
Nyhetsbrev april 2021
Frivilliga Automobilkåren

Rikskårchefen har ordet
Bästa FAK:are!

Vi står mitt i den tredje pandemivågen men alla FAK:are måste ha intagit 
startblocken för att dra igång verksamheten så fort som möjligt när den lugnat 
ner sig. Trots pandemin har vi ändå lyckats genomföra ett antal 
bandvagnskurser samt ett stort antal digitala möten. Snart har alla kårer 
genomfört sina Kårstämmor genom hybridmöten där ett mindre antal suttit vid 
den nyanskaffade konferensutrustningen och övriga ute vid sina egna datorer. 
Många kårer har med denna metod uppnått det största antalet medverkande 
medlemmar i sina stämmor. Troligen vann FAK-Gotland där 97% av 
medlemmarna deltog. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla 
bibehåller engagemanget och känslan för FAK och övrig frivilligverksamhet när 
vi nu närmar oss sommar och risk för skogsbränder mm. Under vintern och 
våren har vi varit insatta i snökaos och stöd till pandemidrabbade men den 
absolut största insatsen genomfördes av många FAK:are under fågelinfluensan i 
Fliseryd. Mer om detta i angränsande reportage.

I övrigt kan konstateras att sommaren och framförallt hösten riskerar att hamna i 
en ketchupeffekt. För alla som deltog vid de två Kårchefsråden är det ingen 
nyhet men för övriga kan meddelas att vi fått fler verksamhetsuppdrag än 
någonsin 2021. Om ni går in på vår hemsida, fak.se, så ser ni alla utbildningar 
som man kan anmäla sig till. Kontakta er Kårchef eller utbildningsansvarige och 
anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya 
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er 
kåransvarige. 

Det finns dessutom mängder av utbildningar anpassade för oss som 
Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Allt detta 
finns att söka på frivilligutbildning.se där också mer information om 
Totalförsvarets uppbyggnad återfinns. 

Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och lagom varm sommar. Pandemin 
kommer att påverka oss mindre och mindre men det kommer att ta sin tid. Allt 
kommer kanske inte att bli som förut men vi inom FAK ska se till vara beredda 
att med professionell kompetens ställa upp för Totalförsvaret när så behövs. 

Var försiktiga och ta hand om er!

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera 
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda 
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar 
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och 
externa utbildningsbehov.

I detta nyhetsbrev:

• FAK:s största insats 
avslutad

• FRIDA igång

• Kårchefsråd x 2

• Tältet i Karlshamn borta

• MSB om KBV och 
Terrorattentat

• Vinterhändelser

• Bandvagnar på hög höjd

• När kriget kommer
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BÄSTA FAK:ARE!
När jag skriver detta har kriget i Ukraina 
pågått i exakt 100 dagar. För varje dag 
blir situationen sämre och sämre för be-
folkningen i landet och för de ukrainare 
som flytt ökar oron för sina anhöriga ef-
ter hand. Putin har med brända jordens 
taktik ödelagt huvuddelen av infrastruk-
turen i de östra- och sydöstra delarna av 
landet och på så sätt kuvat dessa områ-
den att stå under den despotiske ryssens 
makt. 

Att Sverige och Finland reagerat med ansö-
kan till Nato är helt naturligt. Lika naturligt 
som vi inom FAK måste anpassa vår verk-
samhet efter det dramatiskt försämrade om-
världsläget vi befinner oss i. Vi måste snabba 
på uppbyggnaden av depåorganisationen. Vi 
måste öka antalet utbildningar för nya och 
gamla medlemmar. Vi måste intensifiera vårt 
samarbete med våra avnämare – Länsstyrel-
serna, Trafikverket Jordbruksverket Svenska 
Kraftnät och inte minst Försvarsmakten (FM). 
MSB har presenterat en åtgärdsplan som ska 
ligga till grund för ett uppdragsförslag till re-

geringen där fler resurser ska avsättas till bl 
a FAK och MTE/RRG så att fordons- och övrig 
logistikmateriel kan anskaffas centralt för att 
användas i kriser, samhällsstörningar och på-
verkan från främmande makt. Ett mycket bra 
grepp som vi har väntat på länge och som vi 
hoppas ska bli verklighet inom något år. Un-
der tiden har vi den redan anskaffade logis-
tikmaterielen som vi bl a övertagit från FM. 
Vi ska på olika sätt försöka att så många som 
möjligt får tillgång till denna materiel så att 
man håller sig uppdaterad och bibehåller sin 
kompetens. 

