Frivillige
Bergnings-Corpsens
medlemstidning
Årgång 21 • Nr 4 • 2016

En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År!
Energi i Garaget
sid. 4-5-6

Rainer Kuhmel
överblickar Frivilligan
sid 10-11

Janne Schaffer
på besök
sid 12

Chefen för
Ystads Frivillige
Bergnings-Corps
har ordet
Tiden rusar iväg och snart är 2016 till
ända. Det är tid att summera året som
gått. Ett glädjande år trots att några av
våra kamrater lämnat oss rent för
tidigt.
Vi tog ett beslut om att F.B.C. skulle
köpa vårt brandkårshem där vi huserat i många år och under 2017 kommer detta köp troligvis att slutföras.
Fasaden utmed Bäckahästgränd har
fått sin behövliga upprustning och
enligt alla som passerat och man träffat på "staan" blev det lyckat och SÅ
fint. Under våren eller framemot maj/
juni kommer även fasaden inåt gården
att få samma varsamma hand.
Sommaren kom och det med besked
där de flesta i Ystad trivdes.
Brandbilarna började rulla sina ordinarie Stads- och Wallanderturer måndagen efter midsommar med förväntansfulla turister.
V avdelningen var i Stockholm för
att visa upp sig och representera
Ystad, denna gång var det i hemvärnets uniform, vilket de genomförde

med glans. Det vore trevligt om några
fler spelningar i Ystad kan ske i F.B.C.
uniform.
Hösten kom, men inte förrän i
november och när mörkret sakta började lägga sig i Ystad parkerades
brandbilarna i garaget.
Vi konstaterade under denna sommar att 2017 är det 30 år sedan
brandbilen började rulla på Ystads
gator. Självklart börjar den bli lite sliten i lacken och efter litet diskuterande tändes flitens lampa och i garaget
påbörjades ett mödosamt avklädnadsarbete på brandbilen inför en lackering under tidig vår för att göra den
skinande blank inför 30-års jubiléet.
Berghmanska sprutan behövde även
den en översyn, så under nästa år
kommer även den att vara i "nyskick".
Jag vill passa på att tacka alla som
på något sätt ställt upp och ställer upp
så att vi kan fortsätta med att visa
upp en av Ystads äldsta föreningar
och bevara dess traditioner.
Framförallt Roy Franzén, som gjort ett
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fantastiskt jobb med att ro hela turistdelen iland. Tack Roy, jag vet att utan
andra hjälpande händer som Tobbe,
Hans-Åke och Rainer hade detta inte
fungerat. Många har under året varit
behjälpliga med det vi har haft behov
av och ni är ovärderliga,
Hasse Lundh för organisationen
under renoveringen av Hemmet, Jan
Ulriksson för onsdagsträffarna. Jag vill
också passa på att tacka hela befälskåren för det jobb ni lägger ner. Utan
ert stora intresse går det inte.
Nu närmar sig julen med allt vad
det innebär och jag hoppas att alla får
en underbart skön och trevlig helg
med nära och kära (själv blir det jobb)
för jag har faktiskt ett sådant också.
Så till alla medlemmar, våra sponsorer och annonsörer, tack för ert
engagemang och jag önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Söndag den 12 mars 2017
			

Corpsens årsmöte

		

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 0706-614 217
III avd. Ponthus Ruda 0708-444 417
IV avd. Tommy Andersson 0705-43 98 20
V avd. Eva Milberg 0707-552 384

