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Chefen för
Ystads Frivillige
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har ordet
Det gamla ärevördiga garveriet som
sedan 1942 inhyser Ystads Frivillige
Bergnings-Corps står ännu kvar. Huset
har stått där sedan 1790. Helt intakt, ja,
om man bortser från misskötsel av fasaden under många år nu. Men stommen
är fortfarande stadig, likaväl som Ystads
Frivillige Bergnings-Corps är stadig.
Corpsen har dessutom mycket kunniga hantverkare som om de fick möjlighet, skulle renovera utsidan av fastigheten på det mest professionella sätt.
Insidan doftar av den alldeles speciella historien och har exakt den karaktären som detta museum skall ha. Ett
museum att vara stolt över.
Fastigheten har fungerat på en mängd
olika sätt, ursprungligen som garveri på
Giutzelkes tid. Efter Giutzelkes död försökte latinskoleläraren och hovpredikanten Gustaf Aulin driva garveriet vidare
trots att det började bli ont om garvsyra
på grund av tillgången på ekbark. Det
gick så långt att prosten blev kallad för
"garvareprästen". En borgmästare fick
sin bostad här och därför har huset
under en tid blivit kallat Borgmästarhuset.
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Huset var också en tid stall. Så historien sitter i väggarna.
Året som gått har på det hela taget
varit ett bra år enligt min mening. Våra
trogna och entusiastiska omkring 270
medlemmar har skött sig med högsta
tänkbara betyg. Turister och andra
besökare i staden har applåderat våra
fantastiska stads- och Wallanderrundturer. Man kan inte annat än att
vara belåten när engelsmän kommer hit
och berättar att de gjort sin resa enkom
för att få uppleva Wallanders Ystad.
2016 skall bli ett fantastiskt år, - eller
inte. Det som kommer att ske är vi alla
delaktiga i, - men ändå inte.
Men vår inställning bör vara att
Ystads Frivillige Bergnings-Corps skall
fortsätta så som det varit sedan 1979 då
Corpsen övergick i en traditionsbevarande förening. En förening som är en
del i Ystads bevarande som en modern
medeltidsstad och lockar hit människor
av den anledningen. Alla har nytta och
glädje av detta.
Jag har blivit vald att vara er chef,
men det innebär inte att jag är allsmäk-

tig. jag är den som skall försöka att hålla
ihop trådarna, men utan ert deltagande
är jag som en vanlig medlem
Hur som helst, det är er medlemmar
som jag lutar mig mot. Fungerar inte jag,
så fungerar inte ni och tvärtom. Därför
vill jag här och nu uttrycka min tacksamhet. Ni gör ett fantastiskt jobb på er
fritid. Ystad skall vara er verkligen tacksamma. Den röda brandbilen står på
Stortorget varje måndag till lördag efter
midsommar, varje sommar som varje år
och ägnar turisterna sin fulla uppmärksamhet. Vi är dessutom tacksamma för
det stöd vi får från turistbyrån och hela
turistverksamheten i Ystad kommun.
Vi jobbar ju för Ystad allihopa.
Jag och min familj vill önska alla er
och era nära och kära en Riktigt God Jul
och ett Gott Nytt år. Jag ser fram emot
nästa år 2016.
Lars Lindsjö, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.
Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”

Kommande möten
F.B.C. Årsmöte
Söndag den 13 mars 2016
GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL ER AVDELNINGSCHEF.

Närvaro meddelas enligt paragraf 12 i reglementet, till avdelningschefen.
I avd. Lars Jeppsson 0411-55 12 71 II avd. Magnus Lloyd 0706-61 42 17
III avd. Ponthus Ruda 0708-44 44 17
IV avd. Paul Persson 0411-783 84
V avd. Stefan Bergström 0411-120 58 alt.Eva Milberg 0707-552 384

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!
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Den
Gladaste
Tomten
i Staden!

Björn Mårtensson - Inkastare vid Brandkårshemmet på Skyltsöndagen.

Det glittrade om Brandkårshemmet.
Berghmanska sprutan lämnade plats
i muséet för årets ärtsoppa.
Traditionen att servera vår goda
ärtsoppa till frusna ystadsbor under
skyltsöndagen i vårt kära Brandkårshem, började 1994. Och upphovsmannen, vår förre chef som
skänkt så många guldägg till
Corpsen, Jan Ulriksson var självklart på plats.  

Dagen var visserligen grå och stormen Gorm i antågande, men relativt
många glada ystadsbor var ändå ute
på staden. Och ingen kan väl bli annat
än glad när man får stifta bekantskap
med våra inkastare, Björn Mårtensson,
Eva Jönsson och Thorbjön Brundin.
Innanför dörren fanns ytterligare
tomtar i form av Lars-Åke och Janne
som serverade den gula soppan. De
avlöstes senare av Eva och Ingrid.
I köket var Karl-Erik och hans fru
rörande eniga om att göra den godaste
ärtsoppan till en succé. Mycket skratt
och snack med familjerna som passerade. Kassan det här året svämmade
väl som vanligt inte över, men många
tycker om vår tradition och det viktiga
är ju att visa att Frivilligan bryr sig.

FBC:aren
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Ystads Frivillige Bergnings-Corps
Brandkårshem under 73 år.