Det märks att engagemanget och bered-
skapskänslan ökad hos delar av den svenska 
befolkningen. Jag var själv på Veterandagen 
den 29 maj vilket även framgår av en särskild 
artikel av vår nyhetsredaktör Per Lunqe. Stol-
ta och medaljerade veteraner som tjänstgjort 
i någon eller flera utlandsmissioner samlades 
tillsammans med sina familjer på Gärdet i 
Stockholm och på ytterligare 12 platser i lan-
det. Det vill till att få in samma känsla i resten 
av Sveriges befolkning om Putin börjar titta 
lite extra på vårt land nu när vi står mellan 
alliansfritt och Nato och så länge som somliga 
Natoländer har synpunkter på vårt inträde. 
FAK och våra medlemmar är beredda att dra 
vårt strå till stacken om så skulle behövas.
Ha en härlig sommar men håll er uppdatera-
de om vad som pågår i omvärlden!

 

         Curt-Ove Jakobsson
  Rikskårchef
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Stolta och medaljerade veteraner som tjänstgjort i någon 
eller flera utlandsmissioner samlades på Veterandagen. 
Foto: Kim Svensson 
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Kronprinsessparet, flyktingarna 
och frivilligheten
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel 
besökte 19 april Karlavägen 65 och sex 
frivilliga försvarsorganisationer. Det var 
ett kronprinsesspar som var där för att 
lära sig mer om frivillighet och försvar, 
de lyssnade och frågade.

Det som verkligen var av intresse under mö-
tet i Försvarsutbildarnas lokal, var flyktingar-
na från Ukraina. Hur har frivilligheten inom 
försvaret mött denna situation?

Curt-Ove Jakobsson berättade om FAK:s 
flyktingmottagande och beredskap för att ta 
emot ukrainska flyktingar, om FAK:s avtal 
med Jordbruksverket för att registrera hus-
djur och att tillsammans med Blå Stjärnan 
vara första mötet för dem som flytt krigets 
Ukraina.

Curt-Ove berättade också om FAK:s 25 kårer, 
visade en film om FAK:s depå i Jönköping. 
Han berättade för ett intresserat kronprin-
sesspar om tidigare insatser, skogsbränderna 
2014 och framåt, om fågelinfluensan och det 
nu pågående flyktingmottagandet.
Kronprinsessan uppskattar frivilligorganisa-
tionernas arbete med flyktingmottagande:
- Bra i oroliga tider att det görs något kon-
kret, sa Kronprinsessan.

Tomas Warberg, generalsekreterare för Ci-
vilförsvarsförbundet visade Kronprinsesspa-
ret en krislåda som man ska ha hemma. Det 
var en låda som Kronprinsessparet uppskat-
tade, liksom den tid som frivilligorganisatio-
nerna gett dem.

Curt-Ove berättar om 
FAK för kronprinsessparet. 
Foto: Per Lunqe

” ”Bra i oroliga tider att det 
görs något konkret.”
– KRONPRINSESSAN VICTORIA
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Luftning i Jönköping
Det är vad som Bill Skoglund och FAK i 
Jönköping kallar luftning. Den sker för-
stås i FAK:s depå i Moliden, centralt pla-
cerad vid E4:an. 40 medlemmar är i gång 
och underhåller fordonen. En sådan här 
luftning genomförs en gång i månaden. 

Hur börjar ni dagen?
- Först håller jag en genomgång och berättar 
vad som vi vet kommer att ske, säger Bill.
Förra gången det var luftning kom 80 med-
lemmar och det hade sin orsak.
- Vi hade höjd beredskap för flyktingmottag-
ande från Ukraina och alla var taggade.
Fordonsvård är det och under dagen då ny-
hetsbrevet är på plats hämtar medlemmar 
terränghjulingar som använts vid utbildning 
hos räddningstjänsten.
Utöver luftningarna och tätare mellan dagar-
na är torsdagarna. Då kommer de som inte 
har jobb den dagen och gör det som behöver 
göras.

- Det är snickare, rörmokare, elektriker och 
andra hantverkare, säger Bill.
De har byggt köket i depån, de har byggt 
iordning containerhallen och mycket mer. De 
har också byggt lastväxlarflak så att kårens 
bandvagnar ska kunna transporteras.

