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Chefen för
Ystads Frivillige
Bergnings-Corps
har ordet
Då börjar sommaren lida mot sitt slut och
hösten väntar med dess alla vackra färger runt
husknuten i vår fina stad.
Sedan förra numret av F.B.C.aren har tyvärr
två av våra medlemmar lämnat oss för alltid.
Det är våra vänner Rolf Andersson och Åke
Hansson från 1:avdelningen och våra tankar
går till dem och deras familjer.
Vår hustomte Åke Hansson har alltså lämnat vårt Brandkårshem vilket innebar att det
snabbt kändes ostädat och dammigt. Men vår
kamrat Ingemar Åkesson tog på sig ansvaret
att hålla Hemmet rent och fint. Med hans
bakgrund som polis så synades alla fogar från
damm och smuts med förstoringsglas och ordningen sköts numera med fingeravtryckskänsla för att hitta bovarna som inte håller ordningen på Hemmet när dom haft sina möten
där.
Tack Ingemar för du antog denna utmaning
med Hemmet. Du gör ett fantastiskt jobb.
Våra turistturer började köra måndagen
efter midsommar. Det har varit en bra säsong
med många besökare och många åkande på
våra brandbilar i sommar. Det har ju inte varit
något direkt badväder alla dagar i sommar och
naturligtvis har det gynnat våra turer med
brandbilen. Lördagen 15 augusti körde vi den
sista stadsrundturen för säsongen och som
vanligt var det fullsatta turer hela dagen. Själv
stod jag på torget denna sista lördag och det
känns lite vemodigt att säsongen är slut. Men
det finns ingen möjlighet att hitta personal till
torget och bilarna då de flesta börjat jobba.
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Men annars har bemanningen fungerat rätt
bra i sommar med torgvärdar och chaufförer
samt guider och muséevärdar. Men så har vi
också ett kanongäng som håller i dessa viktiga
trådar för att få det att fungera hela säsongen
och det är Roy, Hasse, Tommy, Tobbe och
Micke. Tack för allt jobb ni lägger ner, ni gör
ett fantastiskt jobb och naturligtvis vill jag
rikta ett stort TACK till alla er medlemmar som
ställt upp under turistsäsongen och hjälpt till
med diverse sysslor så att det har fungerat.
Det är glädjande att vi har fått nya medlemmar som prövat på att hjälpa till i turistgruppen och vi behöver fler. Det är tur att vi har
våra trogna pensionärer som ställer upp. Utan
er så hade vi aldrig rott detta i land, TACK.
Det är också mycket roligt att vår 5:avdelning börjat att guida, köra och vara torgvärdar,
så vi ser gärna att fler från 5:avdelningen kommer till gemenskapen på alla våra möten och
mönstringar så jag hoppas på ett tätare samarbete.
Den 1 augusti var det så dags att fira med
vårt kära F.B.C.s 176-åriga sprutmönstring,
som i vanlig ordning började på Österportstorg.
Det brukar vara intagning av nya medlemmar,
men tyvärr fanns det inga nya att ta in. (Därför
ber jag er medlemmar att hjälpas åt att rekrytera nya till vår fina Corps. Det behövs en
föryngring och fler kamrater i Corpsen.)
Sen bar det iväg till Stortorget med vår
musikkår i spetsen. Vid Stortorget möttes vi av
en stor skara vuxna och barn som ville titta på
F.B.C.s sprutmönstring. Innan vår tornväktare

blåste igång mönstringen, skulle Gyllensvärdska hjälmen delas ut och i år tilldelades
den Roland Törsök. Grattis Roland du är den
väl förtjänt.
Med en väl genomförd sprutmönstring var
det tid för avmarsch till eftersitsen som i år
intogs uppe på C-K Catering i Oddfellows
lokaler på Missunna. Det var en lite längre
marsch än vanligt (600m), men det blev en
bra marsch då hela sträckan kantades av
åskådare som ville se på stadens glada gossar.
Nu när hösten och vintern kommer så har
vårt garagegäng med "Moppa" i spetsen lite
jobb framför sig. Våra bilar behöver en grundlig översyn, för där är lite dripp dropp här och
där, så de behöver plåstras om. Men med pojkarnas flinka fingrar så är det nog inga problem. Därför är ett varmt tack på sin plats till
er händiga, duktiga och kunniga grabbar. Vad
vore våra bilar utan er.
Närmast i tiden är höstmönstringen, söndagen den 4 oktober och då kommer det bland
annat tävlas om Ekenäs vandringspris. Som
avslutning vill jag tacka alla er som ställer upp
för vårt kära F.B.C. och gör det möjligt för oss
att glädja så många Ystadbor och turister. Jag
önskar alla er och era familjer en skön sensommar/höst och njut av livet.