Brandkårshemmet vid
Bäckahästgränden är en kulturklenod sedan 1790.
Den 27 september 1942
skänkte drätselkammaren i
Ystad, som tack för Corpsens
storartade insatser att rädda
de medeltida husen undan
eldens härjningar, det gamla
garveriet till Ystads Frivillige

Bergnings-Corps, som sedan
vårdat fastigheten med mycket
kärlek. Fastigheten ägs av
Ystad Kommun som också har
ansvaret för underhållet.
Idag kan man konstatera att
kommunens fastighetsbolag
Ystadbostäder AB har missskött sitt uppdrag vad gäller
det yttre underhållet. En miss

som orsakat att renoveringskostnaderna skjutit i höjden.
Men då Frivilligans mannar
minutiöst vårdat innanmätet i
fastigheten för att kunna
bedriva museiverksamhet, är
det sålunda fasaden som
behöver åtgärdas.    
Hasse Lange

Protokoll tisdag 6 maj 1941
Närvarande:
Inbjuden Drätselkammarens och
brandstyrelsens orf.
Brandtillsyningsman Hjalmar
Karlsson - Chefen Hugo Schultz 1e avd.chef G. Alborn - II e avd.
chef M. Lindström – III e avd.chef
K. ErikssonI e adj. K. Körling – II
adj. Sture Österlinsamt Sek.chefen
Hans Z Hanzon.

§ 5 Övergick därefter till behandling av huvudfrågan; - den tilltänkta brandstationen. Chefen
gjorde en resumé över vad i denna
sak förut hade uppskissats och diskuterats samt framlade våra blygsamma anspråk i denna sak, förvissad
om att brandstyrelsens orf. Ville sätta sig in i frågan för dess snara lösning. Hjalmar Karlsson upplyste först att han visste ganska litet i denna
sak alldenstund han ej hade informerats i frågan mera än det förslag
stadsarkitekten uppgjort och som ej kunnat godtagas av stadens fastighetsstyrelse. - Ansåg att i det s.k. Borgmästarehusets gårdshus en brandstation
skulle kunna inredas och därjämte och å andra våningen få plats till ett
sammanträde- och förvaringsrum.
-Ville på basis därav göra vidare utredning i denna fråga.
Samma fastighets gatas hus ansåg Herr Karlsson bli för dyr kostnad inreda samt kunde stöta på andra svårigheter varför han ej direkt kunde giva
något löfte om denna del av fastigheten.
- Sedan flera av befälet ytrrat sig beslöts att frågan skulle hänföras till
Herr Hjalmar Karlsson som med sig skulle adjungera III avd.chefen arkitekt Karl Eriksson. Vederbörande åtog sig detta uppdrag och lovade snarast återkomma så snart Drätselkammaren ock hade utformat frågans
vidare lösning.
-Chefen frambar F.B.C. tack för visat intresse i denna fråga och förmodade
att brandstationsfrågan snart skulle ligga i hamn.
En nattsupé intogs därefter å hantverkshemmet – allt under angenäm och
kordial stämning.

Protokoll hemma hos G. Alborn 1 juni 1941.

§ VI. Chefen meddelade vad sig tilldragit för lösande av F.B.C.
Staionsfråga.
frågan var inte löst ännu, men allt tydde dock på att saken nu skulle
närma sig god utgång och detta ganska snart.

Protokoll måndag den 1 september 1941,

hemma hos II avd.chefen M.Lindström.
Chefen Hugo Schultz – I avd.chef G. Alborn – II avd.chef M.Lindström – III
avd.cef Karl Eriksson – IV avd.chef T.Tönnesen
§ III Beslöts att gamla brandstaionens tak skulle nödtorftigt repareras –
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samt fick undertecknad uppdrag ordna detta.
§ IV Chefen fick förnyat bemyndigande påskynda nya brandstationens realiserande.

Protokoll från 102-årsfesten 20 september 1941

§ IV Drätselkammarens ordf. Landstingsman Hjalmar Carlsson höll därefter en redogörelse för den planerade nya brandstationen för F.B.C.
Visande ritningarna som nu skulle underställas beslutande myndigheter
och som han förmodade skulle godkännas och beslutas. – Brandstationen
skulle sålunda förläggas i gamla s.k. Borgmästarehuset vid tvättorget.
I undervåningen skulle placeras brandbil d.v. utryckningsmateriel, - i övre
våningen samlingsrum, kapprum samt platser för kårens d.v. museiföremål.
Dessutom en bostad för eventuell brandkårsman, som i så fall hade uppsyn
över kårens attiraljer.
Uttryckte ock samhällets tack till F.B.C. för god och trofast vakthållning.
- Chefen frambar kårens tacksamhet för nu utlovade brandstation, framhållande att denna sak nu säkert skulle lösas. – Ty det Hjalmar Karlsson
”satt sig för, genomdrev han också”.

