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Fakta om F.B.C.

Då närmar sig sommaren med storm-
steg. Midsommarhelgen är avklarad och 
F.B.C:s röda stolthet rullar återigen 
genom stadens gator och gränder. 

Tekniska gruppen har gett klartecken 
och bilarna är i toppskick och redo att 
börja glädja turisterna.

Den 15 och 16 juni hade II:e adjutan-
ten Roy genomgång om turistsäsongen i 
vårt garage. På måndagen kom 38 st 
medlemmar för att ta del av informatio-
nen och på tisdagen 7 st. Båda dagarna 
avslutades med korvgrillning. 

Roy informerade bland annat om att 
stadsrundturen börjar 12.00 och sista 
turen avgår 16.00 på vardagar och att 
lördagarna är oförändrade 11.00-14.00. 

Hasse, Tommy och Tobbe berättade 
mycket glädjande om att bemanningslis-
torna aldrig varit så fulltecknade som 
dom är detta år, och detta innan turerna 
börjat gå. 

Därför är det mycket roligt för mig 
som chef att höra att NI medlemmar 
ställer upp, (TACK). Men där finns 
naturligtvis några små luckor kvar att 
fylla. Men dom täpper ni självklart till. 

Före vår stora utflykt det här året 
genomfördes Vårmönstringen med 
Malmö FBK vandringspris vilket föran-

leder mig att särskilt tacka Torsten 
Sonesson och Anders Liljeberg för deras 
insatser att göra vårmönstringen så 
intressant. 

För Ardins vandringspris får vi applå-
dera sekonden Peter Lundh, som gjort 
tävlingen så kul att medlemmarna efter-
åt tackade särskilt för arrangemanget. I 
år hoppade II avdelningen, de Gula jäm-
fota av glädje över vinsten. Grattis!

Den 14 maj reste vi 26 resenärer till 
Schweiz för att delta i det stora 
Sternfahrtevenemanget. Det vankades 
Peters sillamacka och Jan Wallins goda 
fittemad på bussen till flygplatsen. 

Väl nere i Pfäffikon hade Magnus som 
vanligt ordnat med ett fint boende till 
oss även om det låg lite avsides från 
festtältet, men det fungerade bra ändå, 
med buss och tåg.

Resan var mycket trevlig men tyvärr 
tog dom dyra priserna där nere litet 
grann udden av hela. Vi fick höra att det 
var hela tusen avbokningar på grund av 
de höga priserna. 

Nationaldagen den 6 juni deltog hela 
69 deltagare så man kan glädjande säga 
att uppslutningen var strålande bra. Det 
som var fantastiskt roligt var, att vi fick 
genomföra en marsch från Österports-

torg till Stortorget med musikkåren i 
spetsen och när vi marscherade in på 
Stortorget var där en stor publik som 
ville delta i Nationaldagsfirandet. Jag 
vill påstå att detta är den bästa Natio-
naldagen jag har varit med om. Jag hop-
pas att det kommer att förbli så här i 
framtiden. Det känns pampigt att få visa 
upp vår kära Corps för stadens invåna-
re. 

Sommaren är kort och det är faktiskt 
bara sex veckor kvar till F.B.C.s sprut-
mönstring lördagen den 1 augusti.

Nytt för i år är, att eftersitsen på sprut-
mönstringen kommer att intagas på 
Odd-fellow uppe vid Coop. Observera 
att det endast är 600 meter längre  
marsch än till vårt tidigare mål vid Sur- 
brunnen.

Till sist vill jag önska alla medlemmar 
och era familjer en riktigt skön semester 
och trevlig sommar med mycket fina och 
mysiga grillkvällar. Jag håller tummarna 
för att vädergudarna håller tempen på 
en behaglig nivå.

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

Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”
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Feuerwehrsternfahrt 2015
Än en gång var det dags för FWSF. 

En tidig torsdagsmorgon samlades 
kamraterna vid gamla Willys, en del 
med sina kära. En del mer eller mindre 
trötta väntade på bussen som skulle ta 
oss till Copenhagen Airport, som det 
numera heter, men fortfarande kallas 
för Kastrup. 

Andra stoppet var gamla ICA på 
Missunnavägen, men vår förvåning blev 
stor när vi kom dit. Ingen var där! 

Däremot stod det ett gäng vid COOP 
och tittade längtansfullt efter oss, kunde 
detta vara våra kamrater?

Ja, det var det! 
In i bussen och det bar iväg. Det var 

faktiskt så att vi kom iväg innan utsatt 
tid, reseledaren hade nog gjort ett 
bra förarbete! 

Vi hann inte långt på E65:an 
innan mackorna som Peter Lundh 
och Janne Wallin hade brett kvällen 
före kom fram. Till dessa smarriga 
smörgåsar serverades öl och snaps. 
Skåne eller besk, det var bara att 
välja. 

I Malmö hämtade vi upp två för-

virrade herrar, som inte kunde hitta till 
Ystad, Anders och Tommy. Trots deras 
dåliga lokalsinne tror jag att de genast 
kände sig välkomna ombord och blev 
snarast serverade frukost.

Vi närmade oss Danmark och 
Nordens största flygplats. Det var då 
som en av kamraterna insåg att hans 
pass inte längre var giltigt, inte bra.

Nervositeten spred sig i bussen, skul-
le han kunna följa med eller skulle han 
få ta tåget tillbaks till Ystad? Nåja, det 
var inget att göra, alla var överens om 
att vi skulle chansa. Det värsta som 
kunde hända var att han fick åka till-
baks till Ystad. I samlad trupp (något så 
när) gick vi till incheckningen och alla 
tummar som fanns tillgängliga hölls. 