www.ystadsfbc.se
Där ni hittar det mesta!
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hemmet blivit färdig och skulle invigas.
Frivilligans mannar har genomfört
Vid åttatiden på kvällen, i skenet av en
en imponerande början på en renoblek gatlykta och stjärnhimlen, erinravering av Brandkårshemmet,
de chefen konsul Hugo Schultz om
-kulturhuset vid Bäckahästgränden.
kårens själ, enligt protokollsboken,
Denna renovering, som borde ha
med orden:
påbörjats för flera decennier sedan,
”...en förhoppning om att skylten
gör att huset nu får sin välbehövliga
skall ange att här bor en gammal instirenässans. Huset, som härstammar
tution som alltid är beredd att göra en
från slutet av 1700-talet, är en kleinsats.”
nod och en pärla i medeltidsstaden
Därefter tackade han för det fina
Ystad.
arbetet. Stadsarkitekten Rune Welin
I frivilligan finns, tack och lov,
hade utformat skylten och Gunnar
många mycket skickliga hantverkare
Persson från Smide & Svets utförde
och det har definitivt inte varit några
smidesarbetet med glödande värme,
problem att få dem att engagera sig.
medan
målarmästare
Wilhelm
Renoveringen av hela sidan mot
Mårtensson höll det han lovat och
Bäckahästgränden gjordes färdig
målade tillsammans med sin gesäll
under hösten och till våren när värAxel Cederberg den skylt som ännu
men återigen kommer till oss, skall
idag pryder Brandkårshemmet.
gårdssidan åtgärdas.
Någon hade till och med lyckats få
Vår chef Peter Lundh riktigt glitthändelsen till en sådan dignitet att
rar när han pratar om det här arbetill F.B.C. skylten.
tet. Han gjorde ju bland annat också
"Hösten 1945 skiftade sakta men Ystads Allehanda var på plats och refeen välbehövlig insats när han renoobönhörligt från grönt till gult och rött. rerade evenemanget i en hel spalt. Det
verade och snyggade till den runda
Höstvindarna började riva ned kulis- enda man kan erinra om i spalten, är
hängskylten. Stadsarkitekten och
sen, men den 24 september hade den beskrivningen av de två ’facklorna’ – i
vännen av en bevarad medeltidseftersträvade skylten till brandkårs- verkligheten är detta svablar, som doppas i vatten och slås mot eldstad, Rune Welin blev måndahärden. Nåväl, reportern är
gen den 24 september 1945
Fråga inte vad F.B.C. kan göra för Dig.
inte den ende som misstagit
avtackad på Brandsig."
kårshemmet, av hela befälskåFråga istället vad Du kan göra för F.B.C.
Hans Lange
ren och några till, för förslaget
FBC:aren
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Energi i Garaget

Man måste beundra detta fordon som under 2016 års stadsrundturer dragit runt väldigt många personer i
Ystads gamla medeltidskärna. Många har också rullat runt i Wallanders fotspår.
Den enda incidenten inträffade när topplockspackningen gav upp, och fordonsgruppen gjorde ett heroiskt
arbete och fixade detta på några dagar. Under tiden fick Sjöbobilen vikariera.

En 75-årig trotjänare som förtjänar omvårdnad på äldre dagar.
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Vårdarna som älskar sin vårdtagare.

FBC:aren

...och den som styr verksamheten.

Det låter i F.B.C.s rymliga garage
varje måndag då de entusiastiska
grabbarna ger sig i kast med våra
klenoder.
Kvällen jag var där kunde jag se
väldigt många bakdelar för överkropparna var inne i motorutrymmena. Det förs diskussioner om
tänkbara problem, allvarliga ansikten som plötsligt ändras till befriande skratt. Lätt som en plätt och för
de här pojkarna är de huvudsakliga

som beslutats. Den gamla lackeringen
som suttit på sedan mitten av 80-talet
var väldigt repig. Bilen har rullat i
medeltidsstaden i 30 år, så nästa år
blir det jubileum med en skinande
veteranbil som bör bli en ännu större
prydnad för staden.
De här grabbarna skall ha ett stort
och varmt tack för sina insatser som
håller ärevördiga Ystads Frivillige
Bergnings-Corps synlig och rullande.
Jag har sett barnen, lyckliga att få
Kolla precisionen och intensitekliva upp och åka på en äkta röd rikten hos mannen som en gång
tig brandbil!
var den som, trots en motsträvig
Hans Lange
Befälskår, tog bilen till Ystad
och tänkte sig att köra turister
med den. Heders,
F B C : a rJan
e n Ulriksson!

problemen just det. Detta är proffsen som lyckas hålla våra veteranbilar i toppskick. Den ansvarige,
lugne Michael Mårtensson myser
också när fikastunderna inträffar.
Ofta kallar gruppen in andra farbröder med stor erfarenhet och
specialkunskaper. Mats Bergqvist
kallades in den här kvällen. Mats
har samtidigt blivit medlem i 1 avd.
Nu skulle den stolta Volvon från
1939 kläs av inför den ansiktlyftning

Berghmanska sprutan 166 år.