Protokoll den 8 april 1942

§ II Chefen öppnade sammanträdet hälsande alla välkomna – och då särskilt Herr Hjalmar Karlsson som välvilligt emottagit inbjudan i och för
demonstration av vår nya brandstation.
§ IV Revisionsberättelse och föredragning av 1940 – 1941 års räkenskaper
upplästes av ena revisorn T. Tönnesen. Vederbörande revisionsberättelse
godkändes och beviljades undertcknad kassaförvaltare full ansvarsfrihet för
1941 års räkenskaper.
§ VII Befälet hade tidigare på kvällen besiktigat de nya
Brandstationslokal-erna under Hjalmar Karlssons ledning. Dessa befanns
vara bra och en värdig plats för vår gamla kår.
Visserligen kunde ett och annat vara annorlunda ordnat, - men alla voro
ense att äntligen hade F.B.C. fått ett verkligt hem för sina attiraljer i en
trevlig miljö.
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En trevlig 2-rumslägenhet för blivande vaktmästare och tillsyningsman
var också anordnad. Det gällde nu att dels få en god hyresgäst som ville
åtaga sig ansvaret med tillsynen av F.B.C. lokaler.
Hyran för lägenheten hade av drätselkammaren bestämts kosta 700:- kr.
Och skulle då disposition av trädgård ingå i priset. Som lön för tillsynsarbetet skulle kunna anslås kr.120-150 per år som brandstyrelsen i så fall
skulle utanordna.
F.B.C. skulle dessutom kunna anslå ett belopp till kr. 50:- per år, varför
den egentliga hyran skulle stanna vid kr. 500:-.
Detta godkändes dels av befälet – dels av drätselkammarens orf. Hjalmar
Karlsson.
Det ifrågasattes om eventuella donationer i antika möbler, - gardiner, kontanter, kunde verkställas i och för möblering av samlingslokalen.
-Undertecknad fick i uppdrag framkomma med förslag på en enkel möblering av lokaliteterna.
Vidare beslöts att kårens samlingar och minnesmärke skulle förvaras i
största möjliga utsträckning å lokalerna, samt att dessa då skulle stöldförsäkras.

Protokoll söndagen d. 26 april 1942

§ II Undertecknad redogjorde för den nya brandstationen, dess inredning
och bostadsförhållandet samt uppmanade dem inom kåren som reflekterade
på bostaden skulle snarast anmäla detta till befälet.
Drätselkammaren hade bestämt hyran till 700:- kr. – men kunde hyresgäst räkna med ett tillsyningsarvode på 200:- kr. – varföre hyresbeloppet
ställde sig i kr. 500:- . Därefter besågs brandstationen.

Protokoll onsdagen den 1 juli 1942

§ IV Den nya brandstationens invigning – tid, och arrangemang diskuterades, - ansågs tidpunkten för invigning bero på omständigheterna och
tidigast någon gång i slutet av augusti.
Beträffande mobilier och div. Inredning, ansågs att kanske Sparbanken i
Ystad skulle kunna skänka någon summa till denna sak.
Undertecknad lovade bord och stolar till styrelsens samlingsplene jämväl
ock en gästbok.
Chefen lovade ordna med 1 matta o.s.v. – för övrigt stod det var och en
fritt donera efter behag, -gärna möbler stil och helst antika sådana. Även
andra inventarier såsom glas, koppar askbägare m.m. kunde ifrågakomma.
Undertecknad lovade ställa upp mobilier omedelbart.

Protokoll 10 september 1942

§ IV Beslöts avhålla invigningshögtidlighet av vår nya brandstation jämte
övningsmoment – söndagen den 27 september 1942 KL. 9 fm.
§ V Beslöts att undertecknad skulle framlägga övningsschemat o.s.v. till
denna uppvisning etc. – Beslöts att Chef och sekond skulle verkställa nödiga inbjudningar till vederbörande myndighetspersoner eller kårens gynnare.
§ VI Beslöts att kåren skulle bjuda alla deltagare på kaffe och dopp kl.
9.15 –
kl. 9.45 fm. Utryckning – uppvisning slutförs till kl. 10.30 – därefter
inryckning.
§ VII Beslöts uppdraga åt Ystads Lottakår ombesörja kaffeserveringen –
samt att alla som så önska skulle få deltaga i en lunch å Hotell
Continental kl. 12.45 – dock å egen bekostnad.
§ VIII Chef och sekond fick uppdrag efterhöra om anslag till inredningen
etc. Kunde beviljas fr. Ystads Sparbank.
§ IX Undertecknad fick uppdraget ombesörja lokaliteternas (montag?) och
därmed jämförliga saker.
§ X Innan sammanträdet börjat hade samtliga befälskamrater infunnit sig
på nya brandstationens samlingsrum.
En kraftig brasa i den öppna spishällen spred en kraftig värme ut i lokalen med ett hemtrevligt, poetiskt skimmer. Styrelsebordet stod dukat med
frukt och vin – cigarrer.
Chefen äskade ljud, ”erinrade om gångna års längtan efter egna lokaler
och som nu blivit förverkligade.
Hoppades att trivsel, parad med arbetsglädje skulle bli rådande inom
dessa murar. En mer offentlig invigning skulle snart gå av stapelen, men
redn nu hälsade chefen sitt befäl välkomna under detta tak. Bägarna höjdes och kraftigt leve vår kära kår, rungade genom lokalerna.

Protokoll söndag 13 september 1942 kl. 8 fm.

§ I Undertecknad avlämnade kåren kl. 8 fm. – närvarande voro 30 man.
§ II Chefen hälsade kåren å övligt sätt, meddelade att idag skulle flyttning
av kårens attiralj äga rum och således den nya brandstatione tagas i bruk.
Detta verkställdes och beslöt kåren, på chefens förslag att söndagen den 27

september 1942 kl. 9 fm. skulle invigning äga rum i officiel form.

