till alla kamrater i vår kära Corps.
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1:a avdelningen firade in Julen på bästa sätt.   

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!

F.B.C. Gratulerade Malmö FBK på 75-årsdagen
Frivilligan reste till Malmö för att hylla sin broderkår Malmö 
FBK på deras 75-årsdag. F.B.C. har ju ett nära samarbete 
med den gamla kåren i Malmö, bland annat genom att 

flera F.B.C.are också är medlemmar där. F.B.C. överläm-
nade en minnesgåva och båda kårcheferna var eniga om 
att det nära samarbetet skall fortsätta i framtiden.
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Kvinnlig fägring lyste upp 
befälskårens fest 2014

Utan tvekan lyser vårt gamla 
brandkårshem upp när 
damerna finns med. Jag såg 
även flera servila beteenden 
under kvällen, något som inte 
förekommer när bara vi gub-
bar samlas. Kanske känns det 
också en aning mjukare. 
Man kan även fråga sig om 
F.B.C. skulle bilda en blan-
dad kör. Se där, här litet av 
mina intryck av en kväll som 
blev mycket trevlig. Ponthus 
Ruda som tagit över uppgiften 
att göra kvällen möjlig, hade 
lyckats mycket bra. God mat, 
mycket mat och mat i rättan 
tid. Tack Ponthus för fint jobb.
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Ystadsborna kommer i fortsättningen inte 
att behöva oroa sig för i vilken riktning 
de skall promenera för att undvika den 
värsta motvinden eller vid vissa tillfällen 
få bekräftat att de är på rätt väg för att 
komma hem. Det är bara att spana mot 
taket och se från vilket håll det blåser.

Räddningen kom med självklarhet från 
Räddningschefen Tom Setterwall som inte 
bara överlämnade den fina gåvan från 
SÖRF, utan också bidrog till att montera 
den på plats på taket till Ystads Frivillige 

Bergnings-Corps fantastiska Brandkårs-
hem.

Brandkårshemmet, Frivilligans hemvist 
som invigdes 1942 kan förtydligas från 
F.B.C.s gamla protokoll: 

"Invigningsfestligheterna av Ystads 
Frivilliga Brandkårs nya brandkårshem, 
söndagen den 27 september 1942, blev en 
stor dag. Parad för fanan och Korum, in-
leddes 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."
Corpsen som varje sommar, genom sina 

stadsrundturer och Wallanderrundturer 
lockar tusentals turister till Ystad har mot-
tagit ytterligare ett minnesmärke. Tack 
SÖRF genom Tom Setterwall. 

(Notera artikeln på nästa sida hur pop-
ulära vi är.) 

Hans Lange

Nu vet Frivilligan i vilken 
riktning man skall gå 2015.



FBC : a r en 7

Den 18 juli, då jag och några 
andra var på Saltan för att 
avnjuta Gunhild Carling fick 
jag ett samtal från USA. 

Då samtalet i den miljön, 
plus min dåliga engelska inte 
föll uppringaren i smaken 
fick jag samma dag ett mail. 

En förfrågan från Bill 
Campbell, Villa Park, CA, 
USA, om vi den 21 augusti 
kunde köra en Wallandertur 
för 6 personer på engelska.

Då jag visste att Odd Fellow 
broder Peter Lindgren och jag 
skulle på kräftskiva samma 
kväll var det ju lämpligt att 
kontakta Peter och fråga om 
han kunde tänka sig att ta 
denna tur. 

Givetvis så ställde Peter 
upp och vi bestämde att köra 
klockan 15.00, så hinner vi 
med kvällens övning också.

Bill med vänner var på 
kryssning till Köpenhamn 
och därifrån hyrde dom en 
bil för transport till Ystad för 
en Wallandertur och en pizza 
på före detta Foffes Pizzeria 
och därefter vända åter med 

bil till Köpenhamn för fortsatt 
kryssning i Östersjön.