Frivilligans Paradnummer kan väl
sägas vara Berghmanska sprutan.
En maskin där man inte kan trycka
på några appar för att få den att
fungera. Den är 166 år på det 167:e.
Chefen hade upptäckt ett läckage
och beordrade full utryckning av

Inte vackert men gammalt och behöver bytas ut.

vårdpersonal. Och till sådan krävs
självklart skickliga läkare och sköterskor. Rätt folk kallades in och
spårade upp läckan och den historiska sprutan som en gång skänktes
av grosshandlanden Petter Christian
Berghman plockades isär. Ny bot-

tenplatta tillverkades av Mats
Bergqvist, innanmätet blästrades
och målades och monterades. Jag
hälsade på hos Petter på gamla kyrkogården och han mumlade ett stort
tack till Ystads Frivillige Bergnings.
Corps.

Med känslig hand fräser Mats Bergqvist med
millimeterpassning på bottenplattan.

Chefen Peter Lundh älskar att måla och här lade han
ned sin själ, efter blästringen.
Conny Alm och Lars-Åke Larsson diskuterade pumphuset. som behöver målning.

Allt måste passa exakt och Mats med hjälp av Kent
Andersson ser till att det inte blir fusk.

Testa för millimeterpassning mot bottenplattan.
Transporten ställde Conny upp med.

DIGITALT!

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

Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad.
Tel. 0411-786 50. info@ystadtryck.se
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Festivitas och Musikglädje
som det blåste om!

Vilket tryck! Vilket tack! Det
svängde och hela kvällen blev en
succé när turistgruppen möttes till
sin välförtjänta festkväll fredagen
den 11 november. Roy Franzén hade
verkligen fått till det med en sextett
plus en från Malmö = septett + chefens assistance vid trummorna
emellanåt. Det var Ossian Edlund
som skötte taktpinnen eller vad det

var. Tack Ossian och dina mannar!
Chefen Peter Lundh tackade alla i
turistgruppen för årets insatser och
berättade samtidigt de glädjande
siffrorna för året 2016.
Det var glatt och otroliga soloartister lät sina stämmor överrösta
varandra. Däremellan bjöds en
mycket god måltid som lovordades
av alla.

FBC:aren

Ett delikat bord med gott-gotti-gottgott.
Ingen av turistgrabbar var nödbedd.
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..och doften av den
goda ärtsoppan spred
sig över staden...
Skyltsöndagen den 27 november öppnade Ystads Frivillige Bergnings-Corps
sin port för kylslagna litet hungriga vandrare. Det var i vanlig ordning Jan
Ulriksson som kreerade den här idén.
1994 led mot sitt slut, den årliga julmarknaden närmade sig och då kom
Jan Ulriksson återigen med ett kreativt förslag. Han tyckte att F.B.C. skulle
servera ärtor med fläsk utanför brandkårshemmet, en idé som klubbades
omgående och med hjälp av löjtnanten Carl-Erik Ekberg, som fick ett särskilt tack för sin medverkan, genomfördes aktiviteterna, som nu mer eller
mindre blivit en tradition. Det första året gav en vinst av 1.064 kronor.
Den här dagen blev ingen direkt julig dag utan duggregnet i luften dämpade glansen en smula. Men Frivilligans entusiaster såg till att doften av
den goda ärtsoppan strömmade ut genom porten till Bäckahästgränden.

Vad är
Gyllensvärdska
hjälmen?
-Hedershjälmen-

Den frågan har jag fått många
gånger, särskilt av nya medlemmar. Jag skall försöka mig på en
förklaring:
Hjälmen skänktes 1970 till
F.B.C. av kanslichefen i Svenska
Brandförsvarsföreningen, Carl
Thure Gyllensvärd, för att som
vandringspris årligen tilldelas
bäste brandman och kamrat inom
kåren.
Vandringspriset utgörs av en
brandkårshjälm i kromnickelstål,
storlek 55-56, invändigt märkt
med "DIN 14940". Framtill har
den ett emblem med diverse
brand-utrustning, samt på båda
sidorna en örn, sittande på en
brandyxa, korslagd med ett strålrör.
1. Hjälmen tilldelas årligen i
augusti bäste brandman och kamrat inom en av F.B.C.:s avdelningar i ordning IV, III, II, och I.
2. Finns inom avdelningen mer
än en priskandidat avgörs valet
genom lottning.
3. Pristagarens namn samt årtal
graveras i hjälmen.
4. Hjälmen kan erövras endast
en gång av samma person.
Enligt beslut på befälsmötet den
7 oktober 1987, skall pristagaren
även tilldelas ett diplom.
Den förste som fick den stora
äran att bära hjälmen var Ingvar
Olsson IV avdelningen.
Jan Ulriksson