Bill och FAK stödjer 
Jordbruksverket
Nyhetsbrevet ringer Bill Skoglund. Han har 
just varit på möte hos Jordbruksverket i Jön-
köping.
- Vi pratade om hur vi ska fortsätta att stödja 
myndigheten, säger Bill.

Jönköpings FAK har hängavtal med de som 
rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson slutet cen-
tralt med Jordbruksverket.

Genom FAK:s organisation F-samverkan och 
med stöd av RRG, den regionala resursgrup-
pen i Jönköping, finns beredskap att gå in i 
insatser på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönkö-
ping, regionen och Jönköpings 13 kommuner 
samt angränsande Ydra kommun i Östergöt-
land. 
- De rör insatser vid skogsbränder, över-
svämningar och eventuella flyktingkriser, sä-
ger Bill.

Meckjobb på luftningsdagen. 
Foto: Per Lunqe

Bill har goda kontakter med Jordbruksverket. 
Foto: Per Lunqe

Det här är luftning:
Luftning som FAK i Jönköping gör regelbundet är att hålla materielen i gott skick. Fordon som bandvag-
nar och lastbilar står i förråd. Det kan dröja innan de används på insatser och behöver därför ses om i 
en luftning, oljor fylls på, fett i nipplar. Fordonen ska vara färdiga att tas i bruk när de behövs.
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Anne-Marie klarar uppgiften
När redaktören för Nyhetsbrevet anlän-
der till RRG-depån i Moliden är lunchen 
tillredd i en av FAK:s fältkokvagnar.

Anne-Marie Thell som är med i både Lot-
torna och FAK leder laget som ser till att 40 
hungriga FAK:are får pannbiff, potatismos, 
brunsås, bostongurka och lingon. Till efter-
rätt: Inlagda persikor och grädde. Det sma-
kar riktigt gott och det är rejäla portioner.

För två fältkokvagnar har Anne-Marie 20 per-
soner, nu är det en vagn och tio som jobbar. 
Hon har varit med i sex år för FAK och 20 för 
Lottorna. Råvarorna köper hon hos Coop eller 
Axfood och beroende på var de utspisar, till 
exempel vid en skogsbrand, närmaste mat-

leverantör.
Anne-Marie har varit med vid flera stora in-
satser, senast vid branden i Grästorp. De två 
kokvagnarna har kapacitet att ge mat till 500 
personer. På ett släp finns 10 000 liter färs-
kvatten. Ett annat rymmer kyl och frysskåp. 
Ett släp bär torrvaror som mjöl, pasta och 
socker. Elverk finns.

Varför är du med Anne-Marie?
- Jag tycker det är roligt, att klara uppgiften 
oavsett var vi är, säger hon.
Favoriträtt?
- De jag utspisar gillar … mest biff stroganoff.
Själv?
- Jag äter inte kött, säger Anne-Marie.
Ändå var pannbiffarna riktigt goda.

Anne-Marie utspisar god mat 
på FAK:s luftning i Jönköping. 
Foto: Per Lunqe

De två kokvagnarna har kapacitet att 
ge mat till 500 personer. 
På ett släp finns 10 000 liter färskvatten.

Fältköket är välorganiserat i Jönköping.
Foto: Per Lunqe

i



Depån i Jönköping
Depån i Moliden, alldeles vid E4.an i Jönköping, den 
var förut varit ett civilförsvarsförråd. Men det civila 
försvaret monterades ner efter murens fall och här 
såg Bill Skoglund och FAK i Jönköping en möjlighet.

- Vi tog över den i etapper, säger Bill.
2014 byggde FAK om depån och började med ett varmga-
rage. Det hela utvecklades och nu har FAK flera byggna-
der. Depån rymmer ett 60-tal fordon.

RRG till Länsstyrel-
sens förfogande

FAK i Jönköping har till-
sammans med Länssty-
relsen skapat en RRG-
grupp för 12 år sedan. 
RRG står för regional re-
sursgrupp och den sätts 
in när Länsstyrelsen be-
höver stöd vid en mindre 
eller större kris.
RRG i Jönköping bygger 
på 15 enheter, bland dem 
en bandvagnsenhet, de-
påenheten i Moliden och 
en fältledningsenhet.
- Innan vi startade RRG 
här spretade frivilligorga-
nisationerna i länet, säger 
Kurt Lindberg, FAK i Jön-
köping.
Organisationen tog tid 
att bygga upp, men nu är 
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i Mönsterås, vatten-
transporter i Vetlanda och 
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län. Stabs- och lednings-
plats: SOS alarm i Jönkö-
ping där FAK har en stol 
vid kriser.
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Rikskårchefen har ordet
Bästa FAK:are!