Skulle han klara det? 
Framme vid disken fick vi svaret, JA! 

Han fick följa med, de märkte inte att 
passet gått ut. 

Genom Security och sen dags för tax-
free, trodde vi. 

Nu visade det sig att taxfree inte 
längre är vad det varit. Men trots detta 
lyckades vi göra av med lite pengar och 
sen var det dags att gå mot gaten, som 
givetvis var (nästan) längst bort. Alla 
kom ombord och planet lyfte. 
Serveringen ombord bestod mest av 
kaffe och en croissant, någon (Sven) 
lyckades hitta vinet i vagnen. 

Planet landade helt enligt planerna 
på Zürichs flygplats. Därefter dags att 
köpa tågbiljetter och detta klarade vi 

bra. Efter snabbt tågbyte i 
Effretikon var vi så framme i 
Pfäffikon där vårt hotell fanns. 

Sternfahrten skulle äga rum i 
Wetzikon, två stationer bort, men 
enligt organisationen FWSF så 
var alla hotell där bokade när vi 
beställde vår resa, så vi hamnade 
i Pfäffikon.
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Efter viss förvirring begav sig halva 
gänget till fots mot hotellet. Vi andra 
åkte buss sedan Rainer Kühmel pratat 
med en lokalinvånare och vi kom fram 
samtidigt, något som underlättade 
incheckningen. 

Vi fick nästan en hel våning (hotellet 
bestod bara av en våning) för oss själva. 
Rummen var fina och alla gjorde sig 
hemmastadda. Ett gäng tog en orimligt 
dyr taxi in till festområdet för att anmäla 
Ystads FBC’s ankomst. 

Här fick vi våra välkomstpaket och 
efter en snabb (men dyr) korvmiddag i 
festtältet var det så dags att åka tillbaks 
till hotellet. Några tog en promenad i 
staden och en del stannade kvar på 
hotellet. Kvällsmat/dryck intogs och 
kvällen avslutades med ett ¨möte¨ i kon-
ferenslokalen på hotellet. Denna tog vi 
oss friheten att använda.

Fredag och sovmorgon. Ösregn! Inte så roligt 
att vakna till men... Hotellet erbjöd en väldigt 
god frukost som vi utnyttjade länge och väl.

Denna dag var det dags för utflykter. Några 
begav sig till Zürich för att utforska staden. 
Andra åkte iväg för att åka med ett gammalt 

ånglokståg och en av oss begav sig iväg för en 
tur upp i bergen (gissa vem, Sven).

Tyvärr var den gemensamma nämnaren, 
ösregn! Men jag tror att alla ändå hade en trevlig 
dag.

När kvällen närmade sig tog vi oss via buss 
och tåg in till tältet för att träffa gamla och nya 
kamrater. Tältet var stort och stämningen redan 
hög när vi kom dit. Vi hittade bord att sitta vid 
(inte dansa på Olle) och fredagsfesten var igång.

Tjejerna och killarna som serverade (främst öl) 
hade en hektisk kväll som inte enbart berodde på 
F.B.C. Det var musikalisk underhållning från 
scenen och vi fick även njuta av ett framträdande 
av arrangörerna till FWSF 2017, Sönderborgs 
musikkår, som var väldigt duktiga. De spelade 
väldigt bra och framförde stycken som ryckte 
med publiken. Jag tror till och med att det blev 
spontandans till deras musik, härligt! 

Temat för musiken under kvällen var annars 
line-dance och vi fick se många duktiga dansare 
på golvet.

Några F.B.C.-medlemmar försökte sig på det 
hela med blandad framgång. Ölen var fantas-
tiskt god och det var roligt att träffa brandkårs-
kamrater, en del hade vi träffat förut, 
men vi fick även många nya bekantska-
per. 

Säg den glädje som varar, klockan och 
tiden rör sig ständigt och även en rolig 
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kväll som denna hade ett slut. Tåg och 
buss/taxi tillbaka till hotellet, det gällde 
att vara redo för lördagen.

Lördagen hälsade oss med fint väder 
och en otroligt god frukost. 

Några var nog trötta efter fredagens 
äventyr men detta sköljdes nog snabbt 
bort med en dusch. Marschgänget åkte 
iväg för att hitta ”sin plats” i uppställ-
ningen. 

Vi som skulle observera och fotogra-
fera kunde tillsammans med damerna 
åka in lite senare för att hitta bra platser 
och för vattenutdelning. Solen strålade 
och det är viktigt att få i sig vatten. En 
del tyska kårer var också väldigt tack-
samma för att vi hade vatten med oss (vi 
hade köpt rejält med vatten), kanske 
står de och bjuder vatten till oss nästa 
gång?  Till sist kom marschtåget med 
många kårer till festplatsen. Den ena 
kåren stiligare än den andra, men plöts-
ligt steg jublet. 

Vad hände nu? Vi tyckte oss se en 
gulblå flagga i fjärran och mycket riktigt, 
Ystads F.B.C. närmade sig. Stiligt och 
ordentligt kom våra stiliga kamrater 
marscherande och mottog publikens 
jubel. Bra jobbat! 

Efter marschen var det dags att åter 
samlas i festtältet för att inta den obliga-
toriska marschölen! Denna bjöds även 
till medföljande damer och fotografera-
de kamrater som tur är. Här hade vi 

återigen en trevlig em/kväll där maten 
och ölen smakade bra.