Familjeföretaget
med tradition
från 1930
8
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Hjälmklubben 46 år.
Torsdagen den 27 oktober var det
åter dags för hjälmklubben att ha
sitt årliga möte.
En gång om året kallas
hjälmklubben till fest för alla som
fått bära den Gyllenswärdska
Hjälmen. Det är ju medlemmarna i
varje avdelning som utser vem som
har den Stora äran att bära hjälmen.
I år var det II avdelningens tur att
utse en värdig medlem som fick
bära hjälmen,
Niklas Härstedt som blev
framröstad kommer med all
sannolikhet att bära Hjälmen med
stolthet. Stort Grattis Niklas! Den
var du värd.
Jan Wallin, en stor eldsjäl i FBC
hälsade alla hjärtligt välkomna

och bjöd till bords. Som gammal
tradition bjöds ärtsoppa med
tillbehör, och inte att förglömma, Jan
Wallins världsberömda (åtminstone
på brandkårshemmet) hemmakokta
grisaknorrar, vilken delikatess.
Efter all den goda maten bjöds det
på hemmalagade mycket goda
pannkakor, som Hasse Lundh
tillagat!
Nu undrar kanske någon i FBC
om vi inte drack PUNSCH till
ärtorna, svaret blir, Jovisst!
Jag vill tacka för en trevlig
kväll, och ser fram till nästa års
förhoppningsvis lika trevliga
Hjälmklubbsträff.
Jan Ulriksson.

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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Rainer Kuhmel överblickar Frivilligans
verksamhet under den
tysta tiden i Ystad.
En novembernatt fullmåne och klar sikt,
ringde det på dörrklockan och minsan, "Pucklen" kallar på mig:
"Kom nu, det är dags att köra runt i stan,
jag skall visa dig alla händelser i staden och i
Frivilligan!
Jag älskar denna stad och jag måste alltid
vara på torget efter midsommar under turistsäsongen", sa han. Men nu är det höst och jag
skall visa dig något annat intressant, så att du
förstår hur det skall fungerar? Så kom nu in i
min lilla hytt till mig, sa Pucklen, så åker vi..."
…och Pucklen körde med mig som hundan
till Militärmuseet. Jag får titta in i lokalen på
andra våningen. Här huserar Femte avdelningen och de har just fått finbesök från
Försvarsmusiken i Stockholm i form av Major
Lars-Gunnar Björklund: Pucklen visste att
kåren skulle repetera Nationalsången den här

&1)lUJ.DNHO%DG

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

Jakobsbergsgatan 57 (vid Kristianstadsrondellen),Ystad.
Tel. 0411-659 50 • www.cnfargcenter.se
info@cnfargcenter.se
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kvällen, och hör så vackert dom spelar!
De övar varje måndagskväll från 19:0021:30. Femte avdelningens medlemmar
övar flitigt för det hörs när dom inte har
repeterat!
"Nu vill jag visa dig något mera", säger
Pucklen och spelar med sina kws och rusar iväg till Disponentgatan där det finns
fullt av folk som jobbar med brandbilar.
"Verkstadgruppen, eller Tekniska Gruppen som de kallas, skruvar och skruvar
och du måste vara tyst, annars kan det
hända att du får en skiftnyckel i handen
och jag tycker inte om, när okundiga
folk sysslar med mitt hjärta", sa Pucklen.
"Men titta nu ordentligt, så kanske du
kan lära dig något".
Verktstadgruppen bjöd på korv och
”kaffe” Pucklen fick en dunk bensin, jag
tog korven.

hem för att kontrollera och byta batteri i
brandvarnaren hemma!
Pucklen bliv nu orolig, han ville ratta
en runda i norreportparken (Norra Promenaden) och hälsar på Ytte, Tytte och
Ymor. Det gjorde vi, Jean de Nero var i
Spanien, men vi minns många trevliga
turer i parken: Här med damer från Bornholm med Tobbe.
Kenth som alltid kontrollerar tanken.
Man har sina erfarenhetar!
Denna utflykt var mycket intressant att
göra och när jag senare kom hem, hade
jag mycket att fundera över.
Rainer Kuhmel