Problemet var att klockan 
15.00 fanns det inte några 
från USA på Stortorget som 
ville åka. Vädret var bra så vi 
satt kvar och avvaktade. 
Klockan 15.40 kom en hyrbil 
från Danmark och föraren 
frågade om vi körde 
Wallanderturer, vilket natur-
ligtvis stämde. Chauffören 
skulle bara parkera bilen. Så 
cirka 16.00 kom vi iväg, en 

timme försenade. Jag började 
bli orolig för kvällen. Jag 
skulle hämtas klockan 1745 
och innan dess hinna byta 
kläder.

Vårt pris var enligt taxan 
800 kr. så det var ju inte det 
värsta, men vi fick 1000 kro-
nor för en bra tur.

Kostnaden med kryssning, 
hyrbil, vår avgift och sen 
pizza måste vara årets dyras-
te Wallander tur.

Paul Kristensson

Troligtvis den dyraste 
Wallanderturen under 2014.
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Fråga inte vad F.B.C. kan göra för dig. 
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.

Vad gör egentligen grabbarna i garaget?

Operation
JAG RULLAR!
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Frivilligan skulle stå sig slätt 
om inte järngänget som vissa 
perioder bor i garaget, betedde 
som GULDLAGET i fotbolls-
VM när slutsignalen går. Sam-
mansvetsade, målmedvetna 
och lyckliga tillsammans. Vi 
andra som ser resultatet borde 
reagera som hemmapubliken 
gör när segern är vunnen. Det 
fantastiska frivilliga jobbet som 
åstadkoms av dessa pojkar är 
självklart ovärderligt för oss 
medlemmar i Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps, men och en 
stor vinst för Ystads kommun. 
Volvo betyder: "Jag Rullar" och 
att F.B.C.s 75-åriga, vackra bil 
rullar runt och presenterar vår 
härliga medeltidsstad skall vi 
tacka det här Guldlaget!
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Vi skall nu i några artiklar under det 
kommande året gräva i Ystads gamla 
bränder dock inte alla och varför då inte 
börja från toppen med att prata med vår 
allas Tornväktare Roland Borg mannen 
som vakar över Ystad när vi ystabor 
sover, nästan i alla fall. Roland har varit 
tornväktare i hela 48 år och han har ärvt 
denna genuina tradition från sin far och 
farfar så han borde kanske upptäckt en 
del bränder och larmat räddningstjän-
sten. 

Jag besöker Roland på hans arbetsplats 
timmen innan han skall börja blåsa i sin 
kopparlur, vi slår oss ner i varsin fåtölj 
och inmundigar en "go" kopp kaffe med 
lite hembakat. 

Tornväktaren idag startar att blåsa i sin 
lur kl. 21.15 och slutar kl. 01.00, har det 
alltid varit så? Nej, när man installerade 
Tornväktaren 1748 då var det en heltids-
sysselsättning, dygnet runt, då fanns det 
två (2) tornväktare en vakade och en sov. 
I början av 1900-talet ändrade man från 
att vaka dygnet om till att endast vaka 
mellan kl. 22.00 fram till kl. 04.00, nu 
skar man ner bemanningen till endast en 
Tornväktare precis som idag. 1940 blev 
det återigen nya arbetstider, nu skulle 
Tornväktaren vaka mellan kl. 21.15 till kl. 
03.00 den sista tidsförändringen gjordes 
så sent som 2005 då tiden ändrades för 
Tornväktaren att vaka mellan kl. 21.15 till 
kl. 01.00 och det är dessa tider som gäller 
än idag.  

- Din far och farfar har varit tidigare 
tornväktare i Maria kyrkan, när började 
din farfar att blåsa och när började din 
far att blåsa?

- Min farfar började som Tornväktare 

1920 och min far började att blåsa 1940 
men först hade han fått gått i lära hos 
farfar.

- Hur många bränder upptäckte de och 
vilka? 

- Farfar upptäckte Gjuteri branden 
1930 samt branden hos Carl Persson 
1936 min far upptäckte branden på 
Sandmarks Valskvarn 1948. Då gällde de 
att springa ner en våning i kyrktornet och 
börja slå i storklockan (bröllopsklockan) 
som en galning. 