Protokoll söndag 27 september 1942

§ I Undertecknad samlade kåren vi gamla brandstationen samt avtågade
med musik i teten till den nya brandstationen i ”Borgmästaregården”.
Här gjordes halt och front med byggnaden., där chefen jämte inbjudna
gäster stodo församlade.
Avlämning i vanlig ordning skedde nu och chefen hälsade kåren å övligt
och traditionellt sätt.
§ II Sedan chefen sålunda övertagit befälet över F.B.C – hälsade chefen
gästerna välkomna i ett högstämt anförande.
Tackade Ystads myndigheter för allt till mötesgående o.s.v.
Chefen hälsade den nye medlemmen Arne Persson välkommen i kåren och
denne lovade framför fronten troget följa F.B.C. reglemente.
Härefter följde parad för Fanan samt Korum.
Denna inleddes med psalmen ”Din klara sol går åter upp...” – Härefter
höll Kontraktsprosten D:r Hjalmar Evander betraktelse utgående från
orden: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden”...
Det blev en högstämd och anslående Gudstjänst, en underbar tolkning av
av dessa ord som slutade med att ”hänförelsens eld aldrig måtte sluta i
Ystads frivilliga brandkår”.
Efter ”Fader vår” och välsignelsen – intonerade så musiken ”Vår Gud är
oss en väldig borg”, varefter pros. Avslutade denna andaktsstund.
§ III Så framträdde förvaltare Ola Nilsson som å stadens vägnar överlämnade lokalerna till Ystads Frivilliga brandkår.
Han yttrade bl.a. – ”Denna hundraåriga – men dock evigt unga kår har
blivit en kär institution i vår gamla stad. Generationer av härdade män ha
fostrats inom kåren.
Det berättas i de gamla hävderna att ´Frivillige Bergnings-Corpsen´, alltid
varit först vid olycksplatsen och alltid genom raskt ingripande hindrat
Katastrofer.
Mycket i vår gamla stad, av äldre byggnader ha sålunda tack vare
”Frivilligan”, kunnat bevaras åt eftervärlden.
Det är därför med stor glädje att å Ystads stads vägnar överlämna bättre
lokaliteter till kåren, som åtminstone i stort sett äro till belåtenhet.
Må således dessa lokaler fylla sitt ändamål och måtte Ystads Frivilliga
brandkår gå en lång och lycklig framtid till mötes.”
Härefter förklarades lokalerna invigda för sitt ändamål och överlämnade
till Chefen för F.B.C.
Å ”Frivilligans” vägnar framförde så Chefen ett varmt tack för dessa förnäma lokaler som Ystads stad låtit inreda och överlämnade till F.B.C.
Gjorde en kort historik, - huru svår denna lokalfråga alltid varit för vår
kår, men som nu lösts på ett förhållandevis gott sätt gm. Restaureringen av
gamla ”Borgmästaregården”. Gåvan betraktades som ett erkännade och
uppskattning av vad den Frivlliga brandkåren mäktat uträtta i 103 år.
Detta förpliktigar F.B.C. att i fortsättningen göra sin plikt efter bästa förmåga.
Utbringade till sist ett trefaldigt leve vår gamla, Kära stad.
§ IV Härefter togo gästerna samt frivilliga brandkårens män, lokalerna
och inredningen i betraktande.
Bland de närvarande märktes stadsfullmäktiges ordförande Carl
Andersson, Borgmästare Hans Johansson, t.f. chefen för I.7. E.Löfgren,
majoren Landberg, kontraktsprosten Hjalmar Evander, representanter för
drätselkammaren, Skånska Städernas brandstodsförening, Cheferna för
fasta brandkåren, m.fl.
§ V Uppe i samlingssalen serverades sedan kaffe och kakor till samtliga
inbjudna och för manskapet ute å gården vid långbord. Musiken underhöll
stämningen med vackra melodier och ett underbart väder var rådande.
Lottakåren stod för kaffeserveringen och chefen frambar kårens tack till
lottorna för dagens föplägnad och gott bistånd nu samt vid kommande tillfällen.
Gästerna skrev sina namn i nya gästboken.
§ VI Härefter försiggick en brandövning framför Klosterområdet med
moment:
”Fientliga flygmaskiner ha inkommit över staden, nedsläppande
bomber.”Order till brandkåren:
”Spräng- och brandbomber över Klosterområdet, brandposter vid
Klosterdammen och dess område odugliga. Klosterkyrkan delvis raserad
tornet brinner – fara för Klostret, där provisoriskt är installerat.

C r: ea nr e n
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In Fidem Hans Z. Hanzon, Sekondchef
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Saltans Annex ett sprakande bål.
Den Röde Hanen har hemsökt
Ystads Saltjöbad två gånger.
Första gången den 27 april 1913
då kunde Ystad Allehandas läsare
läsa följande i morgontidningen den
28 april 1913. "En häftig eldsvåda"
I går afton vid 9-tiden tillkännagåvo
klämtningar från S:ta Maria
kyrktorn, att elden kommit lös
och det blev snart bekant att det
var å Saltsjöbaden som eldsvådan
brutit ut. Stadsborna skyndade
med största hastighet ut till
brandstället. Frivilliga Brandkåren
och ångsprutorna ryckte raskt
ut, men i synnerhet den ena av
ångsprutorna hade man svårt
att få i verksamhet. Tack vare
restaurangens nära läge intill
sjön var tillgången på vatten fullt
tillräckligt, men det var svårt att få
sugslangarna ut på behövligt djupt
vatten, varför sand inkom i rören
och försvårade vattenpumpningen.
Räddningsarbetet måste helt och
hållit koncentreras så att framför
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allt skogen skyddades Att söka
rädda restaurangen var meningslöst,
ty elden hade där fått allt för stor
fart. Inom en och en halv timme
låg hela trevåningsbyggnaden i
aska. I byggnaden hade under
dagen företagits desinfektion med
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svavel i tjänstepersonalens rum å
tredje våning, och elden synes ha
uppkommit genom oförsiktighet vid
denna desinfektion. Det brunna var
försäkrat.
Tidningen
Aurora
behandlade
samma nyhet på följande sätt den
30 april 1913: Det brinner i Östra
Förstaden, lät ropet vid 9-tiden på
måndagskvällen bland folk, som å
alla gator inne i staden rusade mot
öster, tagande ett starkt eldskärsel å
himlen från detta vädersträck som
mål. Det var Ystads Saltsjöbad,
som höll på att härjas av den "röde
hanens" lössläppta element. Vid
halv 10-tiden anlände sprutorna
och som vanligt, var den raska
Frivilligan först. Ångsprutorna
kommo
en
stund
senare,
naturligtvis ouppeldade och först
omkring en halv timme därefter var
den äldsta av dem färdig att gripa
in. Vid 11-tiden var allt nedbrunnet
och sprutorna kunde koncentrera
sig kring eftersläckning.

