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gränsbygd,
skriven av Anita M. och Rune Torwald

Bergum
Bränder, Brandförsäkring, Brandförsvar etc.
De ursprungliga källorna för uppvärmning, matlagning
och upplysning medförde självklart stora risker för
vådeld. Dessa faror ökade naturligtvis ju större och
tätare bebyggelse som fanns i de gamla byarna. Redan
från 1200-talet innehöll de gamla landskapslagarna därför bestämmelser om att varje bonde hade skyldighet att
mot vitesföreläggande erlägga Brandstod för att hjälpa
en i häradet boende bonde att återuppbygga en brunnen
stuga eller lada.

I 1734 års lag legaliserades de befintliga frivilliga
Brandstodsföreningarna. Av ett domstolsutdrag framgår, att man enades om att bilda Vättle Härads
Brandstodsförening den 6/9 1773. Den torde ha fått sitt
”elddop” vid den förödande brand, som den 22/6 1795
drabbade Hjällsnäs by i Stora Lundby.
Enligt förrättningsprotokollet lades 17 boningshus och
19 ladugårdar i aska för att inte tala om allt annat som
brann upp.
I januari 1796 beslöt sockenstämma i Skallsjö, att man
med stöd av en kungl. Förordning från 26/10 1743
skulle bilda en brandstodsförening för den egna
socknen. Som skäl anfördes bl.a. att man inte hade
några stora byar som exempelvis Hjällsnäs, varför
följderna av en brand inte kunde bli så betungande som
i häradets övriga socknar. Med anledning härav begärde
man att tingsrätten skulle bevilja Skallsjö utträde ur häradets år 1773 bildade brandstodsförening.
Att det var tätt mellan husen i de medeltida byarna,
torde väl framgå av Västgötalagens bestämmelse:
”Hus skall man sätta så nära råmärke, att plats är
däremellan för stolpe och för takdropp”

Vid ett urtima ting i Lerum den 30/8 1796 behandlades
frågan. Bergum företräddes av Anders Jonsson i
Skvalpan och Olof Andersson i Hellbo.
Diskussionerna blev tydligen ingående och från
Angereds och Bergums sida anfördes att man inte tyckte
sig ha så stor nytta av föreningen. Till sist beslöt dock
rätten, att bara Skallsjö skulle beviljas utträde ur
brandstodsföreningen, eftersom de man hade bildat en
egen förening på laglig grund. Detta hade inte Angered
eller Bergum gjort. Såvitt det gått att finna har de inte
heller gjort det sedan, utan stannade kvar i häradets
brandstodsförening.
21/3 1841 avslog sockenstämman ett förslag att ansluta
häradets förening till en för hela Älvsborgs län
gemensam brandstodsförening.
Med ett raskt hopp passeras 1800-talet och istället
skildras händelser i modern tid.
I mitten av maj 1940 drabbades Bergum av en stor
skogsbrand, som började vid Knipared heder och snabbt
spred sig både öster- och västerut. Flera fritidshus
hotades, men räddades av det uppbåd som infunnit sig
på anmodan av klämtning med kyrkklockorna.
Fortfarande gäller för övrigt att varje vuxen och frisk
man mellan 15 och 65 år är skyldig att hjälpa till att
släcka skogsbränder, om man låter klämta i
kyrkklockorna.

Ett par veckor efter skogsbranden beslöt man den 30/5
1940 att bilda Bergums frivilliga brandkårsförening.
I den första styrelsen satt, Carl Ahlin, Josef och Göran
Holmén, Tore Ahlm, Ernst Johansson, Ragnar Nilsson
och Gottfrid Johansson.
När Bergums brandkår startades, utsågs Göran Holmén
till förare av brandbilen. (till vardags sysslade han bl.a.
med att köra slaktdjur)
Brandchefer har i tur och ordning varit
Nils Eriksson, Arne Walemo, Yngve Johansson och
Bosse Hedenström.
Brandstationen invigdes av landshövding Lundvik i
augusti 1943.
Bergums brandkår har gjort många uppskattade insatser,
inte minst vid de alltför många skogsbränderna.
Lokalkännedom är av värde inte minst vid skogsbränder. Detta har erfarenheterna visat vid några av de
senaste skogsbränderna. Därför har vi även tillgång till
ett s k skogsbrandvärn som skall kunna rycka in, exempelvis vid sistnämnda typen av bränder.

Bergums kommun
Sammanställd av Stefan Bergsten

Den 1 januari 1967 införlivades Bergums församling i
Stora Lundby kommun med Göteborg.
I Olofstorp fanns en brandstation som Göteborg tog
över och bemannade med brandvärnspersonal.
Brandchefer / Depåchefer
1940 –
Nils Eriksson
Arne Walemo
Yngve Johansson
Bo Hedenström
Magnus Hedenström

1940 - 1958
1958 - 1976
1976 - 2017
2017 -

1950
Frivilliga brandkårsföreningen upplöstes och övergår
till Bergums kommun.
1952
Bergums kommun går upp i nybildade Stora Lundby
kommun och blir Bergums församling.
1958
15 juni hotar en stor skogsbrand vid Knipared,
bebyggelsen vid Iglatjärn.
1964
En rälsbuss och lastbil krockade i Björsared.
Rälsbussföraren omkommer och två skadas.
1967
1 januari införlivas Bergum med Göteborg.
——

1940
19 maj utbryter en stor Skogsbrand vid Knipared.
Efter denna brand börjar man fundera på att starta en
brandkår.
30 maj bildas Bergums Frivilliga Brandkårsförening
och skall bestå av minst 15 man.
Vid Jultid erhålls en motorspruta från
Luftskyddsinspektionen.
1941
I juni kommer 500 meter slang till motorsprutan.
1 september beslutar brandstyrelsen att inköpa en begagnad skåpbil för 1000 kr att användas till brandbil.
(den s.k.”Bröbilen”)
1942
På hösten är den nya brandstationen klar
(Småkulla 1:70).
Stationen består av garage för två bilar, slangtorn,
arbetsrum, källarutrymme med bassäng. Det finns
hjälmar och rockar för 10 man men styrkan består av
22 man. 200 meter övningsslang och 500 meter normal
slang finns också. Byggentreprenör var Erik Johansson
i Göteborg och stationen kostade 16.284 kr varav
byggnaden 8.100 kr
1943
8 augusti invigdes brandstationen i Olofstorp
stationssamhälle av landshövding Lundvik.
1946
31 december fastställdes brandordning för Bergums
kommun. Här står bl.a. att kommunens brandstyrka ska
bestå av en brandchef och en vice brandchef, en
skogsbrandfogde och en vice skogsbrandfogde.
Borgarbrandkår som skall bestå av minst 16 man därav
minst 2 förmän. Reservbrandstyrka som skall bestå av
minst 20 man för bygdebrandförsvar samt dessutom för
skogsbrandförsvaret 6 uppbådare, 6 skogsbrandförmän
och 10 beredskapsmän.

Bränder och annat
som inträffat efter införlivningen.
1975

Stor skogsbrand på Vättlefjäll väster om
Långvattnet.

1977

Mindre skogsbrand på Vättlefjäll.

1980

Stor skogsbrand kring Sandvadet.

1982

Skogsbrandvärnet organiseras.

1984

Stor skogsbrand norr om Björsjön, Lysevattnet
och Rördalen.

1985

Stor ladugårdsbrand i Torvhög - 70 djur räddas.

1986

Kyrkskolan skadas vid en brand.

1988

28 juni var det en mindre skogsbrand vid
Kroksjölund?

1993

2 november brinner ladugården vid
Fritidslantgården i Dockered ner till grunden.