- Du har själv varit tornväktare i snart 
ett halvtsekel när började du att blåsa i 
luren?

-  Jag började som lärling hos min far 
1967 då var jag 20 år sedan tog jag över 
traditionen efter min far 1969 på 
heltid.

- Hur många bränder har du 
som tornväktare upptäckt och 
vilken av dessa var mest i ögon-
fallande?

- Det är ju en del bränder som 
man har upptäckt här uppe ifrån 
tornet och alarmerat brandkåren. 

Regementsbranden 2004 är 
den mest i ögonfallande bran-
den som riktigt etsat sig fast på 
näthinnan. Jag tror det var den 
13 juli strax efter midnatt, på 
kvällen den 12 juli hade jag haft 
några ur FBC på besök vi hade 
just diskuterat bränder mm hur 
man kan upptäcka dessa väldigt tidigt. 
När FBC:arna är på väg ner från tornet 
och kommit ner en bit vänder sig en och 
säger  "Det var väl länge sedan nu, du 
upptäckte en brand eller...."  som sagt 
strax efter midnatt då jag skulle blåsa och 
hade riktat luren åt öster upptäckte jag 

att en av Regementsbyggnaderna stod i 
ljusan låga hela taket var övertänt. Jag 
glömde att blåsa i luren, visste inte om 
jag skulle springa ner och slå på klockan 
eller skulle jag ringa men jag hittade inte 
min mobiltelefon, jag såg hela skogen 
brinna i öster, ja det var verkligen en 
brand som har satt sig på näthinnan. Till 
regementsbranden återkommer vi med i 
artikelserien.
- Anser du att tornväktaren av idag en-
dast är en turistattraktion (viktig sådan) 
eller har tornväktaren någon vettig funk-
tion i dagens samhälle s.a.s. att vaka över 
staden?
-  Man får nog säga att tornväktaren av 
idag är mer en stor turistattraktion men 

om något skulle hända under de timmar 
som tornväktaren är uppe i tornet så 
självklart alarmerar vi brandkåren. 
- Nu är det dag att blåsa i kopparluren 
klockan är 21.15 

Text och bilder: Håkan Blixt

Ny artikelserie om "Bränder i Ystad" i kommande nummer av FBC-aren.

TRYGGHET I YSTAD 
SEDAN 1748 

Eldsvådor har alltid en obehaglig vana att 
överraska. Ystad hade precis som många an-
dra medeltidsstäder en stadskärna som utg-
jordes mestadels av trähus med halmtak, ett 
lätt byte när den röde hanen började flaxa.
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- Har du alltid varit intresserad av 
brandyrket eller fanns det andra 
yrken som också var intressanta?

 
- Jag började faktiskt studera ekonomi in-
nan jag rykte in i lumpen som brandman 
på Revingehed. Utbildning genomfördes 
på MSB skolan tidigare Räddningsverket 
som ligger i Södra Sandby. Praktiktjän-
sten under utbildningen fick jag göra i 
Ystad mycket praktiskt, då var jag 19 år. 
Precis när min praktiktjänst var slut strax 
innan sommaren behövde räddningstjän-
sten i Ystad en sommar vikarie och på 
den vägen är det. 
- Man kan med glimten i ögat säga 
att du är en s.k. sommarvikarie med 
fast tjänst. 

- Det har nu efter sommarens två 
stora skogsbränder blossat upp dis-
kussioner om att brandmännen eller 
rättare sagt insatsledarna inte har 

haft de strategiska kvalifikationerna 
som krävs för att bemästra denna typ 
av bränder, vad anser du?

 
-  Om man refererar till tv-programmet 
"Granskning" så håller jag med om att vi 
borde oftare granskas av myndigheten 
(Länsstyrelsen) gällande vårt kunnande. 
Vi försöker hela tiden öva mot de risker 
vi har i SÖRF, både i stor och lite skala. 
Precis som man nämner i programmet är 
räddningstjänst i Sverige mycket duktiga 
på vardagsolyckan. När olyckorna blir 
mer komplexa, typ skogsbranden vid 
Sala, ställs de högre krav på insatsled-
ning. Dessa olyckor är vi som enskild 
kommun inte dimensionerade för och det 
är även svårt att öva dessa scenarier. 