Vi står mitt i den tredje pandemivågen men alla FAK:are måste ha intagit 
startblocken för att dra igång verksamheten så fort som möjligt när den lugnat 
ner sig. Trots pandemin har vi ändå lyckats genomföra ett antal 
bandvagnskurser samt ett stort antal digitala möten. Snart har alla kårer 
genomfört sina Kårstämmor genom hybridmöten där ett mindre antal suttit vid 
den nyanskaffade konferensutrustningen och övriga ute vid sina egna datorer. 
Många kårer har med denna metod uppnått det största antalet medverkande 
medlemmar i sina stämmor. Troligen vann FAK-Gotland där 97% av 
medlemmarna deltog. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla 
bibehåller engagemanget och känslan för FAK och övrig frivilligverksamhet när 
vi nu närmar oss sommar och risk för skogsbränder mm. Under vintern och 
våren har vi varit insatta i snökaos och stöd till pandemidrabbade men den 
absolut största insatsen genomfördes av många FAK:are under fågelinfluensan i 
Fliseryd. Mer om detta i angränsande reportage.

I övrigt kan konstateras att sommaren och framförallt hösten riskerar att hamna i 
en ketchupeffekt. För alla som deltog vid de två Kårchefsråden är det ingen 
nyhet men för övriga kan meddelas att vi fått fler verksamhetsuppdrag än 
någonsin 2021. Om ni går in på vår hemsida, fak.se, så ser ni alla utbildningar 
som man kan anmäla sig till. Kontakta er Kårchef eller utbildningsansvarige och 
anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya 
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er 
kåransvarige. 

Det finns dessutom mängder av utbildningar anpassade för oss som 
Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Allt detta 
finns att söka på frivilligutbildning.se där också mer information om 
Totalförsvarets uppbyggnad återfinns. 

Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och lagom varm sommar. Pandemin 
kommer att påverka oss mindre och mindre men det kommer att ta sin tid. Allt 
kommer kanske inte att bli som förut men vi inom FAK ska se till vara beredda 
att med professionell kompetens ställa upp för Totalförsvaret när så behövs. 

Var försiktiga och ta hand om er!

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera 
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda 
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar 
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och 
externa utbildningsbehov.

I detta nyhetsbrev:

• FAK:s största insats 
avslutad

• FRIDA igång

• Kårchefsråd x 2

• Tältet i Karlshamn borta

• MSB om KBV och 
Terrorattentat

• Vinterhändelser

• Bandvagnar på hög höjd

• När kriget kommer
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Depån har plats för 60 fordon. 
Foto: Per Lunqe

RRG i Jönköping visar vägen.

Inte köra – bara lyssna 
I skrivande stund, mitten av maj, förbereder sig 
FAK i Jönköping för att ge information om sin egen 
organisation och andra frivilliga försvarsorganisa-
tioner i Jönköpings län. Den här introduktionsdagen 
i samverkan med Länsstyrelsen ska ge 25 personer 
som tidigare visat intresse det de behöver veta inn-
an de skriver på som medlemmar.

- Vi räknar med att få in nya medlemmar. De talar om vad 
de är intresserade av och sedan påbörjar de sin utbild-
ning, säger Kurt Lindberg.
Introduktionsdagen är förlagd till FAK:s depå i Moliden, i 
stabsrummet. Det blir ingen bandvagnskörning eller an-
nat praktiskt. De som kommer, kommer visserligen att se 
de fordon som finns i depån, men nu är det muntlig infor-
mation och när de intresserade skrivit på, då är de med 
och kan köra.
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Nya medlemmar: Två sätt
FAK i Jönköping söker hela tiden nya 
medlemmar. Kurt Lindberg i FAK och 
handläggare på Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län, berättar om två sätt. 
- Vi besöker gymnasieskolor i länet som ut-
bildar maskinförare, lastbilsförare med mera, 
säger Kurt.
Det här är ungdomar som ska skaffa jobb, 
tjäna pengar och bilda familj.