Lars Lindsjö, Corpschef
"Samhällets blickar kommer att följa oss.
Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”

Kommande möten
Höstmönstring
med tävling om Ekenäs Vandringspris.
Söndag den 4 oktober 2015. Räddningstjänsten 09.00

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

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!
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Årets Sprutmönstring
En stilig Fest!
Hur är det möjligt att omkring 90
procent av F.B.C.s årsdagar med
sprutmönstring och efterfest kan
genomföras i strålande solsken. Är
det någon som styr undan lågtrycken just den dagen. Tackar! Alltså var
det så även i år, den 176 årsdagen.
Om det var det strålande vädret eller
något annat som åstadkom de mycket

perfekta marschleden är svårt att avgöra, men inte desto mindre tror jag att
det var det stiligaste jag upplevt under
mina 16 år med Ystads Frivillige
Bergnings-Corps.
Ystads F.B.C. med musikkåren i teten,
möttes av en mycket stor och glad
publik vid Stortorget. Barnen värmde
redan upp runt Oscar Antonssons

Bäckahäst och Kent Svahnströms tydliga stämma talade till folket och fick
dem att applådera det fantastiska vädret.
Sven Bergman informerade om vandringspriset, den Gyllensvärdska hjälmen som är en hyllning från kamraterna till en i den egna avdelningen som
bidragit med värdefulla insatser och

till en stor festival.
Kent Svahnström uppmanade föräldrarna att köpa Dopbevis till barnen, för
det är ju så: att för att bli en riktig
ystadsbo skall man vara döpt två gången, en gång av prästen i kyrkan och en
gång av Frivilligan på Stortorget

bevarande av traditionerna för avdelning och Corpsen.
Tidigare avdelningschefen Roland
Törsök i tredje avdelningen hade utsetts
av sina kamrater att få sätta hjälmen på
skulten, en trofé som han är väl värd för
det stora arbete han under åren lagt
ned för sin avdelning.
da gator och gränder.
Andra avdelningen, de Gula, övertog
jobbet att montera sprutan till Action.
Sju minuter tog det till vattnet kom ur
strålröret och gjorde en vacker båge över
den gamla marknadsplatsen, Stortorget.
Barnskriken utbröt omedelbart och de
små benen rusade mot strålen för att få
de första dropparna på sig.
Strax därefter startade ungdoms
brandkåren sitt veritabla "Niagarafall"
med ytterligare 4 strålar. Regnbågar
skimrade, barnens glädjeskrik och
musikkårens orkester gjorde Stortorget

En annan Roland, nämligen stadens
eminente tornväktare, intog scenen och
blåste med sedvanlig kraft signalen till
Ystads Frivillige Bergnings-Corps att ta
in den Berghmanska sprutan.

Det dundrade från Garvaregränden
och första avdelningen skyndade in
med den 165-åriga klenoden, gåvan
från Grosshandlaren Petter Christian
Berghman. Mannen som spådde väder
i gatstenen på Ystads kullerstensbelag-
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Intäkterna från Dopbevisen skänker
ju Frivilligan oavkortat till Barncancerfonden och summan detta året, som
Ystads Frivillige Bergnings-Corps kunde
skicka in, blev inte mindre än 8.700
kronor, Jag hör i andanom era applåder.
Efter väl förättat värv packades attiraljen samman och Berghmanska sprutan återbördades till vårt muséum i vårt
fantastiska Brandkårshem, som till
våren skall få putsen på fasaden till det
ärevördiga gamla garvarehuset och/
eller Borgmästarehuset, äntligen åtgärdat. Därefter kan vi visa upp våra klenoder med våra bredaste leenden.
Marschen till eftersitsen anträddes
med samma stiliga trupp, nu till en ny
plats, Odd Fellows lokaler på Missunna.
Där vi tidigare varit är ju platsen där
Ystads Frivillige Bergnings-Corps bildades, i balsalen på det som senare blev
Surbrunnen, Apotekarnas gård.
Det var i den balsalen som Johan
Wilhelm Fåhræus undertecknade de
sista dokumenten som lämnades in till

stadens äldste den 29 april 1839.
Sträckan att marschera beräknades
av matematikerna till cirka 600 meter
längre och det är ju inget som hindrar
Frivilligans raska pojkar.
Men det var varmt!
Värmen framkallade ett stort antal
svettdroppar och hjälmarna försvann
omgående efter halt. Vätska, vätska
och skål grabbar.
Här premierades också välförtjänta
insatser för det gångna året. Chefen
höjde först en skål i Punsch, som brukligt är. Därefter kallades den flitigaste