Då vi är en havsnära kommun med en 
lång strandremsa och med mycket hav 
borde vi samöva mer med Sjöräddningen 
som ett exempel.  

- Har vi ett fullgott brandskydd i 
Ystad som vi kan lita på?

 
-  Absolut, innevånarna i Ystads Kom-
mun kan känna sig lugna. Vår personal 
är utbildade för att klara de uppdrag som 
man ställs inför när larmet går. Vi är alltid 
snabbt på plats om något händer och jag 
kan garantera att vi gör ett mycket effek-
tivt jobb på plats. Efter vad ekonomin 
tillåter strävar vi hela tiden efter att ha 
det senaste inom brand/räddningsutrust-
ning och utbildning av vår personal som 
är anpassad till kommunernas risker.  

Martin kommer under 2015 att ha en 
egen artikelserie om de nya brandbilarna 
samt om det nya materialet som kom-
mer att höja effektiviteten vid insatser av 
olika slag.

Text och bilder: Håkan Blixt

"Sommarvikarien med fast tjänst"

Faktaruta:

Namn:  Martin Andersson
Ålder:  32
Uppvuxen /stad Ingelstorp
Yrke:  Yttre befäl SÖRF Ystad
Civilstånd: Singel  
Bor:  Österportstorg, Ystad
Fritidsintresse: God mat, resor, styrke- 
  träning och jobbet

Räddningstjänsten i SÖR 
önskar Er alla en

Ljus och trygg Jul 2014 och ett 
Gott Nytt år 2015. 

F

Martin 
Andersson, 
yttre befäl, 
SÖRF. 
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Gulan, det vill säga Frivilligans andra 
avdelning övade målvedvetet med att 
smaka på godiset som var uppdukat i 
vårt kära brandkårshem, fredagen den 
28 november. Festkommittén hade återi-
gen lyckats åstadkomma det bästa av det 
bästa och att vuxna män kan snattra lika 
intensivt som den värsta syjunta bev-
isades redan i farstun. Kenth Olsson vår 
otrolige allsångsledare såg sig nödsakad 
att försöka få ordning i leden genom att 
ta tonen till den första sånglektionen och 
leda oss genom daggstänkta berg, fallera. 
De naturbegåvade berättarna Tobbe, 
Janne N, och Kenth O. fick senare mans-
kapet att vika sig dubbla. 

Gul 
Jul är 
Kul



FBC : a r en 13

EUROMASTER
YSTAD 555 461 HJULINSTÄLLNING

ULRIKSSONS ÄRTSOPPA 
ETT POPULÄRT MÅL VARJE SKYLTSÖNDAG

Frivilligans ärtsoppa är ett kärt välkommet bidrag till att höja jul-
stämningen  i vår stad. Vår förre chef Jan Ulriksson tyckte en 
kylig kväll på 90-talet att folk som gick förbi brandkårshemmet 
såg både hungriga och frusna ut. Och som den omtänksamme 
Jan gick han upp till det lilla köket och började laga till den fan-
tastiskt goda och värmande ärtsoppan och dett blev en sådan 
succé att traditionen ännu lever kvar. 
Varje år tas även en av veteranbrandbilarna ut för att köra genom 
staden med luciakandidaterna.
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Årets fest för turistgruppens medlem-
mar samlade 40 av 56 inbjudna. I 
dessa sena höstdagar florerar ju för-
kylningar med mera. 

Självklart serverades en fördrink 
med "mingel" samtidigt som årets jul-
klapp delades ut: en F.B.C.-penna 
och F.B.C.s almanacka för 2015. 

Den avgående turistgruppsledaren 
Paul höll välkomnande tal och hop-
pades att den nye andreadjutanten 
skulle kunna leda turistgruppen 
under kommande säsong.

Efter detta serverades en god "silla-
macka".