Nu skall vi uppehålla oss vid den
andra stora Saltsjöbads branden den
11 maj 1960
"Saltans Annex ett sprakande bål".
Släckares jättearbete - och vinden räddade västra sandskogen. Endast
tack vare ett snabbt och skickligt
ingripande kunde en hotande katastrof
avvärjas, då en våldsam brand utbröt
strax efter kl. 17 på tisdagen (den 11
maj 1960) i Ystads Saltsjöbads 60
meter långa annexbyggnad av trä. Fyra
brandkårer med en personal på 60
personer, 150 militärer från I 7 och ett
hundratal civila kunde man begränsa
elden till annexbyggnaden och rädda
skogen. Genom den explosionsartade
spridning eldhärden fått när Ystads
brandkår anlände bestämde tf.
brandchefen K. Siggelkov, att allt
arbete skulle inriktas på att rädda
skogen.
Militärerna grävde brandgator o
högg ner träd medan brandkåren
helt inriktade sig på att släcka elden
i träden. I den starka hetta som
uppstod fick en av brandmännen
brännskador av den starka strålvärme
som uppstod. Skadorna var dock
inte av svårare art och tanke på all
den personal som var engagerad i
släckningen är det förvånansvärt att
inte fler skadades. Det fanns ingen
möjlighet för den elva man starka

polisstyrkan att hålla reda på alla
de närmare tusen civila som ville se
branden från mycket nära håll. Genom
den kraftiga vattenbegjutning var det
många bland de civila "brandmännen"
och de nyfikna åskådarna som fick
sina kläder vattendränkta.
Elden fick naturligtvis bästa
tänkbara näring i den gamla träkåken
och dess framfart blev närmast
explosionsartad. På en timme var
hela huset nerbrunnet till grunden.
Den väldiga eldhärden formligen
utstrålade värme som en öppen
masugn. Ett väldigt rökmoln bolmade
upp, bredde ut sig över skogstopparna
och tecknade en silhuett, som syntes
vida omkring. Eldflagorna formligen
dansade omkring och slog ner här och
var, ofta på ganska långt avstånd från
eldhärden.
Vid
bekämpandet
av
dessa
kringflygande eldflagor var det just
militären och de civila som gjorde
en så betydande insats genom att
med risruskor slå ner dessa små
bränder som hade uppstått. Tur i
oturen var också den gynnsamma
vindriktningen. Det blåste från
nordost och härigenom flög det mesta
av röken och eldflagorna direkt ut
i sjön. Förutom Ystads ordinarie
brandkår deltog även Frivilligan samt
brandkårerna från Köpingebro och
Stora Köpinge i släckningsarbetet.
Hur branden uppstått vågar man
inte uttala sig om ännu. I måndags
hade personal från hotellet gått
igenom hela byggnaden sedan man
satt in ett nytt lås i en dörr som
öppnats av någon okänd anledning.
Då personalen gick husesyn på
måndagen syntes inga tecken på att
någon logerat objuden i byggnaden.
Branden började dock i den del av
byggnaden där man satt i ett nytt lås.
Från polishåll vågar man ännu inte
göra något bestämt uttalande, men
man tror dock inte att det kan röra sig
om mordbrand, eftersom personalen
vid sin husesyn i måndags inte
uppmärksammade någon brandlukt.
Tio minuter innan elden blossade upp
hade tre man från hotellpersonalen
sparkat boll vid den gavel
där branden slog ut, men
ingen av de tre märkte den
minsta brandlukt.
Idrottsplatsvaktmästare
Borgström som alarmerade
brandkåren berättade för
YA att han ett par minuter
efter klockan 17 såg rök
välla ut från Saltsjöbaden.
Under den tid han var
inne och telefonerade , det
tog en knapp minut, hade
en mycket hög eldkvast
flammat upp mot himlen.
De tre som stod och
sparkade boll lämnade
FBC:aren

byggnaden strax innan klockan 17
och gick då upp till stora byggnaden.
Uppkomna där hörde de ljud som
de trodde härrörde från någon
soldatskjutning, men när de såg ut,
fick de till sin häpnad se byggnaden
brinna just där de stått och sparkat
boll.
Brandchefen
Siggelkov
hade
inte ord nog att berömma de civila
som utrustade sig med ruskor och
slog ihjäl gnistorna som yrde kring
marken. Dessutom hjälpte civilister
och militärer till med att bära bort ett
par badhytter som stod i oroväckande
närhet av den ena brandgaveln. Hade
man inte fått bort dessa badhytter är
det frågan om inte elden även fått sitt
grepp här, då hade även de cirka tjugo
badhytterna fattat eld, ja då hade
också skogen strukit med.