Slipsnålar och andra attiraljer bytte 
ägare och alla var nog nöjda när kvällen 
närmade sig slutet när det återigen var 

dags att åka lite tåg och buss/taxi tillba-
ka till hotellet. Nästa gång har vi av 
danskarna blivit lovade att få hotell när-
mare festplatsen för att slippa dessa 
resor. Nu väntade en god natts sömn 
innan hemresan för de flesta. Några 
blev väckta av att rumskamraten som 
kom hem lite senare meddelade sin 
hemkomst genom att hoppa våldsamt i 
sängen. Men det var skönt att veta att 
han kommit hem och inte hamnat i 
något Schweiziskt trubbel!

Ännu en morgon i Schweiz med en 
välsmakande frukost. Dock lite dämpad 
stämning som det alltid är när det är 
dags att åka hem. Strax före lunch gick 

vi till busshållplatsen för att åka till järn-
vägsstationen (eller driftsplatsen som 
det heter på fackspråk). Tåget gick i tid 
och efter ett snabbt tågbyte var vi så 
framme på Zürichs flygplats i väldigt god 
tid. Här shoppades det och sista målti-
den på Schweizisk mark intogs innan 
planet lyfte mot Copenhagen Airport. 
Alla resenärer från F.B.C., som åkt med 
till Schweiz, var med på planet tillbaka, 
skönt. Till och med kamraten med det 
utgångna passet fick följa med hem! 

Vid bagageutlämningen var det vän-
tan och trängsel. Till sist kom väskorna 
och vi begav oss ut mot bussen. Men vid 
inräkningen i bussen  märkte vi att en 
man saknades. 

Vi kom fram till att det var Sven 
Bergman och anledningen visade sig 
vara att hans väska hade hamnat på 
efterkälken självklart väntade vi på 
honom, fattas bara annat! 

En lugn och stillsam bussresa tog oss 
tillbaks till Ystad. Jag tror och hoppas att 
det var 26 nöjda resenärer som kom 
hem och jag hoppas att jag träffar alli-
hop på nästa Feuerwehrsternfahrtresa 
som bär av till Sönderborg i Danmark 
2017. 

Magnus Lindén
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Vi tar oss nu till den södra delen av 
Stortorget och kvarteret Qvist och 
kvarteret Karna som eldhärjades bara 
med några års mellanrum. ”I Ystad 
brinner det aldrig”, hade nästan blivit 
ett bevingat ord vid sekelskiftet. Sant 
är att frånsett den stora teaterbranden 
1891 hade man inte på de senaste 
åren haft något verkligt hotande till-
bud. Men på lördagskvällen den siste 
mars 1906 blev det ett brått slut på 
denna tro på försynen, ty strax efter 
klockan halv 6 ljöd de ovanliga klock 
klämtningarna över staden om att 
elden sluppit lös i kvarteret Qvist 
Teatergränd - Mattorget som stod i 

ljusan låga. På denna tomt byggdes 
senare Saluhallen som stod klar 1907. 

Vi skall nu i stället uppehålla oss 
vid den andra stora branden i kvarte-
ret Karna som inträffade 1908, kvar-
teret Karna ligger mitt emot 
Latinskolan på Stortorget södra del. I 
detta kvarter låg stadens finaste 
Konditori som under många år var 
ensamt om försäljningen av bakelser i 
Ystad. ”Karamellans” fastighet var en 
klenod som gick upp i rök.

Eldsvådor har alltid en obehaglig vana 
att överraska och när den röde hanen 
började att flaxa i ”Karamellans” fastighet 
vid Stortorget i stan natten mellan 

pingstafton och pingstdagen - den 6 och 
7 juni 1908 var det på en mycket olämplig 
tidpunkt. Ystadsborna hade mer eller 
mindre börjat fira helgen och en del var 
givetvis också bortresta, vilket orsakade 
stora luckor i den tidens brandmanskap. 
Värre var att man inte hade kompetent 
folk till en nyligen erhållen ångspruta. 
En ”främling i staden” ryckte emellertid 
in under eldsvådans gång och gav 
rätta handledningen för att få tryck på 
vattenstrålen. Men vem vet - hade man 
haft rätta farten på sprutan från första 
ögonblicket hade man kanske lyckats 
rädda det mesta av det numera så dyrbara 
korsvirket. ”Karamellans” fastighet var 
nämligen en klenod i sitt slag. Enligt en 
tavla på väggen mot gårdssidan var den 
uppförd år 1632, således jämnårig med 
”Änglahuset”.

Hembageriet 
gick för högtryck inför Pingsthelgen.

Fru Karin Nilsson med smeknamnet 
”Karamellan” hade  i denna tvåvånings-
fastighet sedan många år ett välkänt 
hembageri och konditori som hon på 
grund av åldersskäl år 1907 överlåtit till 
en fröken Louise Zaff, som tidigare haft 
ett bageri i den fastighet som eldhärjades 
1906. I detta hembageri hade man troligen 
arbetat för högtryck till pingsthelgen, ty det 
framgår av polisrapporten efter eldsvådan, 
att arbetet pågått i ”bagerirummet till kl.19 
på lördagseftermiddagen den 6 juni”.

Man hade då märkt att en träpelare i 
närheten av spisröret börjat glöda av den 
starka värmen  - man brukade elda upp 
ugnen till 200 grader. Fröken Zaff hade då 
befallt någon av tjänarna att släcka med 
ett par skopor vatten och konditorigesällen 
Valdemar Fredriksson vittnade, ”att han, 

KARAMELLAN



FBC : a r en

7

sedan han under imkupan märkt att i fråga 
varande pelare uppe vid taket var antänd, 
kastade upp ett tvålitersmått med vatten 
för att släcka elden; att en tjänare fortsatte 
att kasta upp vatten tills de alla tyckte att 
elden var släckt”. 

