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Kolbäcks Brandkår 

 
Något om hur Kolbäcks brandkår kom till. Den  31 mars 1939 fanns 
denna artikel  i Västmanlands Allehanda.    
(Artikeln är något redigerad.) 
 
När en Kolbäcksbo går på bio i Godtemplarlokalen, löser han biljett i 
Kolbäcks socken, men när han stiger in i lokalen befinner han sig i 
Svedvi socken. Detta innebär naturligtvis inte någon olägenhet - Gary 
Cooper eller Greta Garbo tar sig ut på samma sätt om de visas på vita 
duken i Kolbäck eller Svedvi socken. Men i andra fall kan delningen av 
Kolbäcks samhälle innebära olägenheter.  
Det har under en längre tid varit uppenbart att samhället behöver ett 
ordnat brandväsen men på grund av att besluten skall fattas av två 
socknar har det dragit ut på tiden. Under fjolåret har dock en kommitté 
tillsatts med två representanter från vardera socknen med uppgift att 
utreda ett bättre brandskydd för Kolbäck. 
Denna kommitté har nu utarbetat förslag till brandmaterial och även 
låtit uppgöra ritning till en brandstation, vilken i väsentliga delar  över-
ensstämmer med Fjärdhundra nya brandstation. Det är meningen att den 
nya brandstationen skulle placeras mellan landsvägen och Godtemplar-
lokalen.  
Förslaget upptar plats för en bil och en spruta på gummihjul, som skall 
kopplas efter bilen. Inuti huset blir det också sköljbassäng för slangar. 
Torktornets höjd blir 23 meter och vidare upptar ritningen pannrum för 
uppvärmning. Huset är avsett att uppföras i sten. 
Kommittén har anhållit hos Kolbäcks Gästgiveri och Skjuts-förening 
om gratis upplåtande av mark för brandstationsbygget, och man har 
anledning att förmoda, att styrelsen ställer sig förstående till denna 
begäran. Något svar har emellertid ännu inte kommit kommittén till 
handa. 
Kostnaderna för brandmaterielen är beräknade till 10000 kr och för 
brandstationen 8500 kr alltså tillhopa 18500 kr.  
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Den ekonomiska sidan av saken är ännu inte fullt klar, med kommittén 
hyser förhoppningar om att även den saken skall ordna sig. Den har gått 
in till länets brandstodsbolag med en anhållan om bidrag, och då dessa 
visat stor generositet mot andra orter har man ju ingen anledning att tro 
att Kolbäck skall bli missgynnat. 
Kolbäcks stationssamhälle befinner sig i tillväxt, varje år tillkomma 
några villor, och det är därför ett synnerligen allvarligt  problem att man 
alldeles saknar brandskydd. Fabrikör David Karlsson är brandchef, men 
han har ingen brandkår och brandattiralj att regera över. Visserligen har 
det inte varit någon större eldsvåda i samhället sedan 1929, då trävaru-
fabriken brann, men man har inga garantier för framtiden. Nu kanske 
det inte dröjer så länge innan en splitter ny brandstation finns i 
samhället. 
 

 