Nu är vi ju Frivilligan och Pucklen tänker, medan musiken ser över sitt repertoire, måste vi tittar vad dom sysslar med
hos Rädningstjänsten.
En ny yttre och inre befäl, Claes Jepp–
sson, förklarar och uppmanar oss att
kontrollera brandvarnare, brandsläckare
och sin egen kunskap för att göra en
säkert hjärtmassage. Besöket var mer värt
än man kanske tror och manskapet gick

FBC:aren
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Janne Schaffer på besök.
Den 27 oktober kom en
långväga medlem i IV
avdelningen till Ystad,
nämligen Janne Schaffer
som då hade en spelning
på Teatern.
IV avdelningen ordnade
en träff med honom för att
visa våra bilar samt Brand–
kårshemmet.
Efter lite strul med tid för
träff så hämtade jag Janne
och flickvännen Marianne
vid Teatern 17.00.
Janne och jag körde till
garaget med Marianne
efter oss i sin egen bil.
– Fantastiskt att få ratta en
gammal brandbil, tjoade Janne när
han trängde sig ner på förarplatsen
i Sjöbobilen tillsammans med
Marianne.
-Nu sätter vi på sirenen och sticker,
skrattade han.
Jag berättade om vår insats med
turister och Wallanderturer och att
vi har en”Turistgrupp” där Roy
Franzén är Chefen.
Efter detta så åkte vi till
Brandkårshemmet. Janne och
Marianne gick runt och tittade på
de gamla prylarna, och kom med
lite frågor.
Jan Wallin var där och dukade
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Men som med allt
intressant började klockan närma sig 18.00.
Marianne skulle till
hotellet och Janne skulle
ju göra en konsert.
Konserten började
klockan 19.00 så vi bröt
upp och Janne insisterade på att gå till Teatern,
det var ju bara tvärs över
torget.

fram tallrikar och glas till Hjälm–
klubben som skulle ha möte den
kvällen.
Janne hade mycket att berätta om
sin släkts roll i det hela med ”Johan
Wilhelm Fåhræus”, grundaren av
F.B.C. och döttrarna Emy och
Wilhelmina, som broderade F.B.C.s
fanor, och som tack fick varsin
vacker ring av medlemmarna, som
samlat ihop pengar till dem. Ja han
hade verkligen bra koll.

Vid Pennan

Tommy Andersson
Chef IV avd.
FBC:aren

Här leker de stora pojkarna under
Höstmönstringen

Frivilligans gubbar hade kul trots att Hasse Lundhs
min inte på minsta sätt antyder detta. Nåja, det var
inte störtregn, men i allafall fukt i luften hela mönstringen. Dessutom gick två av momenten ut på att leka
med vatten. Prickskytte med vatten.
Det är väl lika bra att avlöja att IV avdelningen
denna gång avgick med segern. Vi andra får säga:
- Väl unt. Imponerande uppvisning.
Tävlingen hade 3 delmoment.
Det första var att koppla slang.
Det andra bestod i att pricka ned 3 burkar.
Det tredje momentet rörde sig om riktigt prickskytte.
Fylla burk med vatten genom ett pyttelitet hål tills
vikten vägre över vågskålen.
Sen var det KORV!!
Sekonden och Conny ska ha en eloge för en god
övning.
Hans Lange