musikanten, Jonas Gröning i FBC
Musikkår fram och mottog årets pris.
Vandringspriset Gotenståhls horn fick i
år en välförtjänt Michael Bergman.
I år var det Gulan som erövrade det
eftertraktade Ardins vandringspris och
att få delta i festyran och dricka ur den
Gyllene skålen är stort. Vårmönstringen
innehåller Malmö F.B.K. vandringspris
som är individuellt och denna gång
kunde den lycklige vinnaren Patrik
Hansson, IV avdelningen, ta emot priset ur Anders Liljebergs hand. Borden
var dukade och festen kunde börja.
Värmen gjorde att rockarna åkte av
direkt. Lars, vår chef, öppnade med en
skål och hälsade alla välkomna.

Corpsens ständiga mål är ju att
bevara och kunna visa det som en
gång varit och göra en fullkomlig kulturgärning och visar med bland annat
med sin stora medlemskader att det är
en av Ystads livligaste föreningar, som
tillför staden dess enastående rykte i
Sverige och Europa.
Kvällen förflöt enligt gamla traditio-

Våra inbjudna hedergäster var klart
inspirerade av stämningen och Kent
Mårtensson höll ett tal där han i varma
ordalag hyllade Frivilligan.

ner med goda historier, glada skratt
och emellanåt sång. Eller som det står
skrivet i Ystads Frivillige BergningsCorps ovärderliga protokoll:
"Aftonen kan väl beskrivas som ett
Kordialt Samkväm!"

Kaj Jönsson fyllde på i samma anda
och av det de hade att säga ville man
utläsa ett positivt resultat för Ystads
Frivillige Bergnings-Corps och att kommunen verkligen arbetar för att
Frivilligan förblir den lockande pärla
som föreningen varit sedan den eldsläckande verksamheten upphörde:
En kulturell reklampelare.

Jag personligen njöt senare från mitt
köksfönster när en svängig grupp av
musikkåren och andra avdelningar
vandrade förbi med musik som starkt
fick mig att uppleva hur det kan låta i
New Orleans.
Tack pojkar!

FBC:aren

Hans Lange

SANDBERGS VALSKVARN
Vi fortsätter nu ut till Stora
Västergatans sista kvarter på vår
vänster sida här låg Sandbergs
Valskvarn.   I en mycket häftig
brand och i stark vind hotade
eldsvådan att förvandla stora delar
av Ystad till en brandkatastrof.
Stor del av Sandbergs Valskvarn
brann ned på 2 timmar natten mot
söndagen. Stora Västergatan var
ett hav av eldgnistor.
I slutet av 1800-talet ritad stadsarkitekten Peter Boisen en imponer–
ande tegelbyggnad som sträckte sig
längs med Stora Västergatan ner i
Svartgränd och vidare västerut på
Västra Bangatan (Österleden) bort till
Essos bensinstation.
Det var Sandbergs Valskvarn med
placering i kvarteret Zihpora som tog
form på ritbordet hos denne smått
fantastiske man.
Beställare var handlaren Nils Sandberg
född och uppvuxen i Slimminge. Nils
flyttade till Ystad 1873. Valskvarnen
stod klar 1897 men produktionen blev
inte långvarig. Redan efter drygt 30
år lades verksamheten ner sedan ett
kvarnkonsortium 1927 köpt företaget.
Efter detta fungerade Valskvarnen
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som lagerlokal fram till dess att den
eldhärjades 1946.
Brandorsak torde vara själv–
antändning
Natten mot söndagen den 15
september eldhärjades f.d. Sandbergs
Valskvarn i kvarteret Zihpora mellan
Stora Västergatan - Svartgränd och
Västra Bangatan. Eldens kraftiga
framfart
ödelade
och förstörde
mer än en tredjedel av kvarnens
4-våningars byggnadskomplex samt
en del transportörer och 100 talet
säckar med vete.
Eldsvådan var den största som
Ystad upplevt på tio år och skulle ha
kunnat arta sig till en väldig katastrof
då den hårda vinden pressade elden
mot de närliggande byggnaderna.
Brandmännens energiska arbete
och den goda vattentillgången
räddade situationen. Brandorsaken
torde vara självantändning.
Inom några minuter slog lågorna
ut genom fönster och tak.
Elden observerades vid 3-tiden på
natten av en person som anlände
till sin bostad vid Stora Västergatan.
Personen i fråga kände brandlukt, som
FBC:aren

