
Finnerödja brandförsvar 
 

Brandstadga och skogsbrandordning 
 

I Nordisk familjebok från 1922 står följande under ordet brandväsende:  

 

"Enligt brandstadgan af 1874 äro samtliga svenska städer, köpingar, municipal- och därmed 

jämförliga samhällen skyldiga att hålla för samhället erforderligt eldsläckningsväsende, hvars 

personalorganisation alltefter samhällets storlek och ekonomiska bärkraft taget sig uttryck i 

bildandet af yrkesbrandkår." 

 

Längre ner i stycket står: 

"För de kommuner i riket, som ej äro berörda af nu gällande brandstadga, ha särskilt i södra 

och mellersta Sverige bildats s.k. frivilliga brandkårer”. 

 

De små kommunerna, dit Finnerödja räknades, berördes alltså inte av denna brandstadga men 

man hade ändå vissa skyldigheter. I Örebro läns instruktion för rotebrandmästare från 1899 

kan man läsa vad som gällde för de hus som var försäkrade i ett brandstodsbolag (brandstod 

betyder ersättning på grund av brandskada). Varje år under maj månad skulle rotebrandmäs-

taren utföra en brandsyn. Han skulle bland annat kolla att alla eldstäder, murar och skorstenar 

var i gott skick och att föreskrivna brandredskap som handspruta och hinkar fanns lätt till-

gängliga. Eventuella anmärkningar antecknades i ett protokoll och under augusti blev det en 

ny brandsyn för att kolla att bristerna var avhjälpta. Finnerödja hörde visserligen till Skara-

borgs län vid den här tiden men instruktionerna för rotebrandmästarna var förmodligen gans-

ka likartade. Finnerödja sockens brandstodskommitté, som tillhörde Skaraborgs läns brand-

försäkringsförening, bestod av följande ledamöter 1906: Ordförande A.G. Palm, Paradistorp, 

övriga ledamöter K. Löfqvist, Körningstorp, P. Nilsson, Gungsebron, C.G. Gustafsson, Orr-

kullebäcken och E.J. Eriksson från Kvarntorp. Finnerödja var indelat i 8 rotar och varje rote 

hade två brandrotemästare.  

 

På Skagersholms bruk fanns följande brandredskap 1819: en slanghandspruta av koppar, två 

vanliga handsprutor av koppar, två läderämbar, två svabbar, fyra brandstegar och fyra brand-

hakar. I en liten tidningsnotis från 1930-talet står att följande brandredskap skulle finnas i var-

je fastighet: pytsspruta eller handpump med fotplatta, hinkar, svabb, skyffel, pikyxa och be-

hållare med vatten. 1943 räckte det med att varje fastighet hade ”en stege i fullgott skick” och 

en eldsläckare. Jag minns att det stod en handpump och en hink i hallen hos min farmor i mit-

ten på 50-talet. I ett kommunalnämndsprotokoll från Finnerödja 1932 står det att ett ombud 

från brandstodsbolaget hade hittat brister i brandsäkerheten under en brandsyn i kommunalhu-

set vid Körningstorp och i nya ålderdomshemmet.  

 

Enligt en lag från 1937 skulle det finnas en skogsbrandordning i varje kommun och en brand-

fogde och en vice brandfogde skulle utses. Brandfogdens uppgift var som tillsynsman och han 
skulle se till att bestämmelserna i skogsbrandordningen följdes. På kommunalfullmäktigesam-

manträdet i juli 1938 godkändes ett lokalt förslag till skogsbrandordning. Senare samma år 

valdes kronojägare C H:son Stolt till brandfogde och hans ersättning för uppdraget beslutades 

till 50 kr/år. 

 

Hösten 1939 kom Länsstyrelsen i Mariestad med ett förslag på en brandstadga för Finnerödja 

samhälle. I december samma år tillsatte fullmäktige en kommitté för att titta på förslaget. 



Kommittén bestod av polisman Erik Andersson, kamrer Georg Forsell och folkskollärare Lars 

Ljungkvist. På fullmäktigesammanträdet den 6 april 1940 lade kommittén fram ett lokalt för-

slag till brandstadga. Man hade ändrat en del i det ursprungliga förslaget från Länsstyrelsen 

för att få det mer anpassat till förhållandena i Finnerödja. Kommittén framhöll också att det 

vore lämpligt att Finnerödja fick en egen brandstation eftersom kommunen var vidsträckt och 

det var långt till grannkommunernas brandstationer. Den lämpligaste platsen för en brandsta-

tion ansåg man vara intill järnvägen vid nuvarande korsningen Skagersholmsvägen – Kvarn-

dammsvägen. Det nya förslaget skickades tillbaka till länsstyrelsen i Mariestad. 

 

Kommittén hade även gjort upp ett förslag på eldsläckningsmateriel som borde anskaffas med 

det snaraste. Den föreslagna materielen var en brandspruta på 35 hk av märket ”Albin” (till-

verkades i Kristinehamn) för 5000 kr, 600 m slang med kopplingar för 3360 kr, 20 hinkar, 4 

yxor, 4 spadar, 2 spett, 1grenrör, 3 strålrör och 6 slangrullar för sammanlagt 475 kr. I förslaget 

hade man även tagit med ett spruthus med torktorn för slangarna till en kostnad av 2000 kr. 

Finansieringen skulle ske med hjälp av bidrag som man kunde söka från olika försäkringsbo-

lag och med kommunala medel som redan fanns avsatta för ändamålet. Efter en kortare dis-

kussion i fullmäktige godkändes förslaget. Eftersom andra världskriget rasade ute i Europa 

och råvarupriserna väntades stiga så fick kommittén i uppdrag att snarast köpa in den beslu-

tade materielen. Byggnadssnickare Oskar Johansson valdes in i kommittén och han fick i upp-

drag att verkställa beslutet. Några veckor senare beslöt fullmäktige att även köpa in materiel 

till skogsbrandskyddet. Bland annat skulle 20 yxor, 5 stocksågar, 20 spadar, 10 hackor och 25 

hinkar inhandlas.  

 

Den slutgiltiga brandordningen, som man valt att kalla den i stället för brandstadga, för Finne-

rödja kunde inte klubbas igenom förrän i början på 1942 eftersom Länsstyrelsen och Finne-

rödja kommun hade svårt att enas på några punkter.  

 

I brandordningen för Finnerödja från 1944 kan man läsa bl.a. följande:  

Ur § 1. "Förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter handhaves av en för detta ändamål 

tillsatt styrelse. Brandstyrelsen består av 5 ledamöter och 5 suppleanter, utsedda av kommu-

nalfullmäktige för 4 kalenderår. Av ledamöterna bör åtminstone en vara byggnadssakkunnig 

och en skogssakkunnig."  

 

Ur § 5. "Kommunens brandstyrka skall utgöras av en brandchef och en vice brandchef, en 

skogsbrandfogde och vice skogsbrandfogde, borgarbrandkåren samt reservbrandstyrkan. Bor-

garbrandkåren skall bestå av minst 24 man däribland minst 4 förmän. Brandchefen, vice 

brandchefen samt borgarbrandmännen böra vara bosatta så nära som möjligt intill den plats, 

där brandredskapen förvaras”. 

 

Ur § 9. 1 mom. "Uppbådare åligger att, efter tillsägelse av skogsbrandfogden, kalla släck-

ningsskyldiga till deltagande i skogseldsläckning samt att eljest utöva det befäl, som kan bliva 

honom ålagt”. 

