KARLSKOGA TIDNING
Nyhets- och annonsorgan för Karlskoga stad och bergslag.
Torsdagen den 19 mars 1942.

En våldsam brand lade på onsdagseftermiddagen
bergsman
Eric Johnssons i Utterbäck gård
inrymmande bostadslägenheter
och affärslokaler, i aska. Fastigheten var övertänd redan vid
brandkårens ankomst och kunde
icke räddas utan nedbrann till
grunden. Däremot lyckades man
hindra elden att kasta sig över till
närliggande byggnader. Värdet
av
det
brunna
uppskattas
preliminärt till omkring 60.000
kr. Eldsorsaken är okänd.
Det var omkring en kvart över 5 på
em. då de inneboende varsnade att
eld utbrutit i andra våningen. Inom
kort slogo väldiga flammor ut och när
Karlskoga brandkår som alarmerades
så fort som möjligt, anlände var redan
hela huset övertänt och en del av
taket hade rasat. Brandkåren lade ut
två slangledningar från den 300 à 400
m. från brandplatsen belägna älven
och trots att nivåskillnaden uppgick
till ett 20-tal meter arbetade motorsprutan perfekt.
Då huvudbyggnaden som nämnts
var övertänd fick man inrikta sig på
att rädda närliggande byggnader.
Svart hotad var ett mindre boningshus, som låg i vindriktningen ett 15tal meter från den brinnande byggnaden. Man lyckades emellertid
hindra elden från att kasta sig över
till denna byggnad. Grannar och
andra personer, som kommo tillstädes, hjälpte beredvilligt till med
släckningsarbetet och man lyckandes

också föra i säkerhet en stor del av affärens lager samt en personbil, som
förvarades i garage i bottenvåningen.
Däremot kunde man ingenting göra
åt de möbler och klädespersedlar, som
förvarades i övre våningen. Till
gården hör också en magasinsbyggnad samt ladugård men dessa voro
aldrig allvarligt hotade.
Eftersläckningen pågick hela kvällen och brandmännen hade ett styvt
arbete i kölden och den pinande
blåsten. Inte mindre besvärligt var
det att ta reda på brandmaterielen,
då slangarna blevo stela i kylan. Genom att tina upp dem vid den transportabla ångpannan, som byggnadskontoret förfogar över, lyckades man
dock böja slangarna så de kunde
transporteras hem. Först vid 3-tiden
på torsdagsmorgonen kunde emellertid de sista brandmännen återvända.
Den brunna fastigheten var enligt
uppgift en av de äldsta bergsmansgårdarna i bygden – den lär vara omkring 200 år gammal. För fyra à fem
år sedan moderniserades den genomgripande och bl. a. inleddes värmeledning och anordnades badrum.
Förutom bostadslägenheter inrymde
byggnaden som nämnts i nedre våningen en affärslokal, där en dotter
till hr Johnsson bedrev specerihandel.
Värdet av det brunna kan ännu icke
exakt anges men skadorna uppskattas till omkring 60.000 kr. – en siffra,
som vi icke kunnat få verifierad då
ägaren icke varit anträffbar, enär telefonförbindelserna äro brutna. Eldsorsaken är okänd.