vinden förde med sig österut längs
gatan, och alarmerade omedelbart
brandkåren.
När brandmännen anlände till
platsen vällde stora rökmoln ut ur
den del av valskvarnen som vette mot
Svartgränd och inom några ögonblick
slog lågorna ut genom fönster och tak.
"Frivilligans" manskap i fullt arbete.
När YA:s medarbetare vid halv
4-tiden anlände till brandplatsen var
såväl den ordinarie brandkåren som
Frivilligans manskap i fullt arbete.
Hela den del av byggnadskomplexet,
som vette mot Västra Bangatan och
Svartgränd, var övertänd och det
torra och damminpyrda virket i tak
mellantak brann som fnöske.
Brandmännen såg snart det
fåfängt i att försöka släcka elden och
ansträngde sig nu huvudsakligen i att
skydda de hus som låg på andra sidan
den smala Svartgränd och mot vilka
vinden låg.
Husens tak och väggar spolades
oavbrutet med vatten. På grund av den
starka hettan - byggnaden brann med
ljusan låga - hade vattenbegjutningen
emellertid hjälpt föga ifall taken och
husväggarna inte varit av eldfast
material.

De bar ut sina dyrbaraste ägodelar.
Medan brandmännen ägnade sin
uppmärksamhet åt att skydda husen
vid Svartgränd spred sig elden snabbt
till den del av kvarnbyggnaden som
låg mot Stora Västergatan. Wibergs
hus i hörnet av Stora Västergatan och
Svartgränd var mest hotad och här
hade nu innevånarna fått beskedet
om att rädda sina dyrbaraste ägodelar
ur huset.

Endast murarna stod kvar.  
Vid 6-tiden på söndagsmorgonen
var eldsvådan i stort sett undanstökad
och endast murarna stod kvar av de
eldhärjade byggnaderna.
I släckningsarbetet hade även
Högestads brandkår energiskt deltagit
och gjort ett berömvärt arbete.

är avstängd med tanke på eventuellt
murras.
Försäkring täcker det mesta.
Aktiebolaget Kvarnintressenter i
Malmö som äger hela det brunna
komplexet är enligt uppgifter försäkrat
för 300.000 kr.

En krånglande stege.
Den ordinarie brandkåren försökte
resa en stege mot byggnaden,
men stegen - som var ny och inte
tidigare använts vid någon eldsvåda
- krånglade och föll i gatan varvid
den slog chaufför Lars G. Larsson
från Pottmakaregränd 8 över ryggen.
Larsson fördes omedelbart till
lasarettet, där jourhavande läkare
igår meddelade att den skadade
troligen inte erhållit några inre
skador. Röntgenundersökning företas
idag.
Elden fick ha sin gilla gång.
Vinden drev nu kaskader av
eldgnistor längs Stora Västergatan
och ned på taken av husen i kvarteret
Apollo, på norra sidan av Stora
Västergatan. Det regnade eld på
Eolbolagets gård, där det låg stora
upplag av oljefat.
Brandmännen som hade 10
slangar i gång med vatten ur stadens
rörledningar, arbetade febrilt för
att hindra att husen vid Stora
Västergatan skulle fatta eld.
Invånarna i allt fler hus bar bort sina
ägodelar. En mängd nattvandrare och
invånarna från närbelägna kvarter
hade samlats för att åse det ståtliga
skådespelet.
Katastrofen avvärjdes emellertid
och genom att låta elden i stort
sett ha sin gilla gång brann taket
och innandömet i kvarnbyggnaden
snabbt ned så att den värsta faran
redan vid 5-tiden var överstående.

Varmkörda axelledningar troligen
brandorsak.
Hur elden uppstått vet man inte
med säkerhet men det antas att
axelledningarna till transportörerna,
som varit igång föregående dag, gått
varma och antänt spannmålsdammet.
Elden hade sedan legat och pyrt i
över tolv timmars tid innan den stora
branden uppstod. Igår på dagen var
ännu 4 brandmän utposterade vid
kvarnen för att se till att det inte tog eld
på nytt någonstans. Stora Västergatan

Rörande Kvarnbranden i Ystad
meddelar idag (17 september 1946)
AB Kvarnintressenter, att skadorna på
byggnader och maskiner uppskattas
till cirka 150.000. Skadorna täckes
fullt av försäkringar.
Texter är hämtade ur Ystads Allehanda
1946-09-16/17 samt ur boken "från port
till port" av Bertil "Kitte" Persson 2005.
Texterna har redigerats av Håkan Blixt

Ny vindsbrand, upptäcktes i tid.
Kvarnbyggnadens
silosavdelning
vid Stora Västergatan väster om det
komplex som brann, skyddades av
en brandmur, men bjälkarna uppe
på vinden av silosbyggnaden fattade
eld genom hettan som trängde in
genom lufttrummorna. Vindsbranden
upptäcktes dock i tid och släcktes
snabbt av brandmännen, som
trängde in genom vindsfönstren.
FBC:aren
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Att vårda Guldägget..!