 

 

Hemskyddsplan 
 

Det skulle finnas en hemskyddsplan för alla fastigheter i Finnerödja. I hemskyddsplan nr. 9, 

som finns på följande sidor, ingick fastigheterna på Tivedsvägen 14 (Betel), 16, 17 och 19 

samt Östra Åtorp. På hemskyddsplanen uppges hur många bostadsfastigheter som finns på 

varje adress, hur många våningar, trappuppgångar och lägenheter husen har. Dessutom hur 



många som bor i respektive fastighet. Där står också hur stora källarutrymmen som finns 

lämpade till skyddsrum. Östra Åtorp har ingen källare men en jordkällare som anses lämplig. 

Dessa hemskyddsplaner var till hjälp även vid eventuella bränder i fastigheterna.  

 

 

 
Hemskyddsplan nr. 9 från 1940. 

 



 
Fortsättning på hemskyddsplan nr. 9. 

  

 

Finnerödjas första brandmän rekryteras 
 

Efter det att kommittén lagt fram sitt förslag till brandordning, skickade kommittén ut en 

kallelse till de män i Finnerödja, som kunde tänkas vara lämpliga som brandmän. Ett 40-tal 

man kom till mötet i Betelkapellet den 18 april 1940. Som första punkt diskuterades om man 

redan nu skulle utse personer till brandkåren trots att man inte hade någon materiel. Det hade 

visserligen tecknats ett kontrakt på motorspruta och slang men ingen visste när detta kunde 

levereras. Efter diskussion beslöt man att de som var intresserade fick skriva på en lista och 



man fick ihop 35 namn. Eftersom många män var inkallade vid den här tiden var det antingen 

överåriga, den äldste var 72 år, eller sådana som var befriade från militärtjänst som skrev på. 

En from förhoppning var att kåren skulle kompletteras med yngre personer när det lugnat ner 

sig ute i världen. Till brandchef utsågs fabrikör Karl Axelsson och till instruktör polisman 

Erik Andersson. Under mötet redogjorde kronojägare Stolt för den uppgjorda planen för 

skogsbrandskyddet samt meddelade vilka som blivit utsedda till skogsbrandförmän, ersättare 

och uppbådare i de 8 rotar som socknen var indelad i.  

 

 

Brandstyrelsen bildas 
 

Så länge det inte fanns en gällande brandordning för kommunen fick brandförsvaret gå på lite 

lösa boliner. Jag har inte kunnat hitta några uppgifter om när motorsprutan kom på plats eller 

när den första utryckningen gjordes men när materielen väl anlände placerades den i ett uthus 

hos slaktare Carlsson på nuvarande Skagersholmsvägen 47 och det var också hans lastbil som 

användes vid utryckningarna. På kommunalfullmäktigesammanträdet den 28 mars 1942 kun-

de man äntligen utse ledamöter till den första brandstyrelsen. De som valdes var folkskollära-

re Lars Ljungkvist, polisman Erik Andersson, mjölnare Oskar Larsson, byggmästare Oskar 

Johansson och kamrer Georg Forsell. Med andra ord var det samma personer som utsågs till 

kommittén 1939 kompletterat med Larsson och Johansson.  

 

 
Början på första protokollet i den nybildade brandstyrelsen. 

 

Den nya brandstyrelsen hade sitt första sammanträde den 22 april 1942 och man valde Georg 

Forsell till ordförande. En månad senare hölls det andra styrelsemötet där polisman Erik An-

dersson utsågs till brandchef, Karl B Johansson till vice brandchef, Erik Fransson till brand-

mästare och Göte Fröberg till vice brandmästare. Styrelsen beslöt att höra med Olof Anders-

sons sterbhus om man kunde få hyra en del av magasinet för förvaring av brandredskap. Ma-



gasinet tillhörde det stora tegelhuset på nuvarande Stationsgatan 4. Det verkar inte som om 

man fick hyra där utan även fortsättningsvis var det Carlssons uthus som användes. Brand-

styrelsen betalde en hyra på 60 kr per år. Den första utryckningen efter brandstyrelsens bil-

dande skedde redan dagen därpå. Det var ett garage och ett brygghus vid Skagersholm som 

eldhärjades. 

 

 
I denna byggnad, bakom den vänstra dörren, förvarades brandmaterielen åren 1942 – 1947. 

Foto Gunn Sjöstedt 2016.  

 

 
Carlssons lastbil som fick tjäna som ”brandbil” färdig för utryckning i mitten på 1940-talet. 

Vid brandsprutan står Erik Sjöström. Foto Arne Sjöstedt.  



 
”Brandbilen” färdig för utryckning. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Finnerödjas första ordinarie brandmän.  



Brandstyrelsen hade täta möten i början och på sammanträdet den 8 maj utsåg man de 30 per-

soner som skulle ingå i den första ordinarie brandstyrkan. Man beslöt även att bli medlem i 

Skaraborgs Läns Brandkårsförbund. Brandchef Erik Andersson hade gjort upp en lista på yt-

terligare materiel som behövdes och han föreslog även att en begagnad lastbil, som kunde gö-

ras om till brandbil, skulle köpas in. Listan skickades vidare till fullmäktige som ett par vec-

kor senare biföll materialinköpen. När det gällde lastbilsköpet tyckte fullmäktige att den frå-

gan behövde utredas vidare.  

 

Vid sammanträdet i mars 1943 fastställdes arvodet för befäl och brandmän. Brandchefen skul-

le få 50 kr, vice brandchef 15 kr, brandmästare 20 kr, vice brandmästare 10 kr och brandmän-

nen 2 kr per år. Dessutom tillkom 2 kr per brandövningstillfälle och 1:50 per timme vid ut-

ryckning.  

 

 
Detta anslag skulle finnas i varje hem. 

 

Första brandbilen 
 

Det planerade inköpet av en lastbil drog ut på tiden. Länsbrandinspektören påpekade att de 

snarast borde skaffa en bil men Finnerödjaborna blev inte svaret skyldig utan lugnade inspek-

tören med orden "det finns i alla fall sprutbod, 600 m slang, 8 branddammar och 4 brandbrun-

nar". Våren 1946 påpekade Finnerödjas brandchef att materielen behövde en bättre förva-

ringsplats. Förutom motorpump, slangar mm hade man även köpt in en slangkärra. Kärran var 

för övrigt tillverkad av Finnerödja bil- och cykelverkstad. Nu blev det äntligen fart på frågan 

om att få en egen brandbil till samhället. Brandstyrelsen tog kontakt med bröderna Karlge i 

Götene och i juni kom meddelandet att firman kunde leverera ett lastbilschassi med dubbla 

bakhjul, en 3 3/4 tons Chevrolet, för 7950 kr. I juli beslutade fullmäktige att köpa in lastbilen. 

Nu skulle den byggas om till brandbil. Uppdraget gick till Allan Gustavsson (som senare blev 

brandchef). Allan arbetade på Fredbergs snickerifabrik så han hade tillgång till lämpliga 

maskiner och verktyg. Erik Gustavsson, som varit brandman i Finnerödja från 1950-talet och 

många år framåt, berättade för mig att det så kallade skåpet, där vattentank och materiel skulle 

förvaras, byggdes i trä. Vattentanken som låg mitt i rymde bara en kubikmeter vatten så det 

var inte mycket att komma med vid en större brand. Det räckte till att släcka en bilbrand med. 

Ibland var det långt till vatten så det blev mycket dragande med slangar. Brandbilen var om-

byggd och klar 1947. Den sista men inte minst viktiga detaljen som kom på plats var en siren 

för 150 kr. 