Träpelaren brukade brinna. 
Konditorn Karl Möller omvittnade att det 
var inte första gången denna träpelaren 
på grund av ugnens höga värme fattat eld, 
men att man alltid lyckats släcka elden 
med att kasta upp litervis med vatten. 
Själv hade fröken Zaff innan hon gått 
och lagt sig vid 23-tiden 
på kvällen kontrollerat 
att elden i träpelaren var 
släckt.

 Klockan 01 på natten 
måste hon emellertid ändra 
åsikt för då väcktes hon i 
sista minuten för att kunna 
rädda sig av sitt biträde 
fröken Amalie Roos, som 
”sedan hon sovit omkring 
en timmes tid, - hon hade 
passerat bagerirummet 
kl 23.20 utan att märka 
något ovanligt - liksom av 
en inre ingivelse vaknade 
Amalie omkring kl 01; att 
hon genast rusade upp och 
öppnade dörren, synen 
hon såg blev en chock, elden sprakade 
över köket och bageriet. Nu gällde det 
att handla snabbt utan att hinna klä sig 
ordentligt rusade Amalie ut och väckte 
fröken Zaff, varefter de båda med livsfara 
kunde ta sig fram till trätrappan och rädda 
sig. 

Den sista på skådeplatsen både före 
och efter branden var bagerskan Anna 
Nilsson, som kunde bekräfta; att hon hade 
sin lägenhet en trappa upp i den östra 
längan, väcktes av fröken Zaff kl 23 på 
kvällen; att hon då begav sig ned i bageriet 
för att tillreda deg; att hon som vistades i 
så väl köket som bageriet till omkring kl. 
23.45, under denna tid varken eldade eller 
märkte något ovanligt; samt att hon, som 
lade sig omkring kl. 00.30 och väcktes ca 
kl. 01.10 av fröken Zaff med tillsägelse att 
rädda sig, enär elden var lös i fastigheten..

Räddade i sista minuten.
Det var med nöd och näppe som Anna 
Nilsson hann med de övriga två ner för 
den redan då eldhotade trätrappan. När 
denna trio i bara nattsärkarna kom ut i det 
fria klämtade Sankta Maria kyrkklockor 
med hjälp av tornväktaren och de första 
brandmännen rusade till.

Allra först kom en av stadens dåvarande 
lykttändare, som ännu idag 50 år (1958 ) 
efter branden kan berätta, att när han 
rusade in på själva gården - bageriet med 
eldhärden var i östra gårdslängan och 
närmast huvudbyggnaden - stod fröken 
Zaffs danske konditor där och slog sig på 
knäna och skrek; ”De` va` sadans  va` de` 
bränner! De` va` sadans  va` de` bränner! 

Ögonblicket efter kom de särkklädda 
fruntimren rusande ner för trätrappan som 
i nästa minut rasade ner i lågorna.

Våningen över bageriet stod då i ljusan 
låga och sedan sprutorna kommit i gång 
försökta man rädda vad man kunde av lager 
och lösöre i torgbyggnadens affärer. Där 
fanns inte endast konditoriet utan där hade 
skomakaremästare O.A. Ottosson sin affär 
”Nya Skomagasinet”, snickaremästare P. 
Ljunggren en möbelaffär och urmakare 
Axel Wetterstrand sin butik. 

Speciellt tragiskt var det för den senare 
som fått sin första butik förstörd vid 

branden i mars 1906 då Appelgrenska 
huset väster om ”Karamellans” gick till 
spillo. Nu fick han på nytt finna sig i att 
hans värdefulla lager av klockor och ur 
hyvades ut genom dörrar och fönster 
och hans nya uppsättning  av verktyg 
förstördes. 

Såg inte röken av sitt lösöre.
En som på sätt och vis kunde skratta sig 
lycklig att han inte var hemma, var en 
sergeant C.D. Lundqvist, ty han bodde i 
ovanvåningen. När han kom ”hem” var 
allt lugnt och stilla huset totalt utbränt, så 
han såg inte ens röken av sitt lösöre. Likaså 
kunde snickarmästare Ljunggren dra en 
lättnadens suck när det hela var över samt 
framföra ett hjärtligt tack till de vaksamma 
”damerna i bara särken”. Trots brådskan 
hade fröken Zaff tänkt på grannen och 
väckt honom genom bultningar i sin vägg 
innan hon rusat ut.

Brandmanskapet var svårväckt
Stor manspillan var det när vice 
brandchefen mönstrade sitt manskap. Inte 
ens brandchefen själv - löjtnant Fredrik 
G.G Bergenstråhle - var närvarande vid 
samlingen utan stäckningsarbetet leddes 
först av vice brandchefen, byggmästaren 
Borgenstierna.

Att inte all brandkårspersonal infunnit 
sig skyllde man på att alarmeringen inte 
var så effektiv som tidigare, då man 
med trumvirvlar genom stadens gator 
brukade väcka hela befolkningen. Nu 
hade många av brandkårens medlemmar 
”ej vetat av någon eldsvåda förrän de på 

morgonen kommit ut i staden”, skriver  
YA. Sålunda lär vattenuppfodringsverket 
(vatten pump-station) vid hamnen ej 
kommit i gång på grund av att personalen 
ej inställt sig. Vattenuppfodringsverket 
var till för att snabbt fylla de vattenkärror 
som distribuerade vatten till den nya 
ångsprutan. Ystad hade på denna tid ej 
något fast vattenledningssystem detta 
kom först ca 1915.