Körledare Tord Håkansson anslog 
tonen när den första sången rungade 
ut i lokalen. Tyvärr blev det bara 
hans stadiga röst som ledsagade oss 
fram genom kvällen, då någon brutit 
sig in i hans bil och stulit hans drag-
spel. Ett mycket värdefullt spel. Men 
Tord själv höll stämningen uppe på 

sitt karaktäristiska sätt. 
Den efterlängtade supén innehöll 

en välsmakande plommonspäckad 
karré.

Sång, skratt och glädje fyllde salen 
och man får konstatera att gemen-
skapen i vår turistgrupp är mycket 
fin och alla är väl värda den här fes-
ten för sina insatser.

Till efterrätt serverades en god pan-
nakotta och alla var mycket nöjda 
när de vandrade hem under stjärn-
himlen.

Turistgruppens fest som 
vanligt en glädjens fest. 
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Familjeföretaget 

med tradition 

från 1930

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

Hela Skånes 
sparbank

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

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

 Välkommen in och upptäck hela Skånes sparbank. 

sparbankenskane.se • 0771-12 20 00

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 när-
mar sig och att det finns en anled-
ning till gemenskap. En marsch är 
inte nödvändigtvis militärisk, den 
visar samhörighet. Det finns en 
skönhet i detta. Kan vi inte återin-
föra den här marschen? 

Det såg iallafall stiligt ut med 
oss om var där, med fanor och allt. 
Ju fler vi blir, desto stiligare.

Hans Lange
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"Gycklarnas afton" är en berättelse om ett resande teat-
ersällskap skapad av mästerregissören Ingmar Bergman 
1953. 

Gycklarna i småbåtshamnen cyklade denna kväll. För 
att kunna gyckla efter alla konstens regler krävs att man 
cyklar till platsen. Det vill säga: undviker att färdas med 
motordrivet fordon. Så gjorde de Gula gycklarna. 

En afton att minnas. Taskspeleri på högsta nivå. 
Men kvällen började med att en Nasse hade fått sätta 

livet till. Vi kan meddela Nassen, i hans himmel, att han 
var mycket smaskig. Taskspelarna tävlade om att förgylla 
och imponera på den kvinnliga fägringen och skratten 
fyllde aftonen till sista minuten.

(Taskpelare = person som spelar ur taskan; trollerikonstnär, 
gycklare; bedragare, bluffmakare, humbug, skojare, välj det 
som önskas.) 

CYKLARNAS AFTON.

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

info@cnfargcenter.se
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"Gycklarnas afton" är en berättelse 
om ett resande teatersällskap skapad 
av mästerregissören Ingmar Bergman 
1953. 
Gycklarna i småbåtshamnen cyklade 
denna kväll. För att kunna gyckla eft-
er alla konstens regler krävs att man 
cyklar till platsen. Det vill säga: att 
undvika att färdas med motordrivna 
fordon.  

(Red. tackar för bidraget till tidningen men 
förväntar sig bidrag även från de andra avdel-
ningarna och medlemmarna till nästa nummer, 
tack! H. Lange)
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Firman grundades 
den 4 december 1895
Det var de båda jämnåriga vän-
nerna, Anders Österlin (1873-
1957) och Frans Ulriksson (1873-
1927) som i kompanjonskap star-
tade Österlin & Ulrikssons tid-
nings-, tobaks- och kortvaruaffär. 
Den förstnämnde, Anders, hade 
redan som ung grabb begivit sig 
till Amerika där han studerade 
och skaffade sig erfarenheter inom 
olika områden. Frans å sin sida 
hade efter avslutad skolgång gått i 
möbelsnickarlära hemma i Ystad 

hos gamle träsnidarmästaren A. 
Christiansson vid Mattorget. Han 
hann också med att avlägga gesäll-
prov i denna bransch innan köp-
manslivet tog sin början.