 

Nu hade man en brandbil men ingen brandstation. Förslaget om den lämpliga tomten i närhe-

ten av järnvägsövergången, som kom upp redan 1940, verkade ha stannat på just förslagssta-

diet. Det blev nu bråttom med att ordna åtminstone ett garage för brandbilen. Kommunen 



köpte en tomt av Laxå Bruk bakom Karl Johanssons bilverkstad mitt i samhället. Oskar Jo-

hansson fick i uppdrag att kostnadsberäkna och snarast bygga ett provisoriskt garage där. 

Kostnaden för bygget blev 1000 kr. Fullmäktige var noga med att betona att det var en till-

fällig lösning. Man räknade med att en permanent brandstation skulle inrymmas i ett planerat 

kommunalhus. Så blev det också till slut men kommunalhuset med brandstation lät vänta på 

sig ända till 1963.  

 

När Finnerödja fick sin brandbil 1947 ville Tivedens kommun dra nytta av det och skickade in 

en skrivelse till kommunalfullmäktige med en begäran om släckningsavtal med Finnerödja 

kommun. 

 

 
Avtal mellan Finnerödja och Tiveds kommuner som trädde i kraft den 1 juli 1947. 



 
Finnerödjas första ”brandstation”, den låga byggnaden framför bilverkstan och järnhandeln. 

Okänd fotograf. 

 

Brandkåren 1945 - 1952 
 

Innan brandbil och garage kom på plats hann det hända en del inom brandkåren. I november 

1945 skickades brandchef Andersson på en obligatorisk brandchefskurs i Mariestad och året 

därpå utarbetade han ett förslag till en ny och bantad brandstyrka. Man införde också en orga-

niserad vakttjänst för sön- och helgdagar för att säkerställa att det alltid fanns tillräckligt med 

folk vid utryckningar under helgerna.  

 

Finnerödja brandkår var en borgarbrandkår där samtliga brandmän hade sin inkomst från an-

dra yrken. Som tidigare nämnts var ersättningen mycket blygsam. Brandman Arne Sjöstedt 

fick under åren 1946-1947 sammanlagt 54 kr i arvode. 1952 beslutade fullmäktige att brand-

männen skulle få 100 kr per år i fast lön, 4 kr per timma vid utryckning och 3 kr per timma 

vid brandövning. Under 1948 flyttade brandchef Erik Andersson från orten och efterträddes 

av David Everland, även han polisman. Everland stannade bara ett år och som ny brandchef 

1949 utsågs polisman Torsten Johansson. Det var stor omsättning på brandcheferna under 

några år. I december 1952 var det Torsten Johanssons tur att säga upp sig. På förslag från flera 

brandmän föreslog brandstyrelsen i januari 1953 att välja Allan Gustavsson till ny brandchef. 

Nu var det slut med att anställa poliser som brandchefer. 

 

På ett möte 1949, dit alla arbetsföra män hade kallats, redogjorde brandstyrelsen för vad som 

gällde för Finnerödja kommun enligt brandordningen. Förutom den ordinarie styrkan skulle 

det även finnas en reservbrandstyrka på minst 20 man och för skogsbrandförsvaret 6 upp-

bådare, 6 skogsbrandförmän och 40 beredskapsmän. 



 

 
Den nya, nedbantade brandstyrkan från år 1949. 

 

 

 
Enligt brandordningen skulle brandsyn ske under våren varje år och det annonserades om det 

i lokalpressen. Denna annons är från 1950. 

 



 
Brandsprutan provkörs vid ån intill toffelfabriken någon gång under 1940-talet. 

Foto Arne Sjöstedt. 

 

När Nerikes Allehanda besökte Finnerödja brandstation i november 1952 berättade brand-

chefen, polisman Torsten Johansson, att det fanns många önskemål beträffande brandkåren. 

Man behövde köpa in ytterligare en brandspruta som skulle placeras i Tiveden och det behöv-

des en slangtork. ”Som det är nu”, berättade brandchefen, ”kan vi bara öva på sommaren 

eftersom vi inte har någon slangtork. Under sommaren kan vi torka slangen i det fria. Om vi 

måste släcka bränder under vintern får vi åka till Älgarås efteråt för att få tillgång till en slang-

tork. Man kan ju lätt föreställa sig hur situationen skulle bli om det bröt ut en ny eldsvåda 

medan slangen befinner sig i Älgarås”. Under somrarna hängdes slangarna på tork på ställ-

ningar vid Åbydammens badplats. Ett annat önskemål var att få till en avdelning med brand-

män i Tived.  

 

Branddammar - brunnar 
 

Inom kommunen finns en hel del sjöar och vattendrag som kan användas vid släckning av 

bränder men det finns också många områden där det är långt till närmsta vattendrag. För att 

lösa det problemet anlades branddammar och brandbrunnar inom kommunen. 1943 skänkte 

direktör Gunnar Andersson på Skagersholm pengar till en djupbrunn, som skulle borras på 

Ernst Johanssons tomt, nuvarande Tivedsvägen 11. Brunnen borrades ett par meter innanför 



stenmuren som går längs med Hantverksgatan och den låg på den övre delen av tomten, mitt 

för Fredbergs snickeri. Brunnen skulle användas vid bränder inom samhället.  

 

1948 fick kommunalfullmäktige en skrivelse från en privatperson som ansåg att det borde 

anläggas en branddamm i närheten av Vallsjöbol. Frågan skickades vidare till brandstyrelsen 

för utredning men fullmäktige påpekade samtidigt ”att det borde vara i vars och ens intresse, 

som har ett vattendrag i närheten av sitt hem, att se till att det är lätt att komma åt vattnet vid 

brandtillbud”. Under 1940- och 50-talen anlades branddammar bland annat vid bron nedanför 

kyrkan, Kvarntorp, Barrud, Backerud, Sågbron, Gatvägen, Nyborg, Nolängen, Bengtsgård, 

Måshult och Sannerud. 

 

 
Den gamla brandbrunnen med Fredbergs fabrik i bakgrunden. Foto Gunn Sjöstedt. 

 

 

Brandalarm 
 

Vid brandstyrelsens sammanträde 1943 beslöt man att brandchefen Erik Andersson och före-

ståndaren för telefonstationen, Ester Larsson, skulle göra upp en lista på de personer som 

skulle ringas upp när ett brandlarm kom in till telefonstationen. Vid den här tiden var det inte 

så många som hade telefon i samhället men eftersom de första brandcheferna var poliser till 

yrket var de också utrustade med telefon i hemmet men det behövdes ytterligare några som 

kunde ta emot samtalen när brandchefen/polisen inte var hemma. Tyvärr var det inte alltid 

som larmlistan fungerade som den skulle. Hösten 1946 utbröt en brand i en mindre byggnad 

vid toffelfabriken. Telefonisten som tog emot larmet frågade den som larmade vart hon skulle 

koppla samtalet. Hon var tydligen helt okunnig om att det fanns en larmlista. 

 



På taket till Karl Johanssons bilverkstad satt en tyfon som ljöd när brandlarmet gick. Var man 

satte igång larmet de första åren har inte gått att få fram och inte heller när den kom på plats 

men 1941 fanns det i vart fall ett fungerande larm. På väggen till bilverkstan fanns ett brand-

skåp som allmänheten kunde använda när de behövde larma brandkåren. Hösten 1953 ersattes 

den gamla tyfonen med en ny. Det var meningen att den skulle provas den 3 november men 

dagen innan fick brandkåren rycka ut på ett larm och tyfonen togs alltså i bruk innan den hun-

nit provas. Man fann att den fungerade till belåtenhet och provet inställdes.  