Ångsprutan kom av sig, en räddande 
ängel fanns på plats.

Den nya ångsprutan, som staden 
köpt efter branden vid 
Stortorget 1906 och till 
vilken man anslagit 1.200 
kronor (om räknat på 
inflationen ca 58.100 
idag) per år åt maskinist 
och servispersonal, kom 
av sig i första omgången. 
Det blev ingen sprutt på 
strålarna och man trodde 
det berodde på något fel i 
mekanismen eller dylikt. 
Då kom emellertid en 
räddande ängel i form av en 
tillfällig gäst, ”en i staden 
vistande främling”, som det 
står i referatet, och talade 
om för servispersonalen 
att ”felet” var att slangarna 

inte var placerade rätt. Det blev raskt 
omkoppling och sedan fick man sådant 
tryck på slangarna att både eldsvåda och 
hus strök med.

Inriktning var att begränsa elden.
Redan på ett tidigt stadium övergav 
man nämligen alla försök att rädda 
själva fastigheten utan inriktade sig 
på att begränsa elden. En ganska hård 
nordostligvind svepte omkring gnistor och 
eldflagor mot de närliggande fastigheterna. 
Väderleken hade emellertid i gengäld före 
eldsvådan gjort dessa fastigheter en smula 
immuna genom ett par kraftiga regnskurar 
och sedan fick ångsprutan ge grannhusen 
ett par överhalningar annars hade troligen 
Marcussons fastighet - nuvarande Ko-
operativa, idag Nordea - också tagit fyr. 
Släckningsarbetet pågick till långt fram 
på förmiddagen och för ångsprutan 
blev det elddop som inte slutade förrän 
pingstdagens kväll. Så länge pågick 
nämligen eftersläckningen.

Branden väckte förslag om vattenverk.
Branden satte emellertid ny fart i det 

redan år 1906 framförda önskemålet om 
en fast brandkår, men det önskemålet 
fick ändå vila länge. Den fasta 
brandkåren kom ju inte förrän 1931. Men 
dessförinnan fick Ystad det som var ännu 
betydelsefullare i detta sammanhang 
nämligen vattenledning. Och det var också 
en följd av den ödesdigra eldsvådan hos 
”Karamellan” ty påstötningen om en fast 
brandkår resulterade i en kommitté, vilken, 
när den blev klar med sitt betänkande 
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Stilfull vårmönstring! Under trygg 
ledning av Torsten Sonesson och 
Anders Liljeberg trängde sig en mängd 
kunskap in under de blankputsade 
hjälmarna. Hur ska man bete sig när 
man helt oförhappandes står inför en 

kraschad bil - en olyckplats? Viktig 
kunskap som fler än Corpsens med-
lemmar borde kunna, det kan ju vara 
ett ögonblick som gör skillnad mellan 
liv och död. Torstens frågeställningar 
var intressanta och handlade om vik-

tiga detaljer och redskap som används 
inom räddningstjänsten dagligen. 

Sist men inte minst korven och dis-
kusionerna runt desamma.   

efter ett par års arbete, påpekade nöd-
vändigheten av vattentillgången ordnades 
genom ett vattenverk.

Frivilliga Brandkåren 
fick en särskild eloge.

I betänkandet gav man Frivilliga Brand-
kåren en särskild eloge. Den hade ”vid 
alla hittills under de senare årtionden 
inträffade eldsvådetillfällen visat utom-
ordentlig rådighet och raskhet och - 
otvivelaktigt haft största förtjänsten av 
att nästan alla eldsvådor här kunnat 
begränsas till obetydligheter.”

Vad tänkte urmakare Wetterstrand.
Vad t.ex. urmakare Wetterstrand tänkte 
när han läste det om ”obetydligheter” är 
inte gott att veta. Han hade emellertid efter 

branden denna gång gjort en ännu längre 
flyttning nedåt torget och öppnat ny butik 
i Sparbankens bastanta stenhus. Där satt 
han sedan lika säker som i ett bankvalv 

mot både eld och vatten.
Däremot var det en obetydlighet som 
vållat branden. En trästock, som då och 
då brukat ta fyr men svalnat för en spann 
vatten, hade tydligen tröttnat på den leken 
och ilsknat till.

Kviskes mastodontbygge.
På den tomt som ”Karamellans” bageri 
hade legat samt halva kvarteret Karna 
byggde endast något år efter branden, då 
tidens förnämsta byggherre i Ystad Herr 
Kviske ett riktigt mastodontbygge i tegel. 
Fastigheten innehåller lägenheter samt 
affärslokaliteter så som Maria Konditoriet 
som nästan ligger på samma plats som 
”Karamellans” bageri.

 Texten hämtad ur Ystads Allehanda 

6 juni 1958 och redigerad av Håkan Blixt
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Vårmönstringen
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Uttrycket: "Ljuger som en borst-
bindare", kräver en förklaring.

Därför for 14 medlemmar ur 
II avdelningen till Borstakungen 
i Onslunda för att ta reda på 
om det är sant att borstbindare 
ljuger. Undertecknad som är 
vetgirig, men inte var med på 
utflykten, botaniserade på 
nätet och fann: 

(Egentligen kommer uttrycket 
från tyskan och var där från början 
en ordlek. Det ursprungliga uttryck-
et är "att supa som en borstbinda-
re". På tyska betyder bürsten både 

"borsta" och "supa". I svensk slang 
förekommer även uttrycket borsta 
om att dricka. Dessutom är ju "bor-
sten" en slangbenämning på sprit 
och därifrån har sedan utvecklats 
det lite finare "en liten magborsta-
re".