FBC:aren
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Torsdagen den 28 juli 08:00
lämnade F.B.C./Hemvärnets
musikkår Ystad i buss i riktning mot Stockholm med
uppdrag att spela musik vid
Högvaktsavlösningen på
Kungliga Slottet.
Första stopp blir Sjöbo där
Astrid, Daniel, Therese och Robin
hämtades.
Bussen rullade upp genom gamla
Sverige tills Compagnianföraren/
Kårchefen Eva ropade ut i bussens
högtalarsystem:
- Nu är det lunch, bussen rullar
igen om 45 minuter.
Hur ska man hinna på 45 minuter
om man står sist i kön? Likt "sisten
in är en skit" i småskolan rusade alla
musikanter upp för trapporna och
möttes av mardrömmen; Ingen hade
beställt mat till kåren. Men efter
många om och men fick musikanterna vars en barnportion pasta med
köttfärssås. Humöret emellertid fortfarande på topp, men ack vilken
"nära döden upplevelse" det var för
vissa. Detta med maten kom att
influera hela resan. Ingen mat var
beställd någonstans. Alltså går
"Dagens ris" till Skånska gruppen,
som hade ansvar för detta.
Dagens ros går till Emmie Dahlgren som mot alla odds såg till att vi
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Musikkåren
till Stockholm
igen!
var mätta och belåtna, oavsett om
detta var kl. 17 eller kl. 22 på dygnet.
I höjd med Linköping hade undertecknad ett marschquiz. Uppemot 30
okända, kända, svenska och utrikiska marscher spelades. Man skulle
svara på frågor som: Vad heter marschen, vem har skrivit den, vilket
land, vilket årtal, vilken tonart, vilken taktart och dylikt. Överlägsen
vinnare av quizet var tamburmajoren
Daniel på 53 poäng, följt av Eric på
23 poäng och Johans gäng på 20
poäng.
Kort efter vinnartillkännagivandet
höll chefdirigenten Mattias ett uppskattat kunskapsquiz om Stockholm.
Vinnaren blev hornisten Lois och

FBC:aren

ingalunda Eva
(som ju är 08-ing
och borde således
vara den självklara vinnaren)
Äntligen nådde
musikkåren hotellet, Drottning
Victorias örlogshem, beläget ett stenkast från Grand Hôtel.
Efter middagen på restaurang
Victoria väntade den oerhört sociala
aktiviteten Whiskey och skoputsning
under ett par timmar. Sålunda löstes
alla världens problem.
Premiärdagen för många var
Fredagen. Dagen som kom att bli
historisk, i alla fall för somliga av
musikanterna. Det började med en
stadig hotellfrukost som övergick i en
välbehövlig förmiddagsvila. Bussen
avgick 9:00 till gamla K1 på
Lidingövägen, vid sidan om
Högkvarteret. Musikkåren värmdes
upp av Mattias med den numera välkända B-durs skala och rytmen
"Taaaaaaaaaa Ta Ta, Taaaaaaaaaa
Ta Ta osv..." Marschuppvärmningen
höll tamburmajoren/hemvärnstrumslagaren Daniel i.
- Ta det lite försiktigt! Vi hade en
olycka i förra månaden då
Hemvärnets musikkår Borlänge spelade på tok för starkt. Både hästen
och ryttaren skadades allvarligt, var
det någon som ropade. Detta visade
sig sedan vara självaste musikinspektörer, Övlt. Olle Hermansen. Har
ni hört någon mer utmärkt schablon
på ett ego än honom? "Hej på dig
också, trevligt att se dig igen", var
nog en tanke som slog många.
- Hej på er förresten, sa Hermansen sedan.
- Spela svagare i slagverket så
kommer det att gå utmärkt för er. Vi
ses på Armémuseum, sa Hermansen.
Han tog sedan firmabilen, en BMW
Cabriolet modell Z3 och lämnade
musikkåren och K1.
Efter lite återhämtning begav sig
musikkåren till Hedvig Eleonora
kyrka där det hela börjar.
Musikkåren ställde upp och skred

sedan på en kollon ned till
Riddaregatan via Sibyllegatan. Nu
var det mycket publik som tittade
och största möjliga koncentration
sattes i bruk. Under en pampig mellanmarsch, spelandes av musikkårens eminenta slagverkare marscherade musikkåren in på Armémuseum
där avlämning till vakthavande
major och inspektion väntade.
- Högvakten avmarscherar 12:47,
beordrade majoren varpå Daniel svarade:
- Ja major!
Majoren marscherade sedan taktfast till firmabilen, en mörkblå Volvo
V70 av nyare modell. Han körde
iväg i riktning mot slottet.
Klockan blev 12:47 och vaktchefen
kommenderade
- Högvakten höger om, marsch,
och högvakten och musikkåren marscherade iväg spelandes allehanda
marscher, de cirka tre kilometerna
till slottet.
Musikkåren marscherade stolt in
på yttre borggården till tonerna av
Kungliga Södra Skånska infanteriregementets marsch och möttes av
tusentals människors jubel.
Musikkåren spelade helt i regel
mot modellen PAPP APA. Detta är
en sorts "kom-ihåg ramsa" för musikanterna så att de vet vilket stycke
de ska spela under högvaktsavlösningen. Mittemellan PAPP och APA
har musikkåren en egen del i programmet.
- Frivillige Bergnings-Corpsens
musikkår bildades 1948 och ingick
då som en avdelning i Ystads
Frivillige Bergnings-Corps som bildades 1839. Sedan 1980 har musikkåren hemvärnsstatus. Under ledning
av dirigent Mats Henning och hemvärnstrumslagare David Kronblom
ska vi nu få höra, Hemvärnets
musikkår Ystad, säger konferencieren på slottet. Det byggdes följaktligen upp höga förväntningar hos
publiken.
Musikkåren gjorde denna onekli-