 

 
Den gamla tyfonen, som satt på taket till bilverkstan, sattes upp inne i den nya brandsta-

tionen. Foto Gunn Sjöstedt. 

 

I september 1953 meddelade telefonkontrollören i Örebro att telefonisterna i Finnerödja inte 

längre skulle ringa upp hemnumren till brandchefen och de andra på larmlistan vid brandlarm. 

Brandstyrelsen fick därför i uppdrag att ordna ett telefonnummer ditt alla larm skulle gå. Den 

som larmade fick begära ”Brandkåren” i växeln och blev då kopplad till detta nummer. 

Brandstyrelsen kontaktade taxiägare Yngve Andersson om att få använda hans nummer 108 

som anropsnummer och det gick Andersson med på. I juni 1958 meddelade Yngve Andersson 

att han ville säga upp avtalet. Brandstyrelsen kontaktade järnvägsstationen och ålderdoms-

hemmet men de var inte villiga att överta larmnumret. Lösningen blev till sist kioskägare Ber-

til Sjöstedt. Hans villkor för att ställa upp var att han fick 1000 kr per år i ersättning. Hösten 

1959 köpte brandstyrelsen in två telefoner som skulle kopplas till tyfonen. Den ena placerades 

hos brandchef Allan Gustavsson och den andra hos Bertil Sjöstedt. När telefonerna automati-

serades i november 1959 blev även larmsystemet automatiserat. Man skulle nu slå numret 

20 300 vid larm och kom då direkt till brandchefen eller till Sjöstedt i kiosken. Från båda 

ställena kunde brandtyfonen sättas igång med hjälp av en röd knapp som satt på telefonen. 

 

I början på 1960-talet arbetade jag i kiosken några somrar och min fasa var att larmtelefonen 

skulle ringa när jag var själv i kiosken. En sommardag ljöd larmet och Bertil gick bort till 

brandstationen för att höra var det brann eftersom larmet hade tagits emot av brandchefen.  

Efter några minuter ser jag brandbilen åka iväg mot Tivedshållet och då händer det jag bävat 



för. Det ringer i larmtelefonen. Jag fick snabbt stänga luckan till kiosken och springa uppför 

en trappa för att kunna svara i telefonen. En man säger att det brinner i närheten av Unden och 

frågar om någon redan har larmat. Jag svarade sanningsenligt att brandbilen var på väg mot 

Tiveden men jag visste inte om det var till den branden den skulle. Mannen som ringde blev 

helt förståeligt arg när jag inte kunde ge besked men jag lovade att snabbt ta reda på vart 

brandbilen var på väg. Till min lättnad såg jag Bertil komma på vägen tillbaka mot kiosken 

och jag sprang ut och frågade var det brann. Jag hade tur, det var samma brand som de båda 

larmen gällde och jag slapp använda den röda knappen. Vad som hade hänt om det varit en 

annan brandplats vet jag inte, brandbilen var ju redan ute på uppdrag. 

 

 

 
Den 1 juni 1967 anslöts brandkåren till larmnumret 90 000. 

 

 

1987 organiserades brandkåren om och en av nyheterna var att brandmännen i fortsättningen 

skulle larmas ut med hjälp av personsökare. Tyfonen på taket hade nu gjort sitt men satt kvar i 

många år innan den togs ner. Numera kommer larmet direkt i brandmännens mobiltelefon och 

på skärmen kan de läsa vad larmet gäller. 

 

Brandkårsutryckningar har alltid varit en spännande tilldragelse för barn och unga, särskilt på 

mindre orter där det inte händer så mycket. På 1950-talet när jag gick i Finnerödja skola hade 

lärarna en nästan omöjlig uppgift att hålla kvar eleverna i klassrummet när larmet gick. Det 

var många ungar som kastade sig ut genom klassrumsdörren, rusade nerför trapporna och ner 

till Tivedsvägen för att se åt vilket håll brandbilen åkte. Det var också fascinerande att se 

brandmännen komma farande från alla håll, en del springandes, en del på cykel och några i 

bil. När brandbilen med tjutande sirener åkt iväg kunde lektionerna återupptas igen. 

 

 

Brandkåren under brandchef Allan Gustavssons ledning 
 

Som tidigare nämnts blev Allan Gustavsson utsedd till brandchef i januari 1953. Han blev den 

förste brandchefen i Finnerödja som inte var polis till yrket. Om larmet gick under skoltid ha-

de Allan nära till brandstationen, eftersom han anställdes som slöjdlärare när den nya skolan 

startade i augusti 1953. Brandchefen behövde ha tillgång till en telefon i hemmet. Eftersom 

Allan Gustavsson inte hade någon egen så fick han en installerad på brandkassans bekostnad. 



 
Brandchef Allan Gustavsson, sittande med basker på huvudet, på utbildning. Okänd fotograf. 

 

 
Brandstyrkan 1956. 



 
Brandmännen hade beredskapstjänst under helgerna sommartid för att det alltid skulle finnas 

minst fyra man tillgängliga.  

 

Brandberedskapen som infördes på 1940-talet ändrades 1953 till att bara gälla under perioden 

maj – augusti. Man hade funnit att det fanns tillräckligt med folk under övriga tider på året. 

Beredskapen gällde från kl. 13 på lördagen fram till kl. 06 på måndagen. Vid den här tiden 

arbetade man även lördagar. Samma år monterades en frontpump på brandbilen och Tived 

fick en egen motorspruta, en mindre bärbar modell. I början på 1960-talet köpte brandstyrel-

sen in apparater för rökdykning. 

 

 
Finnerödja borgarbrandkår omkring 1960 utanför det provisoriska garaget. Till vänster om 

brandbilen syns Kalles bilverkstad. Trea från vänster står William Gustavsson.  
Foto från Finnerödjaalmanackan år 2000. 



1956 utgjordes brandstyrkan av brandchef Allan Gustavsson, vice brandchef Erik Fransson 

och 20 brandmän. Styrkan var uppdelad på fem grupper med fyra man i varje.   

 

Lite statistik från 1959. Sammanlagt gjordes 19 utryckningar det året fördelade enligt nedan: 

13 skogsbränder 

2 husbränder 

2 soteldar 

1 bilbrand 

1 utryckning för bärgning av en häst som fastnat i en bro 

 

Brandchef Allan Gustavsson och hans manskap arbetade under primitiva förhållanden i det 

provisoriska garaget och Gustavsson stred länge för att få till bättre arbetsförhållanden. Det 

tog många år innan han blev bönhörd. 

 

Ny brandstation i sikte 
 
Ända sedan brandförsvaret startade i Finnerödja i början på 40-talet hade diskussioner förts 

om vilken plats som var lämpligast för en permanent brandstation. Så småningom kom man 

fram till att det vore lämpligt att bygga ihop den med det planerade kommunalhuset. Av olika 

anledningar sköts planerna på kommunalhusbygget upp gång på gång. Till slut började tåla-

modet tryta hos brandchef Gustavsson och hans mannar. Det provisoriska brandbilsgaraget 

var trångt och otidsenligt och man hade svårt att få plats med all materiel. När det fortfarande 

inte fanns någon brandstation i sikte 1956 kontaktade brandstyrelsen grannen Firma Jordgub-

bar. Styrelsen förhörde sig om de kunde få hyra en del av Firma Jordgubbars magasin för att 

på så sätt få lite mer utrymme för materielen. Har ingen uppgift om de verkligen fick hyra där. 