Angående ordet supa och sup så 
är det ett gammalt germanskt ord 
som betyder dricka. Vi har det 
också i maträtten soppa och i ordet 
supé. Ett exempel på hur en grund-
betydelse kan utvecklas till helt 
skilda betydelser.

Staffan Hammerman)
De utomordentilgt pedagogiske 

guiden vägledde Gulingarna på 
bästa sätt och man kunde konsta-
tera att tungorna flaxade i takt 
med borsten och man kan väl inte 
klaga på slutresultaten!

Hasse Lange 
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EUROMASTER
YSTAD 555 461 HJULINSTÄLLNING

Är Borstbindare lögnare?

Se filmen på 

Scalabiografen
- en av landets äldsta biografer.

Stora Östergatan 12 Ystad 0411-55 53 03

Fråga inte vad F.B.C. kan göra för dig. 
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.
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Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad. 
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se

info@cnfargcenter.se

Trollen har 
vaknat igen

F.B.C. Full Bull Command har nu 
genom noggranna studier kunnat 
konstatera att Trollen existerar i 
North Walking Territory - under mar-
ken. 

F.B.C. observerade även att de: 
Ytte, Tytte, Ymorina och en gästande 
spansk besökare vid namn, Jean de 

Nero, hade bildat en fantastisk bar-
bershop-kör och inviterade de fors-
kande barnen på den röda brandbi-
len att delta i sången. En flicka hade 
till och med en fiol som hon tog fram 
och acompagnerade. Jean de Nero 
vars far är en mycket skicklig fot-
bollspelare, visade några perfekta 

straffsparkar som han lärt sig av sin 
pappa. 

F.B.C. fortsatte sedan med sång-
underhållningen under hela resan 
tillbaks till Stortorget. 

Chaufförerna Hasse Lund och Kent 
Andersson var mycket imponerade av 
av barnens framförande.   

En av de mest fanastiska 
upplevelserna under 
under försommaren är 
när de små, vetgiriga 
telningarna kommer på 
besök.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps fyller 176 år den 1 augusti.
Förövningen sker Måndagen den 27 juli.  

då Vi samlas på brandkårshemmet klockan 19.00

klädsel: Overall och hjälm

Sprutmönstringen på årsdagen sker enligt gammal tradition. Se kallelse.  

Meddela avdelningschefen om ert deltagande i eftersitsen.

inbetalning 220 kronor 

skall göras till F.B.C. Bankgiro 109-0893 senast 16 juli.  
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F.B.C./Hemvärnets Musikkår genomförde 
den 8,9 och 10 juni högvaktspelning i 
Stockholm, ett genomförande som kan sam-
manfattas med ett ord, succé. Men bakom 
detta låg en enorm arbetsinsats under hela 
våren av musikkåren. Genom att hyra 
idrottshallen i Löderup kunde träningen 
påbörjas på ett tidigt stadium. 

Längre fram när vädret blivit varmare 
kunde träningen fortsätta utomhus på rege-
mentsområdet men för att va på den säkra 
sidan om det skulle bli dåligt väder hyrdes 
ändå idrottshallen i Löderup, en dryg kost-
nad som musikkåren själv står för. Förutom 
måndagskvällar hade vi också sex rep-hel-
ger lördagar och söndagar från morgon till 
kväll bl.a. under påsken och t.o.m. på natio-

naldagen utöver ceremonispelningen på 
torget. Vid två helger var Roger Bejerfalk 
från Försvarets Musikutskott instruktör och 
musikkåren blev både grillad och drillad.

På morgonen söndagen den 7 juni lasta-
des bussen vid musiklokalen och färden 
mot Stockholm påbörjades. Efter lunch-
stopp utanför Jönköping anlände vi på kväl-
len till Stockholm och inkvarterades på 
Drottning Viktorias Sjömanshem, ett bra 
hotell som ligger centralt med knappt 10 
minuters gångväg från Slottet. 

Efter frukost blev det avfärd till K1 för en 
sista träning och genomgång inför högvak-
ten som inleds med en ceremoni med 
inspektion vid Armémuseum där vaktstyr-
kan ansluter. Därefter blir det marsch 
genom Stockholm förbi Dramaten, 
Kungsträdgården och över Norrbro till 
Slottet där som vanligt finns väldigt mycket 
åskådare. Efter inmarsch på Yttre 
Borggården utförs ceremonierna med byte 
av vaktstyrka. En del i detta är att musik-
kåren presenteras av en speaker och får 
marschera fram och göra en konsert bestå-
ende av tre nummer. 

Speakern inledde med en ingående pre-
sentation av F.B.C. i Ystad där musikkåren 
bildades 1948 och blev 1980 också 

Hemvärnets Musikkår. Han talade också 
om Ystad International Military Tattoo där 
musikkåren varit en av grundarna och att 
detta skulle genomföras i år för 9:e gången, 
en fin reklam för Ystad. 

Konserten genomfördes med bravur och 
det blev mycket applåder. Efter ceremonin 
marscherade musikkåren ut till Oblisken 
utanför borggården och spelade ett par mar-
scher. 

Många turistande japaner fanns på plats 
och ville gärna bli fotograferade tillsamman 
med musikerna. Samma sak genomfördes 
alla tre dagarna men med olika vaktstyrkor. 
På måndagskvällen hade vi en konsert på 
Stortorget i Gamla Stán. Här fanns också 
mycket åhörare som livligt applåderade. Vid 
högvaktspelningarna blev vi också inspek-
terade av höga vederbörande Lars-Gunnar 
Björklund och Olle Hermansson som var så 
imponerade att vi genast blev inbjudna att 
gå högvakt nästa år igen vilket blir den 8,9 
och 10 juli. Det är fredag, lördag och sön-
dag, högsäsong med fullt av turister i 
Stockholm. 