Försäkrat för 310.000 kr. Byggnaden
var brandförsäkrad för 310.000 kronor
men givetvis finns det ingen möjlighet
att få byggt en sådan byggnad för
brandförsäkringssumman. Byggnadssakkunniga tror att det kostar över
en halv miljon att bygga upp ett lika
stort annex igen. Givetvis finns det
inga möjligheter att bygga någon ny
byggnad innan säsongen sätter in.
Styrelsen för Ystads Saltsjöbad, som
till största delen ägs av Ystad stad,
hade ett sammanträde i går och beslöt
att hänskjuta frågan om nybyggnad till
Ystad stad. Det var meningen att man
i dagarna skulle börja måla annexet
utvändigt. Invändigt var byggnaden i
förstklassigt skick efter en omfattande
renovering 1959, man kunde ta
emot cirka hundratalet gäster i detta
annex. Än idag 55 år efter Saltsjöbads
branden står annex tomten tom och
öde.
Sammanställning och redigering av text
Håkan Blixt
Text hämtad från Ystads Allehanda 28 april
1913 och 12 maj 1960 samt Tidningen
Aurora den 30 april 1913
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Julbord med Gulan!

Det doftade gott redan i trappan.
Chefen Magnus Lloyd hälsade oss välkomna till årets julbord, som lockat så
många att Brandkårshemmet var fullt
till sista plats. Magnus tackade alla
Gulingar för ett mycket gott år, men
hans välkomstord innehöll också litet
av maningar om "Upp till kamp", och
hoppades att Gula avdelningen skall
lysa klart även nästa år. Därefter önskad han även alla en Riktigt God Jul
och ett Gott Nytt år 2016.

8
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In The Summertime Hos Morten

Hos Morten på Gåsegränd kör
brandbilen förbi 5 gånger om
dagen, 6 dagar i veckan, ca 7
veckor om året.
Man kan tycka att det är nästan
omöjligt att missa den, men det
finns faktiskt de som sagt att de
inte visste om att det kör en
brandbil som visar staden Ystad
för ystadsbor, turister och andra

besökare så att de i slutskedet av
turen applåderar för upplevelsen.
En som inte bara applåderar
utan kommer med godis, kakor,
bakelser till Brandbilens chaufför
och guide m.m. är Morten på
Gåsegränden
Morten drar nytta av Frivilligans
rundturer och vi rekommenderar
de åkande att besöka caféet och

njuta av den underbara miljön i
den kullerstenbelagda gården,
dricka kaffe och äta Mortens härliga smörrebröd.
Morten ville gärna tacka för
samarbetet med att bjuda oss på
just smörrebröd m.m. en kväll i
oktober. Tackar, Morten. En trivsam kväll får man säga.
Hans Lange

EUROMASTER
YSTAD

555 461
FBC:aren

HJULINSTÄLLNING
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Gulan + hos BilBengtsson

Magnus Lloyd tillsammans med VD Percy Gustavsson och Lasse Jeppsson hälsar Frivilligans Pågar hjärtligt välkomna.

När männen samlas där det finns
bilar förvandlas de till grabbar och
får något drömskt i blicken.
Studiebesöket hos BilBengtsson
blev därför en succé.
Försäljningschefen Magnus Lloyd

i andra avdelningen hade kallat inte
bara en utan alla avdelningar den
10 november till detta ärevördiga
företag och det verkade som om det
intresserade många. Man fick dela
upp Frivilligan i två grupper, vilket

inte berodde på att det är trångt hos
BilBengtsson. Till sist blev vi bjudna
på smakliga smörgårtårtor och jag
ber att å samtliga få tacka för en
intressant afton.
Hans Lange

DIGITALT!

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

&1)lUJ.DNHO%DG

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad.

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

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

Familjeföretaget
med tradition
från 1930
10
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Luciatärnor åkte brandbil

Årets luciatärnor presenterades när
det stora trädet vid klostret tändes.
Mycket människor var på plats och
även Ystads Frivillige Bergnings-

Corps röda Brandbil. Det glittrade
överallt och turen genom Stora
Östergatan under skyltsöndagen,
som skulle kunna utvecklas till en

riktig julmarknad av continentala
mått, blev både hurrad och applåderad. I förarsätet myste Kent
Andersson och Rainer Kühmel.

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
FBC:aren
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Turistgruppens
avslutning med skratt och anekdoter.