 

Till slut kom kommunalfullmäktige till skott och i februari 1958 utsåg man en generalplans-

kommitté som skulle utreda var en ny brandstation skulle byggas. Kommittén bestod av Gus-

taf Nilsson, Åke Andersson, Werner Martinsson och brandchef Allan Gustavsson. I november 

presenterade kommittén fyra förslag på lämpliga platser för fullmäktige. 

 

1. Köpa in bilverkstaden (om den var till salu) och bygga där. 

2. Bredvid vattentornet som eventuellt skulle byggas bakom Gustavssons charkaffär. 

3. Platsen mellan Bilverkstaden och Yngve Anderssons taxirörelse  

4. Tomten mellan Norells hus och Kronkajen efter Kronvägen 

 

Under fullmäktigesammanträdet lästes också en skrivelse upp där brandchefen, vice brand-

chefen och brandförmännen påtalade att det är angeläget att en brandstation byggs snabbt 

eftersom det är trångt och svårarbetat i det nuvarande provisoriet. Dessutom var man nu 

skyldig att ha ytterligare ett utryckningsfordon. Brandstyrelsen fick i uppgift att välja ut det 

förslag man ansåg bäst och i december kom beslutet om att tomten mellan bilverkstaden och 

Yngve Anderssons taxirörelse, på Mobäcksvägen, var mest lämplig. Vid brandstyrelsens möte 

i november 1959 ville brandchefen ha infört i protokollet att han inte längre tog något ansvar 
för eventuella skador som kunde uppkomma på personal eller materiel i de dåvarande lokaler-

na. Året därpå köpte kommunen in fastigheten Finneskog 1:10 och man började planera för 

det kommande kommunalhusbygget som också skulle inrymma brandstationen. På kommu-

nalfullmäktiges sammanträde i juni 1961 redogjordes för ritningar och kostnadsberäkningar 

och fullmäktige beslutade att bifalla de framlagda förslagen. I maj 1962 sattes spaden äntligen 

i jorden och året därpå kunde brandmännen flytta in i sin hett efterlängtade brandstation, efter 

drygt tjugo års väntan. 



Protokoll fört vid brandstyrelsens sammanträde den 2 april 1963. 



 
Styrelse- och verksamhetsberättelse för 1970. 

 

 

 

 

 



Brandstationen 
 

 
Kommunalhuset på Mobäcksvägen med brandstationen längst bort. Okänd fotograf. 

 

Hösten 1963 flyttade man in i lokalerna som bestod av ett garage för två bilar, expedition för 

brandchefen, materielutrymmen, duschrum mm. Tyfonen som suttit på taket till bilverkstan 

flyttades till taket på kommunalhuset. Samma år fick man även en ny brandbil, en fyrhjuls-

driven International C 1200. Den tog sig fram även där det var svårtillgängligt t.ex. i skogs-

trakterna efter järnvägen. Inte sällan har brandkåren under årens lopp fått rycka ut till bränder 

orsakade av tåg. Under ånglokens tid var det gnistor från skorstenarna som orsakade bränder. 

Nu är det ofta tjuvbromsande tåg som antänder banvallar, särskilt under torra somrar. När 

Allan Gustavsson slutade 1972 blev brandchefen i Laxå chef även över Finnerödja brandkår. 

Finnerödja fick i stället en brandmästare och den förste blev Olle Gustavsson som hade arbe-

tat som brandman i Finnerödja under många år.  

 

 
Erik Sjöström inspekterar den nyinköpta bilen. Okänd fotograf. 



 
Några av Finnerödjas brandmän 1964. Från vänster Erik Sjöström, Olle Gustavsson, Sven 

Svensson, Sven Olsson, Allan Gustavsson (brandchef), Gustav Axelsson, Karl-Ingvar Lind-

ström, John Gribing, Allan Gardell och Karl-Erik Eriksson. Foto Erik Karlsson. 

 

 

 
Det gamla uttjänta brandbilsgaraget fraktas iväg för att fylla en ny uppgift vid Finnerödja 

såg i närheten av Åbydammen. Foto Arne Sjöstedt. 

 



 
Sågens ägare Verner Martinsson uppe på trucken ser till att byggnaden kommer på rätt plats. 

Foto Arne Sjöstedt. 

 

Ambulans 
 

 
Ambulansförarna Lars Bygdén till vänster och Ingemar Fredberg färdiga för utryckning. 

Okänd fotograf. 



Röda Korset beslöt på 1950-talet att börja samla in pengar till en ambulans. Tillsammans med 

bidrag från kommun och landsting kunde Röda Korset köpa in och överlämna en bil till kom-

munen 1964. Ambulansen stationerades i brandstationen där den stod mellan de två brandbi-

larna. Det blev trångt om utrymmet. Röda Korset stod för kostnaderna medan brandmännen 

skötte och bemannade ambulansen. 1969 gjorde ambulansen 72 utryckningar. Efter en kon-

flikt med landstinget sa ambulansmännen upp sig den 1 januari 1978. Efter det har Finnerödja 

inte haft någon egen ambulans. I avsnittet om sjukvården finns det mer att läsa om ambulan-

sen.  

 
Ny brandbil 

 

 
År 1978 fick brandkåren äntligen en modern brandbil. Erik Sjöström till höger och bredvid 

honom Olle Gustavsson visar upp den nya brandbilen för några intresserade Finnerödja-

killar. Okänd fotograf. 

 
I januari 1978 fick Finnerödja brandkår äntligen en ny brandbil, denna gång av märket Scania. 

Tanken på den nya bilen rymde 3850 liter vatten. Den gamla brandbilen av märket Chevrolet 

hade varit trött och orkeslös i många år. Erik Karlsson, som varit med på utryckningar med 

den gamla bilen, sa till mig att den orkade knappt uppför lite brantare backar. ”Trots att vi 

hade sirenerna på körde bilar om oss, så sakta gick det”. Den uttjänta brandbilen såldes till en 

privatperson. Innan försäljningen monterades den bakre delen ”skåpet” av och ställdes intill 

Lantmannaföreningens lager på Kvarnbacken. Även en del gammal utrustning ställdes där. 

Tanken var förmodligen att hitta en köpare men ”skåpet” och allt det andra blev ståendes där i 

några år. Till slut fick Hilding Karlsson i uppdrag att forsla bort den gamla materielen. Skåpet 

körde Hilding till Brinken där det fungerade som lekstuga under några år innan det slutligen 

högs upp till ved. Privatpersonen som köpte brandbilen byggde om den till en lastbil. Vid ett 

tillfälle visades bilen upp vid Hembygdsgården.  



 
Finnerödjas första brandbil ombyggd till lastbil visas upp vid Hembygdsgården. 

 Foto Jesper Carlsson. 

 

Nedskärningar 
 

Den 1 januari 1973 minskades brandstyrkorna inom Laxå kommun. För Finnerödjas del inne-

bar det att man fick en brandmästare, 2 brandförmän och 9 brandmän, alla på deltid. Det kan 

jämföras med de 20 brandmän som fanns på 1960-talet. Hösten 1987 presenterade brandche-

fen i Laxå ett investeringsprogram för åren fram till 1991 som fick brandmannaklubbarna i 

Finnerödja och Hasselfors att se rött. De skickade in en skrivelse till kommunstyrelsen där de 

tillbakavisade brandchefens planer. Brandmännen ansåg att de neddragningar som skulle 

göras på sikt skulle leda till nedläggning. Enligt förslaget skulle jeeparna tas bort och de båda 

stationerna bli enbilsstationer. Det skulle innebära att bara fyra brandmän kunde åka på en 

utryckning även om fler fanns tillgängliga vid larmet. Ilskan bland brandmännen var så stor 

att några av de mest erfarna sa upp sig i slutet av året. I början på januari blev det ännu fler 

uppsägningar vilket innebar att det bara skulle finnas en brandman kvar den 1 april. I februari 

beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en ny utredning, för att se vad som kunde göras för att 

få behålla brandmännen i Finnerödja. I mars gjorde kommunen en helomvändning när det 

gällde bemanningen. I stället för de föreslagna grupperna om 1+2 föreslogs en bemanning på 

1+4. Brandmännen var ändå tveksamma eftersom flera redan hade slutat. Den 21 mars hade 

man gravöl i brandstationen. Alla tretton brandmän hade samlats för en sista fika med tårta. 

