
Hällekils brandkår

Edvard Magnusson, Nyckelby och
Karl Ögren, Olsäter var drivande
krafter vid skapande av Övre
Ulleruds kommunala brandkår 1941 -
42. Brandstationen låg vid
vårdhemmet i Hällekil.
Den första brandbilen var en före
detta "drickabil". Den krånglade
mycket och det gick sakta framåt
eftersom det var tung sprututrustning
som skulle dras med. När det brann
på Nordsjö gård och brandkåren
ryckte ut strejkade brandbilen i höjd
med affären i Olsäter och
brandmännen fick själva skjuta på.
Så småningom lyckades man komma fram till brandhärden. Brandkåren fick det inte helt smickrande
namnet "Brännibôtt".
Parkeringsplats blev på logen vid vårdhemmet. Materiel förvarades i ladugården intill. För upphängning
av slangar användes en stor gran i skogsbrynet.
1 944 byggdes en brandstation med torn. Tornet kunde användes för upphängning av de våta slangarna. Det
var ett tungt jobb att dra upp dem. Under vintertid var det extra arbetsamt då slangarna var stela av is och
svårhanterliga. Lokalen rymde utrustning; brandbil, spruta på ett släp, verktygsbänk och brandsoldaternas
kläder som overaller och hjälmar. Mycket av brandkårens utrustning var övertaget från militären efter 2
a:världskriget.
Ny brandbil inköptes 1949-50. På den fanns det vattentank vilket också var tungt, men det blev i alla fall
en stor förbättring. Den gamla brandstationen används numera som industribyggnad av NI-AX hallar (se
bild vid NI-AX Hallar).

Varje veckoslut från fredag kväll till måndag var det 4 brandmän plus brandchef, som fick hålla sig hemma
för att ha brandjour. Vid brandlarm fick den som först kom till brandstationen dra igång sirenen, som fanns
i tornet. Den sattes igång via en lufttub och sirenen hördes vida omkring. Brandkåren hade ett stort
distrikt, från Bonserud, numera i Kils kommun och Hedegården i söder, till Butorp och Älvsbacka i öster
och till Munkfors i norr.
Arbetsuppgifterna var fördelade så att man förutom brandchef, vice brandchef hade sprutchef, sprutskötare
och slanggubbar. Det fanns inga speciella personalutrymmen men det var god kamratanda. En till två
gånger per år kom det personal från Karlstad brandkår för att inspektera materielen och hålla kurser och
speciell utbildning på nytillkommen utrustning.
Brandkåren, hemvärnet och Röda korset samarbetade vid bränder, olyckshändelser och räddningstjänst.
Några veteraner i brandkåren: Oskar Sjöö som var
brandchef, Gösta Larsson, Oskar Lundberg,
Verner Jansson, Folke Andersson, Vidar Janson,
Tore Nilsson, Gösta "Där Fram" Olsson, Gunnar ”i
Dalera” Johansson, Henning Nilsson, Egon
Martinsson, Birger Samuelsson, Ivan Häll, Birger
Nilsson, Erik Johansson, Göte Håkansson och
Evald Henriksson.
Brandkåren i Hällekil upphörde vid
kommunsammanslagningen 1956. Användbar
materiel och brandbil överflyttades till Deje där
brandbilen fungerade länge eftersom den vid
övertagandet inte gått längre än 1500-2000 mil.
Gamla sprutor och slangar fanns länge kvar i
stallbyggnaden vid f d vårdhemmet.
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