Första affären öppnades på 
Tobaksgatan

Första affären öppnades den 4 
december 1895 i den vitmålade 
fastigheten till vänster på fotot 
ovan. Fastigheten, som inrymde 
affären hade beteckningen 
Jönsson Södra 1. Då, 1895, var 
adressen tomt 103 i Östra 

Förstaden. Affären låg i det nord-
östra hörnet av Tobaksgatans 
korsning med Sektersgatan. Idag 
har huset adress Tobaksgatan 19. 
Det var således när Anders 
Österling, efter sex års vistelse i 
det stora landet i väster kom hem 
till Ystad igen, som denna affär 
öppnades. Affärsläget beteckna-
des då inte som det bästa, då 
Östra Förstaden vid detta sekel-
skifte ansågs som något av stans 
avkrok! Men kanske mycket tack 
vare Anders Österlins USA-
inspirerade reklam- och försälj-

Stadsdelen Östra Förstaden i Ystad
Av Ingemar Åkesson

Foto: Ystads bildarkiv på webben                 Foto: Henry Bergkvist 1968

Österlin & Ulrikssons tidnings-, tobaks- och kortvaruaffär 

ningsmetoder, så lärde folk sig 
snart att hitta till deras affär. I en 
av de första annonserna stod det 
att läsa: ”Tobaksgatan 103 – Folk 
kommer dit skall ni få se”. Ett 
annat och på sin tid mycket upp-
märksammat reklamtrick som 
användes av firman Österlin och 
Ulriksson, var att sälja börsar med 

lyckonummer i. Hade man tur 
kunde man vinna ett armbandsur 
eller en symaskin bara genom att 
köpa en börs! Det behöver väl 
knappast påpekas att Port 
Arthurbörsarna hade en strykande 
åtgång. Trots affärens ringa yta 
hade man ett stort va-ruutbud. 
Det var inte bara tidningar, pap-

pers- och tobaksvaror. Nej sorti-
mentet var omfattande. Här fanns 
både leksaker och musikinstru-
ment. Det påstås också att affären 
var den första i Ystad som sålde 
grammofoner och grammofonski-
vor. En annons på rim om just 
grammofoner ses ovan till höger.
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Österlin & Ulrikssons Kemisk-Teknisk fabrik

Foto från Ystads bildarkiv på webben. 1977  Annonserna från sidor med urklipp 
lånade av Jan Ulriksson. 
Som framgår är dessa från 1908.

Anders Österlin 1873-1957  Sture Österlin 1901-1956

På kortet ovan till vänster ses 
Föreningsgatan, del av gatan mel-
lan Sektersgatan och Borgmäs-
taregatan. Av husraden, på norra 
sidan av gatan, så var det i en 
lägenhet i det andra tvåvånings-
huset från vänster (det vita med 
mörk ovanvåning) som ianspråk-
togs som fabrikslokal för den 
kemisk-tekniska tillverkningen. 

På kortet till höger här intill ses 
Anders Österlins och hans son 
Sture. Denne började i faderns 
företag och kom också så små-
ningom att få en arbetsledande 
befattning i företaget.

Tvåltillverkning
Firma Österlin & Ulrikssons rörel-
se utökades 1905 då man startade 
en liten kemisk- teknisk fabrik, där 
man började tillverka tvålar. 
Tvåltillverkningen i Ystad kom 
igång efter det att firma Österlin & 
Ulriksson köpt Trälleborgs 
Tvålfabrik som drivits av en annan 
ystadbo f. verkmästaren och sock-
ermästaren Otto Almström (1865-
1916). Almström hade en gång 
startat Ystads Cikorie & Kemisk 
Tekniska fabrik på Klostergatan/
Hospitalsgatan på tomten söder 
om Klosterbryggeriet. Visst kan 
man få tycka att kombinationen 
kaffesurrogat och tvål låter lite 

märkligt!  Almström hade sen flyt-
tat sin fabrik till Trelleborg under 
namnet Trälleborgs Tvålfabrik.

Började i en lägenhet på 
Föreningsgatan 13.
Anders Österlin, som förestod tvål-
tillverkningen, hade runt år 1900 
köpt fastigheten Bergman Norra 4. 
Förutom ett gatuhus med adress 
Regementsgatan 16 så fanns det ett 
tvåvåningshus mot Föreningsgatan 
som tillhörde Österlins fastighet. 
Det var i en av lägenheterna i detta 
hus som Österlin & Ulrikssons 
Kemisk-Tekniska fabrik startade 
upp 1905. Till en början med sked-
de tillverkningen i rätt liten skala. 