Det var ingen uppsluppen stämning, snarare tvärtom där brandmännen kände stor ilska över 

kommunpolitikerna. Uppenbarligen gick konflikten att lösa för brandkåren blev kvar.  

 

I februari 1994 kom hot om total nedläggning. Det var kommunförbundet som lagt fram ett 

förslag till ny organisation. Det hölls ett offentligt möte på Kvarnbacken i slutet på månaden, 

där räddningstjänstens framtid skulle diskuteras. Brandmannaklubben i Finnerödja yttrade sig 

över förslaget och fick stöd av byalaget liksom av socialdemokraterna i Finnerödja-Tived. Det 

skulle bli stora försämringar för Finnerödja-Tived om brandkåren försvann. Med tanke på att 

Finnerödja brandkår hade halva kommunarealen på sin lott skulle det bli katastrofalt om 

brandkåren försvann. Utryckningstiderna skulle bli mycket längre. 



Nerikes brandkår 
 

Finnerödja brandkår är sedan 1 januari 2001 en deltidsstation som lyder under Nerikes brand-

kår. Nerikes brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Lin-

desberg, Nora och Laxå kommuner samverkar om räddningstjänst och förebyggande verk-

samhet. Vid mitt besök på brandstationen i Finnerödja i april 2016 berättade brandman Royne 

Garmenius att allt blev bättre när Nerikes brandkår tog över som huvudman. Den gamla 

brandbilen dömdes ut direkt och de fick en ny i stället. I väntan på att den nya skulle levereras 

fick de låna en bil. Porten på brandstationen var lite för låg för lånebilen så porten fick bytas 

ut. Under tiden fick den lånade brandbilen stå vid OBH-Nordica på Industriområdet.  

 

 
Det är den högra bilen som Finnerödja fick låna i väntan på en ny brandbil. Efter lånetiden 

fick Glanshammar överta den. Fotot är taget i Glanshammar. Okänd fotograf. 

 

 
I början på 2000-talet fick Finnerödja brandkår sin nya brandbil. Den visades upp för all-

mänheten utanför Carlssons affär. Foto Jesper Carlsson. 



Jag blev förvånad över hur välutrustad stationen var och Royne sa att de fick den utrustning 

de behövde. I garaget fanns förutom de två brandbilarna och motorsprutan även en båt. Den 

används bland annat vid drunkningstillbud. De har även ett terrängfordon som finns i en lokal 

intill brandstationen. När ett uppdrag där brandslangar använts är slutfört måste slangarna tas 

om hand. De använda slangarna hämtas numera av brandkåren i Örebro eller Byrsta (Kumla). 

Där tvättas och torkas slangarna innan de levereras tillbaka till Finnerödja. Förr hängdes de på 

tork vid Åbydammen under sommarhalvåret och på vintern kördes de till slangtornet i 

Älgarås.  

 

 
Finnerödja brandstation i början på 2000-talet. Okänd fotograf. 

 

 
I trappnedgången till källaren i brandstationen hänger 4 gamla strålrör som en påminnelse 

om tiden före brandstationens tillkomst. Foto Gunn Sjöstedt. 



När brandmännen har varit med om något traumatiskt får de direkt hjälp med debriefing efter 

avslutad insats. Brandmännen är även utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstar-

tare. De kan larmas ut på hjärtstopp, så kallat IVPA-larm (i väntan på ambulans), och påbörja 

upplivningsförsöken. År 2009 fick Finnerödja brandkår sin första kvinnliga brandman, Agne-

ta Axelsson. Heder åt lilla Finnerödja som ligger i framkant på jämnställdhetens område. 2016 

består brandstyrkan av 9 ordinarie brandmän, varav två kvinnor, uppdelade på tre grupper. 

För tillfället har de även tillgång till par extra man från en personalpool som kan täcka upp när 

det saknas ordinarie personal.  

 

 
Brandman Royne Garmenius visade mig runt i brandstationen i april 2016. Foto Gunn Sjöstedt. 

 

 
Brandkårens båt 2016. Foto Gunn Sjöstedt. 



Bränder 
 

Den största skogsbranden som härjat inom Finnerödja socken utbröt den 9 augusti 1911 vid 

Herrefallsmosse. Orsaken var gnistor från skorstenen på ett ånglok som kom ifrån Laxå. Ef-

tersom vinden var stark den dagen tog sig branden och spred sig över ett stort område. Först 

efter 4 dagar fick man elden under kontroll tack vare ett rejält dagsregn. Den brunna arealen 

var 194 ha. 

 

 
Brandbekämpning. Okänd fotograf. 

 

En av de mer omtalade bränderna i socknen var när kommunalhuset i Körningstorp brann ner 

en blåsig natt i november 1935. Småskolan som var inrymd i huset fick tillfälliga lokaler i 

Missionshuset vid Paradistorg. I ett protokoll från januari 1936 kan man utläsa att det var 

brandkåren i Hova som hjälpt till med släckningsarbetet. Finnerödja hade ingen egen brandkår 

vid den tiden.  

 

Under 1952 hade ett par riktiga storbränder kunnat uppstå i Finnerödja om inte ödet velat 

något annat. I januari började det brinna i innertaket i NTO-lokalen efter en trolig överhett-

ning i murstocken. Det var biografens maskinist Jöns Abrahamsson som upptäckte branden 

när han gjorde förberedelser inför kvällens bioföreställning. Just den här dagen kom han två 

timmar tidigare än han brukade. Det räddade troligen NTO-lokalen från en större katastrof. 

Under tiden som Jöns larmade brandkåren gjorde två tonårskillar, Allan Gardell och Paul 

Pettersson, ett rådigt ingripande genom att slänga ett par hinkar vatten över elden. Det gjorde 

att branden inte hann ta riktig fart innan brandkåren anlände och kunde ta över släcknings-

arbetet. 

 

I mars samma år fick brandkåren göra en utryckning till Finnerödja kyrka för att släcka en 

soteld. Även det hade kunnat utveckla sig till en större katastrof eftersom skorstenen saknade 

gnistsläckare. Det kraftiga gnistregnet hade lätt kunnat antända det tjärade kyrktaket men som 

tur var hade det snöat dagen innan. Värmen var så kraftig att flera sprickor uppstod i murstoc-

ken och brandchefen beslöt att döma ut murstocken för vidare användning. 



En lördagskväll i april 1952 fick brandkåren ett larm från Eriksbacken om att en torvlada 

brann. Innan de ryckte ut provstartades brandsprutan och man fann då att bensinen i motor-

sprutan var stulen. Brandsprutan hade provkörts bara ett par dagar tidigare och då var tanken i 

det närmaste full. Man riktade misstankarna åt ett visst håll men om personen i fråga åkte fast 

vet jag inte. Åverkan på brandkårsmateriel räknades som ett svårare brott och den skyldige, 

om han greps, kunde vänta sig ett kännbart straff. Tyvärr har även villor brandhärjats i 

Finnerödja med omnejd. 