Sista kvällen med gänget; Nästan en
filmtitel, men litet vemodigt kändes
det nog. Med tanke på att det kanske
var den sista gången på länge som vi
sitter här i vår samlingslokal.
Fullständigt galet!
Vi var helt överens om att sommaren
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varit bra. Både stadsrundturer och
Wallanderturer hade flutit på hela
sommaren tack vare att många verkligen ställt upp. Nästa år kanske vi
inte kan genomföra varken turistkörningarna eller Sprutmönstringen.
Nåväl, ärtsoppan var gul och som

FBC:aren

vanligt god. Nya och gamla anekdoter
cirkulerade i rummet och det var nästan så att man kunde höra Kutte
Holms stämma brista ut i "Spissglasen,
pojkar".
Hans Lange

FBC:aren
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Tack för väl utfört arbete
Tidig lördagsmorgon i höstrusk.
Snabba och raska steg till fots
eller med bil mot gamla Willys.
Det är dags för FBC att tacka de
medarbetare som ställt upp ett
flertal gånger under sommarens
körningar och mycket mera.
Utan de kamrater som ställt upp
under sommaren hade inte FBC varit
vad det är idag. Trots den tidiga timman är det bara glada miner man
möter. Alla ser fram emot en härlig
dag tillsammans.
Dessutom kan det ju vara så att
drickaförrådet är påfyllt när vi kommer hem. 0620 har samtliga kommit
och bussen startar sin färd mot
Tyskland.
En bit ut på E65 har Chefen Lars
Lindsjö skickat med en liten hälsning
i form av god dryck. Enligt tradition
skall den första flaskan vara tömd
innan Marsvinsholm och detta uppfyller vi, en del kamrater fick dock
trugas lite. Skål och tack Chefen! På
en mörklagd bensinstation i Skurup
hämtas vi så upp ytterligare en "liten"
brandkårskamrat. Nästa stopp blir
Hyllie station där ytterligare några
vänner väntar. Trots mörker och fukt
så finner vi varandra och bussen kör
nu mot Hyllie brandstation där de
sista resenärerna väntar. Många hälsningar och glada återseenden och nu
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bär det äntligen iväg över bron mot
Danmark.
Ett litet fikastopp hör till där vi fick
kaffe och macka. Vi blev även varnade för att pinka i buskarna, tydligen
har den danska polisen fått upp ögonen för detta och ser inte nådigt på
detta brott. Det kan tydligen resultera
i dryga böter som gör resan ytterst
olönsam. Alla klarade sig dock, mest
på grund av att alla använde toaletten
tror jag, och resan mot Rödby fortsatte. Under resans gång fick en del
säten spärras av, detta av okänd

F B FCB: aCr:eanr e n

anledning. Vi kunde till slut släppa
avspärrningarna och den skyldige fick
åter delta i alla aktiviteter.
Reseledaren Roy Franzén hade
under resan till Tyskland haft en tävling där våra kunskaper om Tyskland
ställdes på prov. Vi fick frågor om allt
från fotboll mellan Tyskland och
Grekland till frågor om kända (eller
okända) låtar. Mycket trevligt och
man kunde höra hur hjärncellerna
jobbade i bussen, alla ville vinna. Om
det var doping eller ärftligt (troligen
det senaste) vet vi inte men vinnare
av tävlingen blev Rainer Kühmel och

han förärades med en fin adventskalender. Övriga vinnare blev Hans
Lange, Kent Andersson, Sven
Bergman, Jan Nilsson, Lars-Åke
Larsson, Kent Andersson och Ingemar

Månsson. Ett stort grattis till er alla!
Ombord på färjan och in i dimman.
Då menar jag en fysisk dimma alltså!
Lite mat och dryck ombord och nu
var vi riktigt redo för att shoppa loss.
Första stopp var Heiligenhafen där vi
som vanligt stannade vid Calles och
Fleegard. Kamraterna spred sig utåt
mot de olika affärerna och ett tag
sedan kom de stånkande och pustande tillbaks till busen med fulla
kundvagnar. Ilastning under överseende av en trevlig chaufför och medhjälpare gjordes på ett smidigt sätt.
Som vanligt var ljugarebänken vid
Fleegard fylld av FBC-kamrater som
begrundade sina inköp. När så korv
och öl var intaget efter den tuffa shop-

pingen bar det så iväg mot Puttgarden
och Bordershop.
Väl framme på Bordershop kunde
kamraterna handla för sina sista Euro
och även här såg vi många fulla kundvagnar. Nu krävdes det lite mer planering för att få plats med allting på
bussen, men detta löstes på bästa
sätt. Skönt med folk som kan sina
saker. När så väl bussen och släpet
var riktigt välfyllda var det så dags att
bege sig hem mot Sverige igen. Som
vanligt går det alltid fort och vi var,

efter en fika/korvpaus snart hemma i
Sverige igen. Som vanligt var det en
trevlig stämning på bussen. Under en
regnig hemresa berättades det som
vanligt historier till allas glädje och vi
fick även se lite bildspel som producent Rainer Kühmel gjort där vi fick
återblickar från bland annat
Veteranbrandbilsrallyt och det senaste året i FBC. Mycket trevligt, tack
Rainer!
Nu blev det stopp på samma ställen
som på nedresan fast i bakvänd ordning. Alla fick med sig vad de skulle
och snart var vi tillbaks i Ystad. I häl-

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

lande ösregn var det så dags att lasta
av buss och släp. Med insats från
enastående kamrater gick detta
snabbt och smidigt, alla hjälpte till
och lastutrymmen var snart lika
tomma som när vi gick på bussen.

Med undantag från lite väskor som
stod kvar inne eller utanför bussen.
Kloka kamrater hade dock antingen
skrivit namn på väskan eller lämnat
kvar plånbok med legitimation så
dess ägare kunde snart meddelas om
detta.
Ett stort tack riktas till alla som
hjälpt till under sommaren med körningar, museum, bilreparationer mm.
Nu tar vi lite paus och så kör vi igång
till våren igen. Även ett stort tack riktas till den nye turistgruppschefen
Roy Franzén som på ett fantastiskt
sätt axlat Pauls mantel. Det är inte
lätt att vara ny men du har skött det
med bravur. Tack för en trevlig resa.