Medverkande denna härliga kväll var:
Avdelningschefen Magnus Lloyd med sonen
Sebastian. Sekonden Peter Lundh, Grillmästare
Hasse Lundh, Anders Lewhagen, Kent
Andersson, Kenth Olsson, Knut Jönsson och
Hans Lange.

Eller: "Att vårda en 165-åring".
Det årliga pysslandet med
F.B.C.s klenod är Gulans uppgift. Det är en kärleksfull stund
av kamratskap som pågått
under alla år. Mässingen skall
glänsa och bevattningsritualen
medelst många liter H2O till
läderpackningarna påbörjas
redan några veckor före årsdagen på Stortorget.
En annan viktig del är samvaron med grillning och löst
ventilerande av diverse vidkommande och ovidkommande snack är en del av sammanhållningen för en grupp i Gula
avdelningen denna kväll.
Hasse Lange
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Anders Liljeberg
-en märkenas man.
Stort tack Anders för alla märkena till dörren. Jag har spikat så jag har ont i både
rygg och knä och nubben har många gånger tagit slut.
Men nu sitter de där och täcker en stor del
av dörren men där finns ändå plats för fler,
som jag är mottaglig för om någon känner
sig manad och skulle det bli så att vi någon
gång måste lämna huset så tar vi dörren
med oss.
Sven Bergman.

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

Se filmen på

Scalabiografen
- en av landets äldsta biografer.
Stora Östergatan 12 Ystad 0411-55 53 03

EUROMASTER
YSTAD

555 461
FBC:aren
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Ystad International Military Tattoo 2015.

Foto: Rainer Kühmel

Så har vi genomfört ännu ett
Tattoo, som började lite trögt men
slutade i succé med tre föreställningar med så gott som fullsatta
läktare. Enligt många ett av de bästa
med ett bra mixat lite lättare program som tilltalade publiken.
I år blev det lite av Tattoo-musikal
vilket inte behöver vara negativt.
Den stora utmaningen var som vanligt ekonomin med stigande kostnader inom alla områden som gör att
vi hela tiden måste se var man kan
spara in men ändå kunna presentera en högklassig föreställning.
Utan alla de krafter som ideellt
ställer upp och arbetar för Tattoo´t
hade det aldrig gått att genomföra.
Som exempel kan jag nämna alla de

F.B.C.-medlemmar som hjälper till.
Men jag skulle gärna se ett ännu
närmare samarbete mellan Tattoo´t
och F.B.C. som organisation. Många
saknar de aktiviteter som tidigare
fanns runt om i Ystad bland annat
på Österportstorg som ju drog mycket folk. Men då måste det finnas
sponsorer som kommun, affär- och
handel m.m. för att klara det ekonomiskt.
Nu ser vi fram emot 2017 års
Tattoo där förberedelserna i princip
redan startat.
När det gäller att bjuda in musikkårer måste man va ute i god tid
eftersom de gör upp sina program
med 2 á 3 års framförhållning.
Förutom att få hit högklassiga

musikkårer måste där också finnas
något som sticker ut och en känd
artist, en mix som uppskattades av
publiken.
En av Tattoo´ts inriktningar är att
locka ungdomar till blåsmusiken
därför är det viktigt att involvera
ungdomsmusikkårer i evenemanget
som tyvärr i år inte blev som det var
tänkt.
Årets Tattoo blev den plattform för
Tattoo´ts framtida utveckling som vi
hoppades på, så planering och organisation kommer redan att börja ta
form frampå höstkanten för att vi
ska kunna bjuda på ett fantastiskt
Tattoo 2017.
Sven Bergman

&1)lUJ.DNHO%DG
Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad.
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se
info@cnfargcenter.se
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Cineteket i Ystad.

Petra Rundqvist

Roy, vår vägledande man i Turistgruppen inviterade oss till ett
mycket intressant besök på
Cineteket, Ystads Hollywood.
Filmstrategen Petra Rundqvist
hälsade oss välkomna och lämnade sedan över till Jack Löving
som är ansvarig för utställningen
och muséet. Vi fick en mycket
entusiastisk berättelse om hur
filmverksamheten i Ystad har
utvecklats genom åren sedan de
allra första Wallanderinspelningarna.
Hans Lange

Jack Löving

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!