Under Anders Österlins och tvål-
mästaren Axel Håkanssons led-
ning kom tillverkningen av tvål att 
växa sig allt större och bland de 
tvålar som företaget lanserade och 
som vann mark även i grannlän-
derna Danmark, Norge och Finland 
var Iris- och YvY-tvålen. 

Man hade även, som framgår av 
annonsen i mitten nedan, utöver 
tvål börjat tillverka en del andra 
produkter. Nu hade man också 
kommit till det läget, att den ”pro-
vosoriska” fabrikslokalen i lägen-
heten på Föreningsgatan 13 inte 
längre räckte till.                                                                                                                                      
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Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00

Slakteri blev tvålfabrik
Det var fastigheten med hörnhu-

set på fotot nederst på denna sida 
med adress Regementsgatan 10 
som firma Österlin & Ulriksson 
1911 köpte av slaktarmästaren 
Peter Jöns-son 
Herzmam (1850-
1934).  Till fastigheten 
hörde ett gårdshus 
med infart från För-
eningsgatan. 

Detta hade Herzman 
låtit uppföra 1886. I 
detta hus hade han 
haft sitt slakteri (mer 
härom i särskild arti-
kel). Genom köpet av 
fastigheten löste sig 
behovet av större 
lokaler för såväl to-
baks-, pappers- och 
kort- varuaffären som 
för den kemisk-teknis-
ka fabriken. Det har 
framskymtat att den 
kemisk-tekniska fabri-
ken skulle ha flyttat 
ifrån lägenheten på 
Föreningsgatan 13 
redan 1909. Om 
denna uppgift är kor-
rekt, så är det väl inte 
omöjligt att firma 
Österlin & Ulriksson 
hyrt av Hertzman ett 
par år innan man 
köpte fastigheten av 
honom. Hur det än förhåller sig 
med den saken så flyttade den 
kemisk-tekniska fabriken in i 
huset på Föreningsgatan 7 som 
tidigare inrymt Herzmans slakteri. 
Detaljaffären flyttades från 
Tobaksgatan till hörnhuset på 

Regementsgatan. Flyttningen av 
fabriken kom att innebära en kraf-
tigt ökad produktion med ett bre-
dare sortiment. Personalstyrkan 
steg också efter hand från två till 
tolv anställda.

A.B. YvY-Fabriken
Tio år efter flytten av firma 

Österlin & Ulrikssons Kemisk-
tekniska fabrik så togs beslutet om 
att bygga en helt ny rationellt ord-
nad fabriksbyggnad. Vid nyåret 
1921 togs den nya moderna fabri-

ken på industriområdet vid Ågatan 
i bruk. Under YvY-fabrikens stor-
hetstid hade man inte mindre än 
sjuttiotalet anställda.

 
                                                             

Firman delas
1922, året efter det att 
den nya fabriksloka-
len tagits i bruk, så 
skedde en klyvning av 
Firma Österlin & 
Ulriksson så tillvida 
att två aktiebolag bil-
dades. Den kemisk-
tekniska fabriken blev 
A.B. Yvy-Fabriken 
med A. J. Österlin som 
ledare, medan detalj-
handeln, som även 
den utvecklats starkt 
efter flytten till större 
lokaler på Regements-
gatan 10, blev Österlin 
& Ulriksson med 
Frans Ulriksson som 
ledare. 

Vid Frans bortgång 
1927 så tillträdde 
hans hustru Hilda 
som ledare för företa-
get fram till 1931, då 
sonen Folke (1908-
1969) tog över vid 
rodret. En av dem 
som jobbade hos 
Folke då han hade 
a f fä ren  på 

Regemensgatan var Hilma 
Bergman (1903-1995). Hilma var 
för övrigt syster till Axel ”Bryggare”.

Fortsättning i nästa nummer av FBCaren.

1911 köps hörnfastigheten på tomt nr 13 i Östra Förstaden 
av firma Österlin & Ulriksson

    Här är en teckning av den nyuppförda YvY-Fabriken med kontor- och fabrikslokal.