Magnus Lindén
Adm Sekond

AdvokAt LArs MiLberg Ab

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

FBC:aren

www.milberg.se
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Turistgruppens
"whistleblower", Roy Franzén, räknade
flocken och bjöd till bords.

Fredag den 13 november var inte
någon domedag för Frivilligans avslutningsfest i Odd fellows lokaler på
Missunna. Det blev en härlig kväll
med en mycket god supé, som berömdes i alla tonarter.
II adjutanten och turistgruppens
chef Roy Franzén hade organiserat
tillställningen mycket bra. Det rådde
ingen tvekan om någonting när hans
visselpipa "äskade ljud", som man
säger i de gamla protokollen.

Det sjöngs, talades och minglades
enligt bästa Corps-traditioner. Ett härligt gäng som förgylldes med vackra
inslag av kvinnlig fägring - tjejerna
som guidar Wallanderturerna, vad
skulle vi göra utan dem?
Det var med en behaglig känsla
efterkänsla som undertecknad gick ut
till bilen med väntade hustru vid ratten.
Alla dessa människor, omkring 60
personer, som lägger ned en stor del
av sin fritid till att göra Ystads

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

Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00
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Frivillige Bergnings-Corps till
"Ystadguiden" och ge besökande till
staden förståelse för vilken pärla
Ystad faktiskt är.
Man borde räkna ut hur stort värde,
för staden Ystad, som det är frågan
om. Men utan att räkna så är alla i
turistgruppen överens om att fortsätta
om ingen sätter käppar i hjulen.
Chefen Lars Lindsjö passade också
på att önska alla en God Jul och ett
Gott Nytt år.
Hans Lange

F.B.C. Räddade Hans Z-Hanssons
Möblering på Lilla Västergatan
Hans Z. Hanzon var sekondchef i Ystads F.B.C. Denna dag hade han ett ärende i
Öja. En dag då han definitivt borde ha befunnit sig hemmavid.
”Måndagen den 4 maj 1942 hördes larmklockan ringa och på brandstationen
svarade svarade chefen konsul Hugo Schultz: Den som ringde meddelade: - Brand
å Lilla Västergatan! Chefen tänkte: Sekondchefen bor närmast, jag ringer dit.
Numret var upptaget, varför jag hoppade på en cykel och var snart på den
angivna gatan - det var hos sekondchefen det brann! Ett av stans vackraste korsvirkeshus som härjades. När alarmet gick gällde det att få eld i baken. Snabbt som
fanken skulle man infinna sig på samlingsplatsen som då var Stortorget. Hur det
skulle gå till är en sak och hur det sedan gick till i verkligheten var ibland en annan
sak. Frivilligans mannar var mycket plikttrogna. I farstun hos varje medlem fanns
en alarmklocka som ringde när det var för utryckning. I farstun fanns också hela
utrustningen: hjälm, vapenrock kraftiga kängor, välputsade.
Fabrikör Hanzon visste ingenting förrän han återvände efter ett privat uppdrag
i Öja. Han skrev senare i F.B.C.s protokollsbok:
”Hade inte F.B.C. från vindskuporna motat elden å vindarna, hade säkerligen
min gamla ärevördiga byggnad nu varit lagd i aska. Orsaken visade vara: Elen kom
lös efter slarv i snickarverkstaden. Konstnären Albert Larsen som hyrde en ateljevåning i fastigheten fick en del tavlor förstörda.
Ett av Ystads vackraste 100-tals hus räddades och restaurerades.
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På eftersidan

Ystads Frivillige Bergnings-Corps, är en
historie- och traditionsbevarande förening. Föreningen arbetar för att bibehålla
minnet av en heroisk insats som påbörjades 1839. Under 176 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

Jonas Gröneng

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 177-årsdagen
Lördag första veckan i augusti:
FBC årsdag med sprutmönstring
Söndag första veckan i oktober:
Höstmönstring
Söndag den 13 mars 2016:
Corpsens årsmöte
Övriga aktiviteter finner du under
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMAR
eller under din avdelning på:

www.ystadsfbc.se
STÄLL UPP VID JULVESPERN. DET ÄR VIKTIGT
ATT VISA UPP F.B.C. DETTA ÅR OCH ALLA ÅR!

Jonas Gröneng är namnet! och inte en "gröning". Men redaktören för denna tidning är
uppväxt i Stockholmsområdet och ibland halkar vokalerna till. Jag ber om ursäkt och
gratulerar ännu en gång till din utmärkelse för F.B.C. musikårs flitigaste musiker.
								
Hans Lange

IV avdelningen hade filmkväll
hemma hos IV adjutanten
Tekniken är ett underverk, man är tvungen att uppfinna nya lösningar när den inte
fungerar och den 2 november fick IV avdelningen en litet annorlunda filmvisning av
filmen om Veteranbrandbilsrallyt 2014. En mycket trivsam afton på min ära!
								

Fråga inte vad F.B.C. kan göra för dig.
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.
Hans Lange

FBC Bankgiro: 109-0893
Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440 - Stödföreningens BG: 856-6440

Mönstringar 2016

Söndagen den 13 mars - Corpsens årsmöte 2016
Övningar med frivillig närvaro:

Vårkonsert • Sommarkonsert • Julvesper

FBC:aren
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F.B.C. befälskår, medlemmar och våra annonsörer
vill önska er
en Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Ystads FBC
Stödförening

Hur blir man
medlem?
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medlem. Vill du
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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