gen en oerhört bra konsert trots vissa
felsägningar av konferencieren. Vissa

Efter en kort stund hittades Viktor
i djup sömn på sitt hotellrum.
Därmed var musikkåren komplett
igen och kan således utföra sitt uppdrag. Och trots morgonens missöde
skötte sig musikkåren excellent även
denna avlösning. Nu väntade en
lång resa hem. Musikanterna satte
sig tillrätta i bussen och var totalt
däckade hela vägen till Ystad.
Musikkårens resa till Stockholm
kan därmed sammanfattas med tre
ord, succé, roligt och lax. FBC/
Hemvärnets musikkår hoppas på en
ny omgång nästa år!

menar att musikkåren aldrig har låtit
så väl som den gjorde just då.
Efter själva avlösningen höll
musikkåren en kort konsert vid obelisken, strax utanför yttre borggården. När konserten här var slut väntade tusentals asiater och ryssar för
att få ta en ”selfie” med någon av
musikanterna. Det största instrumentet är mest attraktivt, således
hamnade undertecknad på flest ”selfies.”
Dagen avslutades med middag på
TGI Fridays som ligger nära
Stureplan. Detta var emellertid
klockan 22 på kvällen, men musikanterna var lika glada för det!

Ossian Edlund

Lördagen såg i stort sett identisk ut
som den föregående dagen. Enda
skillnaden var att det regnade under
paraden. Med bakgrund av detta
bestämdes det att endast slagverket
skulle gå. Skönt! Det har nog aldrig
varit så ljuvt att åka buss uppför djävulens gata – Slottsbacken. Det har
inte nämnts innan, med de allra flesta lunch- och middagar blev musikkåren serverade med lax.
Sista dagens inleddes med att det
ropades förtvivlat i bussen på väg till
musikkårens sista högvaktsbegivenhet för denna gång:
-VAR ÄR VIKTOR?
- Han var väl ute igår? var det
någon som sa.
-”Han haur vell bara glymt o ställa
klockan”, va det en annan som sa.

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

AdvokAt LArs MiLberg Ab

familjerätt företagsjuridik tvister
Hamngatan 12 A, Ystad 0411-186 80
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www.milberg.se
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Oktoberfest på Öja
och F.B.C. gjorde sex Stadsrundturer
med båda bilarna.

Här kommer de röda brandbilarna och
människorna som redan bokat en tur app–
låderade faktiskt.
Det var Ystadbaserade "Min husbil i
Sverige". Per-Anders Persson, III avdelningen hade anordnat denna träff för att
fira deras 5- års jubileum med 176 husbilar från hela landet.
Det är ju detta som gör att Frivilligan
hörs och syns, jag kunde knappt prata på
sista turen, hes, för när vinden blåser biler
brummar högt, så höjer man rösten, bland
annat för att höra vad man själv säger,
men några Fisherman´s Friend underlättade.
Men det var en verkligt härlig dag ialla–
fall. Alla var glada och positiva. Det var ju
inte så många barn den här dagen, men
jag vet ju att när vuxna får höra sagan om
Ytte, Tytte, Ymorina och Jean de Nero, så
blir de som barn på nytt.
Hans Lange