- Men om tio år är de lämpliga att komma in 
till oss. Vi jobbar på sikt.
Andra vägar?
- Med Länsstyrelsen och med de FFO:er som 
främst vänder sig till den civila sidan av Total-
försvaret, har vi besökt länets alla kommuner. 
Rundturen i länets sammanföll med invasion-
en av Ukraina men var egentligen något vi 
planerat tidigare, men inte kunnat genomföra 
under pandemin.

FAK och åtta andra frivilligorganisationer 
ställde sig på kommuntorgen med FAK:s last-
bil med rejäla banderoller på sidan och bro-
schyrer från samtliga FFO:er.
- Vi pratade med människor och delade ut 
informationsmaterial. På det här sättet har 
både vi och de andra organisationerna fått 
nya medlemmar, säger Kurt.
Helgen efter nyhetsbrevets besök i Jönköping 
ska FFO:erna hålla en introduktionsdag för 
nya eller presumtiva medlemmar.

Kurt jobbar för att få in nya medlemmar. 
Foto: Per Lunqe

Ingen undgår att se FAK. 
Foto: Per Lunqe

” ”På det här sättet har både vi och de andra 
organisationerna fått nya medlemmar.”
– KURT LINDBERG



FAK med på Totalförsvars-
dagen i Eksjö
FAK i Jönköping drog ett bokstavligen tungt lass 
när RRG visade upp sig på Totalförsvarsdagen i Ek-
sjö. Sex fullastade 24-meters lastbilar lastades och 
kördes från Moliden till Eksjö Garnison.

8000 besökare kom aktuell lördag till garnisonen. Då hade 
RRG lastat av och ställt upp kvällen före. RRG fick en bra 
plats.
- Vi stod mellan parkeringen och de andra enheterna, sä-
ger Bill Skoglund.
Anne-Marie Thell och de andra i Jönköpings fältkok sålde 
kokt med bröd och det var en bra start. Besökarna fort-
satte med att fråga RRG vad de gör och de försågs med 
informationsmaterial.

Lördag kväll: Packa ihop, lasta och köra hem. 
På söndagen lades allt som varit med i Eksjö på rätt plats 
i Moliden-depån.

Händer i Blekinge

På gång i Blekinge-
kåren: Vi har etablerat 
ett av våra sjukvårdstält 
vid hamnen på Verkö i 
Karlskrona på uppdrag av 
Jordbruksverket. Tältet 
används för att besikti-
ga husdjur som kommer 
med Ukrainska flyktingar 
som anländer med färjan 
från Polen.

Vi förbereder oss just 
nu för vårt deltagande i 
Sweden rock festival där 
FAK har till uppgift att 
bemanna minibussar för 
ej akuta sjuktransporter 
inom och från festivalom-
rådet i samarbete med 
Sweden rock rescue orga-
nisationen.

Som en förberedelse in-
för Sweden rock festival 
genomförde vi en första 
hjälpen genomgång:

Roger A har genomfört 
genomgången om sjuk-
vård och första omhän-
dertagande av skadade. 
Roger har mångårigt för-
flutet som ambulans-
sjukvårdare och nu till 
vardags arbetar han som 
sjukvårdsinstruktör inom 
Försvarsmakten.

Jonas Bärnheim
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Roger pratar om fria luftvägar.
Foto: FAK Blekinge

Sex fullastade lastbilar gick från Moliden till Eksjö.
Foto: Per Lunqe

Tält på Verkö
FAK i Blekinge har 
etablerat ett sjuk-
vårdstält på Verkö 
utanför Karlskrona 
på uppdrag av Jord-
bruksverket, för re-
sande från Gdynia i 
Polen. Tältet kom-
mer från kårens ma-
terielpool.
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Prova på för kvinnor
FAK i Blekinge har genomfört en Prova-
påhelg i mitten av april.
 
- Vi postade inlägg på hemsidan och i två lo-
kala Facebookgrupper ”Händer i Karlskrona” 
och ”Händer i Blekinge” som vardera har 6 
till 8 tusen följare. Liknande grupper finns på 
många ställen i landet och kan vara en bra 
kanal för att nå ut till presumtiva medlem-
mar, säger kårchefen Jonas Bärnheim.

Huvudinstruktör var Fredrik Widebrant, 
Magnus adjutant och assisterande instruk-
tör. Karsten och Bengt var med som in-
struktörsadepter. Kårchefen Jonas var med 
som hjälpinstruktör.