 

 
1961 eldhärjades ett bostadshus i närheten av Åbydammen. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
1962 fick brandkåren rycka ut till en bostadsbrand i Korterud. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Finnerödja brandkår har precis avslutat arbetet med att släcka en bilbrand 1980. Fr.v. Lars 

Bygdén, Olle Gustavsson, Per-Olof Eriksson, Rolf Gustavsson och Sten Andersson. Okänd 

person till höger. Okänd fotograf. 

 

 
Rubrik i Kuriren  den 1 oktober 1981. 

 

 
En häftig brand utbröt i ett magasin intill det stora tegelhuset på Stationsgatan 4 den 30 sep-

tember1981. Finnerödja brandkår fick hjälp av brandförsvaret i Laxå. Foto Elsa Andersson. 

 



 
Magasinsbranden 1981. Foto Rolf Andersson. 

 

 

 

 

 
Magasinsbranden 1981. Foto Rolf Andersson. 

 



 
Kjell Andersson var pumpskötare vid den stora magasinsbranden. Två pumpar fanns vid 

Kvarndammen så någon brist på vatten var det inte. Foto Rolf Andersson. 

 

 



 
Finnerödja Bärs lokaler på Mobäcksvägen brann ner i december 1983. Det var troligtvis 

tjuvar, som försökt öppna kassaskåpet med hjälp av skärbrännare, som orsakade branden. 
Okänd fotograf. 

 

 
Lastbryggan vid Finnerödja Bär eldhärjades. Okänd fotograf. 

 

Finnerödja Bärs byggnad byggdes upp igen och ungefär 15 år senare brann det åter på platsen. 

Nu var det Joffes marketing som använde byggnaden som förråd för bland annat bouleklot. 

När brandmännen höll på med släckningsarbetet började det helt plötsligt att smälla omkring 

dem. Det visade sig att det var boulekloten som sprack av värmen och de flög långt. Trasiga 

klot hittades bland annat på Dalgatan nästan 200 m från brandplatsen.  Som tur var skades 

ingen i branden. 



Den 19 november 2016 uppstod en brand i Finnerödja brandstation. Brandmännen i Finneröd-

ja fick hjälp av kollegorna i Laxå och Byrsta. Brandbilarna i garaget kunde inte köras ut förr-

än branden var släckt. Både bilarna och brandstationen behövde totalsaneras efteråt. Finne-

rödja brandkår fick snabbt en ersättningsbil och ny utrustning för att kunna rycka ut på larm 

även i fortsättningen.  

 

 
Finnerödja brandstation eldhärjades 2016. Foto från Nerikes Allehandas webbsida. 

 

 
Brandbilen körs ut ur garaget. Foto från Nerikes Allehandas webbsida. 



 
Baksidan på den eldhärjade brandstationen. Foto Monika Blom. 

 

Under tiden som brandstationen sanerades fick den inlånade bilen först stå hos Firma Åhlfeldt 

snett över vägen. Eftersom det inte fanns något varmgarage där flyttades den senare till Firma 

EMS. Utanför garaget ställdes ett mobilt omklädningsrum upp. 

 

 

 

 

Skogsbranden 2018 
 

Fredagen den 13 juli 2018 började det brinna vid lunchtid efter järnvägen, inte långt från 

Finnerödja station. Trolig brandorsak var ett elfel vid järnvägen. Ett X 2000 tåg fick tvär-

bromsa i Finnerödja och stannade precis i höjd med där det brann. Efter ett par timmar kunde 

det strömlösa tåget bogseras till Laxå med hjälp av ett diesellok. Även ett körfält på E 20 var 

avstängt eftersom det brann endast 20 meter från vägen. Polisen släppte fram bilarna växelvis 

på den fil som var öppen. Det brann på flera ställen på ett 60 hektar stort område. Den här 

sommaren var det extremt torrt i markerna och det uppstod många svårsläckta skogsbränder 

runt om i landet. 

 

Brandbilarna hämtade vatten i Åbydammen och där var det stundtals kö. Två pumpar fanns på 

plats för att pumpa upp vatten till bilarna.  Sammanlagt deltog 17 räddningsstyrkor under 

släckningsarbetet. Merparten tillhörde Nerikes brandkår men även styrkor från Värmland, 

Västmanland och Västra Götaland deltog. Till hjälp hade man också ett privat helikopterföre-

tag och 30 man från Hemvärnet. Värt att nämna är att i Finnerödjas lilla kår fanns det detta år 

tre kvinnliga brandmän. 



 
Det brinner efter järnvägen. Foto Hannah Sjöström. 

 

 
Finnerödjas brandbil deltog i släckningsarbetet. Foto Peter Comstedt, SVT. 

 

Hela bygden ställde upp på olika sätt. Hembygdsgården öppnade sitt café och gården blev 

dessutom sambandscentral. I skolan fanns tillgång till duschar. Hemvärnet distribuerade mat 

till brandmännen, mat som kom från Carlssons affär i Finnerödja och från Rastpunkt i Laxå. 

Hos Carlssons arbetade man för högtryck under några intensiva dygn för att hinna leverera det 

som beställdes. Efter ett par dygns hårt arbete vidtog eftersläckning av branden. När branden 

var släckt kom försvarsminister Peter Hultqvist på besök. Anledningen till att han åkte runt till 

olika skogsbrandplatser var att försvarsmaktens personal deltog i brandbekämpningen på 

olika sätt. Hultqvist fick en genomgång av brandförloppet och blev guidad på plats. Han fick 

även träffa några av dem som sett till att markservicen fungerade så väl under de här tuffa 

dygnen. 



Brandövningar 
 

Brandmän behöver kontinuerlig träning på att släcka bränder av olika slag och redan 1941, 

innan det egentligen fanns någon riktigt organiserad brandkår i Finnerödja, fick brandmännen 

vara med om en realistisk övning. Det anordnades två dagar med hemskyddsövningar i sam-

hället där brandkåren var en av deltagarna. Under andra dagens övningar fick brandkåren 

rycka ut på en fingerad brand och efter övningens slut fick de en eloge för snabb utryckning. 

 

 
Gräsbrandövning vid Östra Åtorp på 1950-talet. Foto Arne Sjöstedt. 

 

Under några år på 1950- och början på 60-talen fick man en årlig övning i att släcka gräsbrän-

der. Det var fjolårsgräset på gärdena vid Östra Åtorp som under kontrollerade former brändes 

av. Gärdena ägdes av min farmor och gränsade till vår tomt så efter avslutad övning bjöd 

mamma brandmännen på kaffe. I oktober 1969 fick brandkåren ett bra tillfälle till en realistisk 

övning då man fick i uppdrag att bränna ner den gamla kvarnen. Ett annat övningsobjekt var 

en del av byggnaderna på Kronkajen. 

 



 
Brandkåren redo att elda upp kvarnen i Finnerödja 1969. Okänd fotograf. 

 

 
Den siste mjölnaren John (Gustavsson) Gribing står i dörröppningen redo att tända på sin 

gamla arbetsplats. Några av Finnerödjas brandmän förevigar ögonblicket. Okänd fotograf. 



 
Finnerödja kvarn går upp i rök. Okänd fotograf. 

 

 

 
Snart återstår bara ytterväggarna. Okänd fotograf. 



 
Ett annat övningsobjekt i slutet på 1960-talet blev den gamla sågen på Kronkajen.  

Okänd fotograf.  
 