Slutligen ett stort tack till musikkåren som 
än en gång visat att F.B.C./Hemvärnets 
Musikkår Ystad är en av de bästa i landet.

Sven Bergman.
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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

F.B.C./Hemvärnets Musikkår Ystad är en av de bästa i landet.
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I:a avdelningens herrar med damer, 
till Östersjöns Solskensö. 

För att möta dom glade danskere på Bornholm, måste 
man ha gott humör, älska öl, vin och god mad. Det hade 
vi och mer än det. Jag påstår härmed att vi är lika! 

Och med en glad busschaufför, Anders och en riktig 
dansk guide, Jens, blev vår upplevelse både minnesvärd 
och fantastisk.

Bornholm tillhörde Danmark sedan länge, men över-
gick till Sverige1658 genom freden i Roskilde. De 
svenska styrkorna som kom till ön mötte dock hårt 
motstånd och efter svenskarnas misslyckande i nästa 
svensk-danska krig att erövra Köpenhamn återgick 
Bornholm till Danmark genom freden i Köpenhamn 
1660.

Under andra världskriget var Bornholm ockuperat av 
Tyskland.Tyskarna planerade att bygga två landfasta 

kanoner på ön av samma typ som används på större 
pansarkryssare. Dessa kanoner skulle helt blockera far-
vattnen både söder och norr om ön. Kanonerna blev 
aldrig färdiga, men de enorma betongfundamenten 
finns kvar i skogen utanför Dueodde.

Innan vi kom fram till Hammerhus, en gammal kors-
riddaremötesplats, berätter den superglade danska gui-
den att Sovjetunionen bombade städerna Rønne och 
Nexø den 7 och 8 maj 1945. Glädjande kan man kon-
statera att Sverige senare kom med hjälp med att bygga 
nya hus till den utbombade Rönnebefolkningen.

Vi tittar på gamla stenbrott, hittar ramslök och 
”Bornholmstulpaner” som vi svenskar oftast kallar 
maskrosor.

Turen gick vidare genom den vackra naturen och pyt-
tesmå hamnbyar, vidare på branta vägar uppför och 
nerför, innan vi intog vår lunch i Nordbornholms 
Rökeri i Allinge. 

Därefter besökte vi en verklig sevärdhet -  Österlars 
Rundkirke. Bornholm har 4 rundkirker, som vi beser, 
och kopplade sedan av i Svaneke med en jazzkonsert, 
gamlar prylar och god öl i Svanekes brygghus. 

Tack Siwert och chefen Lars
Bra jobbat. Vi återkommer med fler utflyktsförslag.

Rainer Kühmel
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Kvällen såg ut att arta sig bra. 
Vår vän Tobbe kom inrullande på 
Stortorget strax före 19, som var 
avgångstid för mötet "Ut i det Blå".

För säkerhets skull kom även 
chauffören Mattias Ljungqvist 
med Sjöbobilen med. Vi hade ju 
hoppats att de flesta ville åka 
brandbil 25 anmälda skulle det 
behövas två bilar. Men den goda 
tanken stannade vid att vara en 

god tanke. 
Solen hade ännu inte lämnat 

himlavalvet och därför blev fär-
den mot målet, Lilleskog, både 
trivsam och  trygg.

Anders Levhagen hade börjat 
förbereda grillen. Polonia gled in 
mot Ystad och allt var "Gut Und 
Gemütlich". Det är fantastikt hur 
mötena blir behagliga när damer-
na är med.
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En Gula Ut i det Blå!

Fråga inte vad F.B.C. kan göra för dig. 
Fråga istället vad Du kan göra för F.B.C.
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Ardins vandringspris, 
denna härliga batalj, 
dessutom på mån-
dagskvällar 19.00 
lever i högönsklig väl-
måga. Så och denna den 18 maj 
2015. I år var vår före detta sekond 
ansvarig för uppläggningen.

Men redan vid vårmönstringen 
hade "Spjuvern LilleKnut", som 
skulle hålla i själva utförandet 
med skärpa påpekat vikten av att  
de deltagande lagen måste vara 
iklädda overaller plus välputsade 
hjälmar för att inte bli diskvalifice-
rade, Basta!

Med overallerna på ställde 
sålunda avdelningarna upp fram-
för den småleende anföraren.

Tävlingsmomenten bestod av 
fyra stationer: förflytta vatten - för-
flytta stövlar - uppföra sig rätt vid 
en trafikolycka och sist men inte 
minst Jan Ulrikssons pedagogiska 
frågor om F.B.C.s historia.

Förflytta vatten från en brunn på 
gammalt vis och sedan kuta som 
en sprinter utan att spilla... 

Uppföra sig vid olycka! 
Kunskapen från vår-
mönstringen hade fast-
nat. Kasta stövel är fak-
tiskt inte helt lätt. Stövelj... 

vill inte uppföra sig som man vill. 
Så var det Ulrikssons som vanligt 
kluriga frågor om vår kära Corps.   

Kämpaglöden var det definitivt 
inga problem med. 

Något jag noterade återigen är 
den fina kamratskapen mellan 
pojkarna. Skratt, litet allvar och 
mycket lek.

Hans Lange  
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Ardins Vandringspris-GuldGult!

Hasse med plåstret, Anders, Mattias, Le Chef M.Lloyd mit son de Sebastian. 