Österlin & Ulrikssons affär på Regementsgatan. Fotot troligen från 1920-talet. 
Fotot lånat av Jan Ulriksson
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Sommaren är kort säger man i visan 
och nu har vi hamnat strax före julhel-
gerna och den ena stormen efter den 
andra har passerat. Men tänk en stund 
tillbaka på det fina året som varit. 
Veteranbrandbilsrally och vårt kära 
Ystads Frivillige Bergnings-Corps 175 
jubileumsår - Det var fint, va?! Se bil-

den här och tänk vilken fest det var och 
fotografen Maria Mårtensson var riktigt 
i sitt esse  när hon hittade det här när-
mast perfekta motivet. Redaktören för 
denna oftast eminenta tidning känner 
emellertid litet av skammens rodnad 
när han får lov att erkänna att fotogra-
fens namn när den här bilden publice-

rades på första sidan av FBCaren num-
mer 2, detta åt var helt felaktigt. Maria 
Mårtensson skall det vara!!!

Jag hoppas att Maria kan förlåta mig 
och fira en riktigt härlig och varm God 

Jul och därefter ett Gott Nytt år. 

Hans Lange
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BENGT RASMUSSON
Stora Östergatan 26, 271 34 Ystad

Telefon 0411 - 195 05

DIGITALT!

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad. 

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

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

Minns ni sommaren!

Foto: Maria Mårtensson

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
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På eftersidan

Ystads Frivillige Bergnings-Corps, är en 
historie- och traditionsbevarande före-
ning. Föreningen arbetar för att bibehålla 
minnet av en heroisk insats som påbörja-
des 1839. Under 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 beva-
ra 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 15 mars 2014: 
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 

GLÖM INTE ATT ANMÄLA NÄRVARO TILL 
MARSCHTRÄNINGEN DEN 8 april!

MEDDELA AVDELNINGSCHEFEN REDAN NU!

REDAKTIONEN FÖR FBC-AREN 
VILL ATT NI MEDLEMMAR DELTAR MED INNEHÅLLET.

DET KAN VARA UPPLEVELSER I ER AVDELNING. 
DET KAN VARA SYNPUNKTER 

PÅ NÅGOT NI SKULLE VILJA FÖRÄNDRA/FÖRBÄTTRA. 
KANSKE HAR NI EN IDÉ OM NÅGON GEMENSAM AKTIVITET SOM MAN KAN 

GÖRA PÅ BRANDKÅRSHEMMET 
- ELLER - I GUDS FRIA NATUR. HÖR AV ER! 

hasselange@hotmail.com

  

Mönstringar 2015 - 2016
Söndagen den 15 mars Corpsens årsmöte 2015
Söndagen den 3 maj Vårmönstring samt Malmö FBK   
   vandringspris
Måndagen den 18 maj Ardins vandringspris
Fredagen den 6 juni Sveriges nationaldag
Måndagen den 27 juli Förövning inför 176-årsdagen
Lördagen den 1 augusti FBC:s 176-årsdagens Sprutmönstring
Söndagen den 4 oktober Höstmönstring
Söndagen den 13 mars Corpsens årsmöte 2016

Övningar med frivillig närvaro:     Vårkonsert • Sommarkonsert • Julvesper

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

Befälskårens sammanträden 2015
2:a onsdagen jämna månader

Tack, Christel Jönsson! 
Frivilliga Bergnings-Corpsen vill gärna tacka dig Christel för ditt enga-
gemang med att bidra till att Corpsen nu får tillgång till ett fint garage.

En ovärderlig hjälp som vi är mycket glada för. Ett garage som ger 
en vettig arbetsmiljö för att kunna hålla vår turistverksamhet igång 
med stadsrundturer och Wallanderturer. 

Vi kommer att försöka ge besökande till vår kära stad minnesvärda 
turer som gör att  de vill återkomma. 
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F.B.C. befälskår och våra annonsörer 
vill önska läsarna 

er alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
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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

FBC Bankgiro: 109-0893