Brandkåren har också fått bränna ner Kotthuset, Gustavssons skrädderi vid Paradistorg, flera 

hus på Kvarnfallet, Finnerödja Östra intill kyrkan och ett par gårdar i Korterud med flera. 

 

Brandkåren samarbetar med Carlssons 
 

ICA-affären i Finnerödja har flera gånger samarbetat med brandkåren i samhället på olika 

sätt. År 2015 fick brandmännen öva på ”realistiska” IVPA larm (i väntan på ambulans) i 

affären. Under stort hemlighetsmakeri hade övningen planlagts. Veckan före midsommar gick 

larmet om ett plötsligt hjärtstopp hos Carlssons. De ovetande brandmännen trodde det var på 

riktigt men de möttes av en docka som låg i en av gångarna. Övningen pågick under affärstid 

så kunderna hade möjlighet att titta på och ställa frågor. Vid ingången stod affärens ägare 

Jesper Carlsson och informerade kunderna om vad som hände inne i affären. Det satt även en 

affisch uppsatt vid ingången. Övningen upprepades tre dagar i följd för att hela styrkan skulle 

få möjlighet att öva.  

 

När OBH Nordica flyttade sitt lager från Finnerödja till Örebro i början på 2017 fick det kon-

sekvenser för Finnerödja brandkår. Flera av brandmännen arbetade på OBH Nordica och 

flyttade nu med till Örebro. Det innebar att de inte kunde vara kvar i brandkåren eftersom man 

måste kunna inställa sig på brandstationen inom 5 minuter. Det fanns inte längre underlag för 

att hålla en beredskap under dagtid, vardagar eftersom det inte gick att få tag på nya brand-

män. Beredskapen dagtid omvandlades nu till ett brandvärn. Brandvärnet är frivilligt och 

brandmännen har 15 minuter på sig att inställa sig på stationen när larmet går. Kvällar, nätter 

och helger fungerade brandstationen som vanligt. Någon tanke på att lägga ner brandstationen 

fanns inte.  

 

Våren 2020 gjordes ett nytt försök att besätta de vakanta platserna i brandkåren och där drog 

Carlssons sitt strå till stacken. Affärens skyltdocka kläddes upp till brandman och ställdes upp 

på en strategisk plats i affären. Resultatet blev att flera anmälde sitt intresse för uppdraget. 

Om det var dockans förtjänst eller inte är svårt att säga.  



 
Denna affisch fanns uppsatt i affären de dagar det var övning 2015. 

 



 
Jan Ramqvist övervakar att Agneta Axelsson och Tord Blom hanterar hjärtstartaren på rätt 

sätt. I bakgrunden tittar Kicki Carlsson intresserat på. Foto Jesper Carlsson. 

 

 
Från vänster Karl-Erik Pousar, Jan Ramqvist och Royne Garmenius. Foto Jesper Carlsson. 



 
Affärens skyltdocka hjälpte till att rekrytera brandmän i april 2020. Foto Jesper Carlsson. 

 

 

 

 

 



Brandmän på fest och utflykt 
 

 
Brandförman Erik Fransson avtackas 1961 av brandchef Allan Gustavsson. Erik Fransson 

var med från starten. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Gustav Gustafsson, Harald Carlsson och Arne Sjöstedt avtackas1963 med brandyxa och 

sköld efter drygt 20 år i brandkårens tjänst. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Brandkåren samlad till fest 1963. Stående fr.v. Johan Gribing, Allan Gardell, Erik Gustavs-

son, Arne Johansson, Allan Gustavsson, William Gustavsson, Bengt Johansson, Sven Svens-

son, Sigurd Fredberg, Sven Olsson, Erik Fransson. Sittande fr.v. Ernst Johansson, Gustav 

Gustafsson, Erik Sjöström, Gustav Axelsson, David Eriksson, Arne Sjöstedt, Karl-Erik 

Eriksson, Olle Gustavsson, Alvar Lindblad. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Brandman Erik Karlsson i mitten avtackas av brandchefen Allan Gustavsson till vänster.  

Foto Erik Karlsson. 



Under många år åkte brandmännen med familjer på gökotta en gång om året. Samlingen var 

alltid vid brandbilsgaraget kl. 7 en söndagsmorgon i månadsskiftet maj-juni. Den ende som 

visste om resans mål var brandchef Allan Gustavsson och det gällde för honom att hitta en 

plats där det fanns tillgång till telefon. Om det började brinna någonstans när gökottan pågick 

gällde det ju att kunna få kontakt med brandchefen. Detta var långt före mobiltelefonernas tid. 

Innan bilkaravanen satte sig i rörelse plockade brandmännen med sin utrustning som overaller 

och hjälmar. Brandchef Gustavsson körde brandbilen och den packade han full med ungar. 

För många barn var detta en av årets höjdpunkter när de fick åka brandbil, jag var en av dem 

som fått åka med. Ett år var gökottan förlagd strax intill familjen Neanders sommarhus vid 

Unden. Morgonen och förmiddagen ägnades åt tipspromenad, lekar och tävlingar och natur-

ligtvis kom fikakorgen fram. Som tur var hände det aldrig att gökottan fick avbrytas. Har 

inget minne av att vi hörde någon gök heller. 

 

 

 

 
Finnerödjas brandmän med familjer på den traditionella gökottan i början på 1960-talet.  

Foto Arne Sjöstedt. 

 



 
En gökotta hölls hos familjen Neander vid Lilla Ramsnäs intill Unden. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 

 
Gökotta vid Skagern i början på 1960-talet. Foto Arne Sjöstedt. 



 
Gökotta vid Västansjö. Okänd fotograf. 

 

 
Gökotta 1974. Den gamla Internationalen i bakgrunden, nu lite omgjord. Från vänster David 

Eriksson och Erik Sjöström, övriga okända. Okänd fotograf. 



Övning  
 

År 1993 hade brandkåren en övning på stationskajen dit allmänheten var inbjuden. Övningen 

gick ut på att plocka ut en person som satt fast i en krockad bil. Avslutningsvis fick åskådarna 

se hur man släcker en bilbrand. 

 

 
Foto Tord Blom 

 

 
Foto Tord Blom 



 
Foto Tord Blom 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Tord Blom 

 



 
Foto Tord Blom 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Tord Blom 

 



Foton tagna i samband med att brandkåren i Laxå  

 firade 50 år 1981  
 

 
Finnerödja brandkår. Stående: Brandmästare Olle Gustavsson, Karl-Ingvar Lindström, Lars 

Bygdén, Erik Gustavsson, Kjell Andersson, Mårten Holmberg. Sittande: Arne Eriksson, Claes 

Persson, Rolf Gustavsson, Arne Önnefors, Sten Andersson. Okänd fotograf. 

 

 

 

 

 
Finnerödja brandkår. Stående: Brandchef Bertil Ellström, Olle Gustavsson, Karl-Ingvar 

Lindström, Lars Bygdén, Erik Gustavsson, Kjell Andersson, Mårten Holmberg. Sittande: Arne 

Eriksson, Claes Persson, Rolf Gustavsson, Arne Önnefors, Sten Andersson. Okänd fotograf. 

 



Brandchefer i Finnerödja brandkår: 
 

Karl Axelsson 1940 - 1942 

Erik Andersson 1942 - 1948 

David Everland 1948 - 1949 

Torsten Johansson 1949 - 1953 

Allan Gustavsson 1953 – 1972 

 
 

  

 

 

 

 
Finnerödjas före detta brandman Erik Karlsson tog med sig sönerna Mikael och Mats för att 

hälsa på i Finnerödja. Erik var nu brandman i Laxå. Foto Erik Karlsson.  