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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... och när trumman slår, är jag på plats!
Ossian Edlund, som guide med kompisen Christoffer Nilsson, chaufför,
båda från V:e avdelningen väntar på
Wallanderfolket på Stortorget.
Jag träffade dem när jag gick till
turistgruppsträff en torsdagkväll och
naturligvis fota jag dom och tänkte:
Två unga män i 20-års åldern guidar
och kör brandbilen i Wallanders fotspår!
Jag kan bara säga grattis till V:e
avdelningen. Vilket engagement!

Senare träffade jag Ossian igen som
stadsturguide och med vilken glädje
han jobbade: Se på bilderna!
Senare träffade jag Ossian i
Tattootältet med sin musikkollega
och tog emot törstiga gäster. Vilka
insatser. Min eloge och ni i V:e avdelingen skall har den äran med ytterligare bilder från sprutmönstringen
2015. Ossian sade till mig att det var
första gången någon tog foto av V:e
avdelingen på Stortorget som turist-

Wallanderfantaster väntar på avgång. Chauffören Christoffer
Nilsson och guiden Ossian Edlund väntar på resten...

guide! Ossian, jag lovar dig det
komma fler...
... och när trumman slår, så är jag
här med min tuba och sjunger: FBC
Hurra, Hurra, när vi marschera
genom sta´n och sjunga:
F.B.C. Hurra, Hurra, Hurra!
YSTAD Hurra!
Med bästa hälsningar till F.B.C.
Rainer Kühmel

... som kom och fyllde den röda pärlan och fick en intressant och
spännande berättelse om Kurt Wallanders eskapader i medeltidsstaden Ystad.

HÖSTMÖNSTRINGEN 2015
SÖNDAG DEN 4 OKTOBER
innehåller en tävling om Ekenäs Vandringspris.
Vi hoppas att många medlemmar i F.B.C.s avdelningar deltar.
Vi ses vid Räddningstjänstens övningsområde 09.00.
Ja, ni vet Overall och hjälm är obligatoriskt. Väl mött, pojkar!

Förövning till årets Sprutmönstring 2015

12
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Turistgruppen gjorde stordåd
under sommarsäsongen.

Norra Promenaden. En av de vackraste områden man kan tänka sig.
Svalkan under bokträden en varm sommardag är en lisa för själen.

Upplevelsen av Trollen Ytte och Tytte var glädje och litet spänning för
bland andra Familjen Andersson.

Norra Promenaden. En av de vackraste områden man kan tänka sig.

Alla förstår sanningshalten när de får uppleva
porten på Mariagatan där Kurt Wallander bor.

Var och en vet att Fridolfs konditori är Kurt
Wallanders favoritställe.

Trots att sommarvädret har ägnat
sig åt måttlighet detta år, så har
Frivilligans röda pärla rullat
genom den gamla stadens gator
och gränder. De facto har turisterna fyllt bilen med besökare rejält.
Kanske beroende på att vädret
och värmen (eller frånvaron) i
havet gjort att badandet också
varit måttligt. Bara några få
Stadsrundturer har behövt ställas
in på grund av regn.
Ofta har samtliga av stadsturerna blivit bokade redan när den
första turen avgått klockan tolv.
Ibland har vi funderat på om man
skulle kunnat använda två bilar.
Problemet är att få till ytterligare
en uppsättning chaufför och guide.
Kanske kan turistgruppens vin-

terdiskussioner lösa ekvationen.
Men vi får aldrig låta mammon
styra vår verksamhet!
Vår ledare i Turistgruppen Roy
Franzén har lagt ner ett enormt
arbete för att få verksamheten att
fungera. Han började själv guida
så sent som förra året och har
ändå lyckats lösa många problem
på ett bra sätt tillsammans med
Tommy Hulth, Hasse Lundh och
Thorbjön "Tobbe" Brundin.
Verksamheten kan bara bygga
på gemensamt intresse och kamratskap. Det enda vi tjänar är
glädjen.
De intressanta Wallanderturerna
har också fungerat tillfredsställande. Vi fick ju ett tillskott från
musikkåren av guide och chaufför

som löste en del bemanningsproblem. Vi hoppas att det till nästa
säsong kommer fler från femte
avdelningen.
På brandbilen blir alla barn. En
fantastisk upplevelse är som vanligt när barnen studsar av spänning och glädje vid besöket hos
Trollen och när man då också
upplever hur de äldre också beter
sig som barn och bland det finaste
man kan få är applåden från nöjda
åkande när bilen rullar ned till
Stortorget efter rundan.
Vi ser upp mot den blå himlen
och tackar Allan Persson som ju
är upphovsmannen till Ytte och
Tytte.