Hamngatan 9, Ystad Tel. 0411-127 00
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F.B.C. Elit-Truppe
machte eine Reise nach
Burg auf Fehmarn.
Årets utflyckt till utlandet var en mycket
trevlig kamratsammankomst. Mycket
skratt och goda anekdoter. Själv njöt jag
av landskapet utanför och även om regnet
låg i luften var det vackert. Gässen som
som sannolikt känner sig en aning vilsna
av de olika väderbuden formade ändå en
försöksplog över det danska landskapet.
Som vanligt gjorde vi en välbehövlig
paus för att inta korv och dryck.
Chefen myste och promenerade snackandes med alla medlemmar.
Jag fick tag i min goda ost, "BergKäse",
på Aldi. En ost som jag försöker övertyga
Osthandlaren i Ystad att ta hem.
Rainer, som vet var den goda maten
finns, guidade oss fram till en mycket

trevlig stube, som hette Kombüse, där de
serverade en mycket god enterecoté och
framför allt en riktig Bier. Återfärden gjorde naturligtvis anhalt vid Bordershop.
Tyvärr, för många, blev anhalten i kortaste laget. Men det var inga sura miner.
Jag vill nog säga att de här utflykterna
och den senare festen är värt att
anstränga sig för.
Men framför allt är det
Frivilligan vi jobbar för!
			

Hasse Lange

Trygga, erfarna F.B.C.are
ser till att ungdomarna inte
hamnar på villovägar.

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

18

FBC:aren

På eftersidan
IT-kursen på Studiefrämjandet!
Ystads Frivillige Bergnings-Corps, är en
historie- och traditionsbevarande före-ning.
Föreningen arbetar för att bibehålla minnet
av en heroisk insats som påbörjades 1839.
Under 177 år har FBC hjälpt till med att
bevara det gamla Ystad så som det ser ut
idag. För att bli medlem i Corpsen, krävs
inget annat än att vara intresserad av att
hjälpa till med att bevara denna unika
Corps (Kår).

Tack Peter Lundh som under hösten ledsagat oss vilseledda att hantera och bättre
förstå Facebookmaskinen.
Kursen hölls i Studiefrämjandets lokaler
på Lilla Västergatan.
Det är ju mycket som behöver kommuniceras i Frivilligan och Facebook ett
utmärkt medie. Man kan lägga in bilder/

filmer och plus en mängd andra intressanta saker.
Men det viktigaste momentet synes
vara att kunna ta bort/delita en väldig
massa snömos, som har en förmåga att
dyka upp ur tomma intet.
Vi var alltså mycket nöjda med Peters
ledning genom den här kursen.

Medlemsavgifter
Ystads Frivillige Bergnings-Corps.
Medlemsavgifter: Aktiva: 300:Veteraner: 250: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 årsdagen
Lördag första veckan i augusti:
FBC årsdag med sprutmönstring
Söndag första veckan i oktober:
Höstmönstring
Andra söndagen i mars: Corpsens årsmöte
Övriga aktiviteter finner du under
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMAR
eller under din avdelning på:

De som deltog i kursen var Björn Stjärfäldt, Lars-Åke Larsson, Tobbe Brundin, Dick
Lööf, Paul Kristensson, Sivert Kvist, Jan Ulriksson, Kurt Norlander, samt Conny Alm,
och undertecknad Hasse Lange som inte finns med på bild men var glada ändå.

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

FBC Bankgiro: 109-0893
Mönstringar 2017 - 2018

Befälskårens sammanträden 2017 - 2018
månader

Söndag 12 mars
		 Corpsens årsmöte 2017
2:a onsdagen jämna
Söndagen den 7 maj		 Vårmönstring
Värd
				 samt Malmö FBK vandringspris
8 februari		
Måndagen den 22 maj		 Ardins vandringspris
12 april		
Tisdagen den 6 juni		 Sveriges nationaldag
14 juni		
Måndagen den 31 juli		 Förövning inför 178-årsdagen
9 augusti		
Lördagen den 5 augusti		 FBC:s 178-årsdagens Sprutmönstring
11 oktober		
Söndagen den 1 oktober		 Höstmönstring Ekenäs vandringspris.
13 december		
Söndagen den 11 mars		 Corpsens årsmöte 2018
14 februari		
Övningar med frivillig närvaro:
Sommarkonsert - Julvesper

FBC:aren

IV:e adjutanten
Chefen I:a avd
Chefen II:a avd
Chefen III:e avd
Chefen IV:e avd
Chefen V:e avd
Adm. Sekonden
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F.B.C. befälskår, medlemmar och våra annonsörer
vill gärna önska Er, våra gäster

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2017

Ystads FBC
Stödförening
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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

Stödföreningen Bankgiro: 856-6440
FBC:aren

Ystad Tryck AB Tel. 0411- 786 50 • Lange Reklambyrå, Ystad 0411-733 31

Hur blir man
medlem?