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

Familjeföretaget 

med tradition 

från 1930
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Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00

Nationaldagen 2015 blev strålande och 
ståtlig. Med en fin marsch-uppvisning 
från Österportstorg, genom Stora Öster-
gatan till Stortorget av Ystads Frivillige 
Bergnings-Corps med musikkåren i 
teten, visades åter den gamla traditio-
nen som tillhör vår fina stad. 

Frivilligans Thorbjörn Brundin och 
Mattias Ljungqvist körde också kortare 
stadsrundturer. Även detta populär tra-
dition. Efteråt intogs en god smörgås på 
gården till vår klenod F.B.C.s 
Brandkårshem, vårt hem sedan 73 år! 

Stilig Nationaldag 2015!

Den ståtliga marschen applåderades av en sommarglad publik. Frivilligan är en bestående kulturförening 
som arbetar hårt för att bevara en av de viktiga ingredienserna i medeltidsstaden Ystad.
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Vid Septembermönstringen 1858 inträf-
fade en malör. En häst råkade trampa 
sönder slangen på Berghmanska spru-
tan. Men då stadskassören Ahlstrand 
tyckte att två slangar vore bra att ha, 
anmälde sig Ahlstrand som donator. 
  

25 April 1885 fick F.B.C. 
nytt kårnamn "Frivilliga 
Brandkåren"

Det beslöts 25 April 
1885 att kåren skulle 
utrustas med nya uni-

former, kaskar och blusar av blått lin-
netyg. Det gick till nära 800 kronor.

Compagniernas färger skulle nu vara 
Grönt, Gult, Rött och Vitt.

1892 köpte staden Ystad sin första 
Ångspruta.

År 1894 gav staden F.B.C. ett skjul, som 
man kallade spruthus. Det låg vid 
Tvättorget vid infarten till Bäcka-
hästgränden.

År 1900 den 19 oktober förärar August 
Schultz kåren två nya sidenfanor: en 
röd och en vit i silke och guld och med 
initialerna F.B.C.

1904 inköper kåren en rökmask.

1912. Kåren inträder i Sveriges 
Riksförbund för Frivilliga Brandkårer.

1916. Kåren får drätselkammarens till-
stånd att vid eldsvådor och övningar 
använda stadens vattenledningsvatten.

1924. I maj månad beslöt kåren att 
officiellt ingå i stadens brandstyrka. 
  
F.B.C. är Skandinaviens äldsta frivillige 
brandkår.

Vid en fest där stads-
fullmäktiges ordföran-
de, klostervaktmästa-
re "Kloster-Calle", Carl 
Andersson var inbju-
den, reste han sig upp 
för att tacka för maten:

"Tack vare Frivilligan har vi kvar en 
massa gamla böle som blir förfärligt dyra 
för stan. FÖR DET OCH FÖR MATEN 
TACKAR VI SÅ MYCKET"

Vårt brandkårshem invigdes Söndagen 
den 27 September 1942 kl. 9 fm.
Den egentliga hyran för brandkårshem-
met var 500:- om året.

Vid invigningen av brandkårshemmet 
höll kontraktsprosten D:r Hjalmar 
Evander Gudstjänst (Korum) och slu-
tade med orden: 

"Måtte hänförelsens eld aldrig sluta i 
Ystads frivilliga brandkår"

Förvaltare Ola Nilsson som å stadens 
vägnar överlämnade lokalerna till 
Ystads Frivilliga Brandkår yttrade bl.a: 

"Denna hundraåriga - men dock evigt 
unga kår har blivit en kär institution i 
vår gamla stad. Generationer av härda-
de män ha fostrats inom kåren."
  

1 Oktober 1893 ändrades reglemen-
tet. Compagnierna kallades hädanef-
ter avdelningar och beteckningen 
anförare byttes ut mot avdelnings-
chef.
Vid årsmötet 1895 utdelade kåren för 
första gången sin förtjänstemedalj.
75 års jubileum. Det var första gång-
en en högtidssammankomst firades i 
stor stil. 
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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

Visste du att...
Vår förre chef Jan Ulriksson fortsätter här att intressera 
medlemmarna i Ystads Frivillige Bergnings-Corps om händelser 
under de gångna 176 åren.

Stadsfullmäktiges 
ordförande Carl Andersson
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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 
EFTERSITSEN. BETALA FÖRE 16 JULI!
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 i   avd.chefen
8 april  II  avd.chefen
10 juni  III avd.chefen                                                                  
12 augusti IV avd.chefen                                                                 
7 oktober V   avd.chefen                                                                  
9 december Sekonden                                                                

Befälskårens sammanträden 2015
2:a onsdagen jämna månader

Tack, Ove Persson!
Dina vänner i Frivilliga Bergnings-Corpsen vill tacka dig för att vi fått vara din vän. 
Du var en av de mest plikttrogna kamraterna i Corpsen under 48 år.  Ett citat ur 
FBCaren nr. 2 2008 erinrar om vem du var: 

"Du fick Gyllensvärdska hjälmen på skulten. Hur kändes det att få den?
- Ja, det var 1992 som jag fick den. Evert Olsson var chef i andra avdelningen då och 
jag blev mycket glad och kände mig hedrad, för det är ju kamraterna, medlemmarna i 
avdelningen som väljer vem som ska få hjälmen".

Att vara kamrat innebär att bjuda på sig själv och det var något du var mycket duktig 
på. Vila i frid, vi ses så småningom.



FBC : a r en

F.B.C. befälskår och våra annonsörer 
vill önska 

er alla en riktigt Varm och Skön Sommar! 
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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