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

Åke Hansson har lämnat
oss för alltid.
Under hösten
blir det film på
Scalabiografen.
Biografteatern Scala, invigd den 14
september 1910, är Sveriges äldsta
för ändamålet ritade och uppförda
biograf i drift. Trots en pietetsfull
renovering 2001 har lokalen ännu
inte blivit byggnadsminnesförklarad.
Den gamla anrika stumfilmslokalen
genomgick under sommaren 2004 en
teknisk uppdatering. Med den nya
filmduken kan vi nu visa alla filmformat och med den senaste ljudtekniken återge alla effekter som filmupplevelsen kräver.
Det är en upplevelse att besöka
den anrika salongen. Väggarna är
bland annat dekorerade med ystadsmotiv och som ni kan se ovanför är
en av bilderna vårt brandkårshem.
Tanken är att jag skall kunna visa
bland annat F.B.C.´s 175-årsjubileum.
Jag kommer senare att lägga ut ett
besked om tidpunkt på Facebook.
Hans Lange

Året var 2010 när Åke Hansson
gick med i F.B.C., som en riktig
vän och F.B.C.-are.
Redan på 50-talet var han och
jag kamrater, då vi båda bodde i
Östra första´n.
Åke bodde på Sektersgatan och
jag på Regementsgatan, så vi hade
nära hem till varandra. Åke var
redan då generös och bjöd ofta
alla på kolor och slickepinnar.
Han var en fantastiskt duktig
spökberättare och när mörkret lagt
sig kunde han berätta kusliga historier, så kusliga att vi fick följa
töserna hem.
Åke jobbade bland annat på
Fundahns färgfabrik. Därefter blev
han föreståndare för speceriaffären Elke på Jennygatan. Han flyt-

tade senare till Malmö, där han
träffade sin hustru Karin, som
ägde en blomsteraffär. Åke och
Karin blev föräldrar till sonen
Patrik.
Hemlängtan till Ystad blev dock
för stor och familjen flyttlasset
vände tillbaka hit.
När Åke kom tillbaka till sta´n,
var min fråga om han kände för
att gå med i F.B.C. och svaret blev
givetvis, JA!
Åke blev sedan vår hustomte på
Brandkårshemmet, som han skötte helt perfekt.
Jag och min familj och säkert
hela F.B.C. saknar dig otroligt.
Vila i Frid!
Jan Ulriksson.

Familjeföretaget
med tradition
från 1930

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

AdvokAt LArs MiLberg Ab

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

FBC:aren

www.milberg.se

15

Gulans Hamnhösttrivsel.
Niklas Härstedt

Håkan Olsson

Sebastian Lloyd

Detta måste sägas! Lysande!
Gulans festkommitté gjorde en formidabel succé av lördagen den 5 september. Deras fantastiska arbete
innehöll: timing, presentation och
kulinarisk upplevelse. Lättrökt vildsvinsstek!
- Smaka på den ni!
Hemlagad kladdekaka med havtorn! (Helena Olsson) = Smaskigt,
minnesvärt. Herrarna gick definitivt
hem hos damerna. Dessutom bjöd de
på sin glädje.
Kvällen blev därmed en riktig glam
och galaföreställning som man gärna
tar med sig i "Glada minnenas bok".
Vädret utanför var styv kuling, en
rejäl hagelskur, men värmen som
spred sig under kvällen och några
kunde dessutom glädja sig åt fina priser efter en väl så knepig tävling.

Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00
16
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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.

Det vackra emblem som pryder Brandkårshemmet kom till
1945. Det är ritat av stadsarkitekt Rune Welin, förfärdigat av
firman Smide och Svets och har fått sina färger av målarmästare Wilhelm Mårtensson.

1985 inköptes en äldre brandbil. "Turistbrandbilen".
Brandbilen, en Volvo 1939, var regristrerad 1940, och tillverkades på Floda karosserifabrik och gick som utryckningsfordon i Kungälv. Sedan flera år stod den uppallad på Jonsrereds
Herrgårds sommarland. Efter en stor renovering som gjordes
av F.B.C:s medlemmar kom den i bruk 1 Juni 1986.

Musiken har gamla anor i Frivilliga brandkåren.
Redan under första verksamhetsåret bildades en blåsorkester.
År 1850 begåvas Corpsen med en bastrumma.
1948 bildades en V:e avdelning "Musikkåren", som bestod
av 13 medlemmar och deltog även de i övningar och eldsläckning.

Våra första stadsturer gjorde vi 1988. Nu hade F.B.C. 2 st.
Veteranbilar: en Ford, 31 årsmodell och en Volvo 1939 årsmodell.

Frivilligans brandsläckande uppgifter upphörde 1979.
Frivilliga Brandkåren skulle nu användas vid eftersläckning
och oljebekämpning på förslag av yrkesbrandkåren. Från och
med 1979 skulle kårmedlemmarna börja utbildas.
1984
kompletteras
F.B.C.s utrustning genom
att en äldre Albin motorspruta inköptes av YstadMaskiner.

F.B.C. haft en Junioravdelning, den VI avdelningen som leddes av Sven Bergman.
F.B.C. haft en Beredskapsstyrka som senare kallades för
Restvärdesgruppen, som Conny Alm var chef för.
				

2015 Jan Ulriksson.

DIGITALT!

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

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad.

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

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

18

FBC:aren

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 174 år har FBC hjälpt
till med att bevara det gamla Ystad så
som det ser ut idag. För att bli medlem i
Corpsen, krävs inget annat än att vara
intresserad av att hjälpa till med att bevara denna unika Corps (Kår).
Medlemsavgifter
Ystads Frivillige Bergnings-Corps.
Inträdesavgift: 100:Medlemsavgifter: Aktiva: 275:Avgifterna betalas in på
FBC Bankgiro: 109-0893
Sista inbetalningsdag
Medlemsavgift: 31 MARS!
FBC Årsmöte: Andra söndagen i
mars.
OBLIGATORISKA Mönstringar:
Söndag 1 veckan i maj: Vårmönstring m.
Malmö FBK vandringspris.
Måndag 3:e veckan i Maj:
Ardins vandringspris
6 juni: Nationaldagen
Dag efter midsommar: Stadsrundturer
och Wallanderturer startar.
Torsdag veckan efter midsommar:
FBC Museum öppnar
Måndag första veckan i augusti:
Förövning inför 177-årsdagen
Lördag första veckan i augusti:
FBC årsdag med sprutmönstring
Söndag första veckan i oktober:
Höstmönstring
Söndag den 13 mars 2016:
Corpsens årsmöte

Tack, Rolf Andersson
Dina vänner i Frivilliga Bergnings-Corpsen vill tacka för att vi fått vara din vän. Du var
medlem i första avdelningen sedan 1992 och dina vänner i avdelningen saknar dig. En
kamrat som alltid ställde upp för andra, med vänlighet, hjälpsamhet och omtanke.
Vila i frid, Rolf.

Övriga aktiviteter finner du under
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMAR
eller under din avdelning på:

www.ystadsfbc.se
GLÖM INTE ATT ANMÄLA NÄRVARO TILL
HÖSTMÖNSTRINGEN 4 OKTOBER.
MEDDELA AVDELNINGSCHEFEN REDAN NU!

--------------------------------------------GÖR ER BEREDDA ATT DELTA I F.B.C.
ÄRTSOPPA PÅ BRANDKÅRSHEMMET UNDER
SKYLTSÖNDAGEN!
--------------------------------------------STÄLL UPP VID JULVESPERN. DET ÄR VIKTIGT
ATT VISA UPP F.B.C. DETTA ÅR OCH ALLA ÅR!

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

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

Befälskårens sammanträden 2015
2:a onsdagen jämna månader

Mönstringar 2015 - 2016
Söndagen den 4 oktober
Söndagen den 13 mars

Höstmönstring
Corpsens årsmöte 2016
Övningar med frivillig närvaro:

		

Värd

7 oktober
9 december

V avd.chefen
Sekonden

Vårkonsert • Sommarkonsert • Julvesper

FBC:aren
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F.B.C. befälskår och våra annonsörer
vill önska
er alla en riktigt trevlig och underbar Höst!

Ystads FBC
Stödförening

Hur blir man
medlem?
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medlem. Vill du
- per år att vara
Det kostar 100:
FBC:aren, utmedlemstidning
ha Ystads FBC’s
- per år. Du
år, kostar det 200:
ar Ystads
kommer 4 ggr per
kap med och stött
lems
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ditt
hålär med
r som helt och
hete
sam
verk
FBC och dess
medlemmar.
dess
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kraft
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ka hjälpa
let drivs av idee
försö
skt
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skall ekon
Stödföreningen
re.
a arbete lite lätta
till för att göra dett
arna på
att sätta in peng
m
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lem
Du blir med
a namn och
Glöm inte att skriv
ress och
BG 856-6440.
stad
e-po
din
gärna ange
adress. Du får
telefonnummer.
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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