Provapåhelg-konceptet tog Blekingekåren 
fram 2020 och detta var nu 5:e gången kåren 
genomförde en sådan helg. Provapåhelgen 
ger deltagarna en bra grund att stå på om de 
väljer att gå vidare mot centrala kurser och 
avtal. 

- Helgen ger också oss som kår en god bild 
av deltagarnas förmåga och lämplighet så vi 
bättre kan vägleda dem vidare mot centrala 
utbildningar och avtal, säger Jonas.

Fr v Lina K, Lina Ö, Isabell, Åsa, Caroline och Kristin var med på Provapåhelgen.
Foto: FAK-Blekinge

Bandvagnskörning för engagerade kvinnor.
Foto: FAK-Blekinge

Annonsera på Facebook! Det gör vi i Blekinge.
Facebookannonsering är ett enkelt, smidigt och billigt sätt att marknadsföra sin kår. Man bestämmer 
taket på vad annonsen får kosta (moms tillkommer), väljer region, målgrupp och eventuella intressen 
och under hur många dagar man vill att annonsen skall visas för målgruppen.
Jonas Bärnheim, kårchef FAK Blekinge
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Veterandagen, 
i år blev den av!
Sverige hyllar sina veteraner, militära 
och civila på den dag som numer är all-
män flaggdag. Efter uppehåll för Coro-
nan genomfördes Veterandagen i år med 
veteraner på plats. På Gärdet vid Sjöhis-
toriska i Stockholm och på flera platser i 
landet.

I FAK finns veteraner och en av dem är rik-
skårchefen Curt-Ove Jakobsson. Han har 
varit med på ett flertal insatser utomlands 
som Cypern, Sudan, Balkan (4 missioner) 
och Operation Atalanta (2 missioner) m fl.
- Veterandagen är en fin dag och här möts vi 
veteraner, säger Curt-Ove.

Curt-Ove med erfarenhet från flera missioner var förstås med 
på Veterandagen. Foto: Per Lunqe

Veteranparaden ställer i utställningsområdet. 
Foto: Antonia Sehlstedt/FM

Bandvagnsmålning, 
krisberedskap och 
FOS på Gotland
På Gotland fortsätter verksamheten. Ny-
hetsbrevet ringer upp kårordföranden 
Åsa Wackelin Flanking. 

Hur står det till?
- Vi jobbar med vår bandvagn och har annat 
på gång, säger Åsa.
Den ska målas om och efter avskrapningen 
ska den bli gul och med reflexstripes. Blir det 
till exempel höga vattenflöden, då kan FAK på 
Gotland att rycka ut på uppdrag av regionen/
räddningstjänsten eller på uppdrag av läns-
styrelsen. 
- Vårt huvuduppdrag i totalförsvaret är an-
svaret för bortforsling av kulturskatter, säger 
Åsa.

De flyktingar från Ukraina som dök upp vid 
hamnen i Visby hade redan ordnade boen-
den. Så FAK Gotland behövde ej bistå med 
hjälp, dock fanns beredskap om det skulle ha 
behövts. Kåren har 37 medlemmar och fler-
talet av dem står i beredskap att hjälpa till 
om så behövs. 

På utbildningsfronten har Åsa haft en kris-
beredskapskurs digitalt. Där fick deltagarna 
lära sig hur man klarar sig utan el, vatten och 
med tomma butikshyllor.

Då detta skrivs kommer kåren att delta i ett 
FOS-arrangemang i Tingstäde och göra PR för 
det de gör. Månaden slutar med en mekar-
kväll i materielförrådet i Hörsne utanför Vis-
by.

Just i detta nu så jobbar styrelsen aktivt in-
för Almedalsveckan där FAK kommer att vara 
representerat.
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Vi står mitt i den tredje pandemivågen men alla FAK:are måste ha intagit 
startblocken för att dra igång verksamheten så fort som möjligt när den lugnat 
ner sig. Trots pandemin har vi ändå lyckats genomföra ett antal 
bandvagnskurser samt ett stort antal digitala möten. Snart har alla kårer 
genomfört sina Kårstämmor genom hybridmöten där ett mindre antal suttit vid 
den nyanskaffade konferensutrustningen och övriga ute vid sina egna datorer. 
Många kårer har med denna metod uppnått det största antalet medverkande 
medlemmar i sina stämmor. Troligen vann FAK-Gotland där 97% av 
medlemmarna deltog. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att alla 
bibehåller engagemanget och känslan för FAK och övrig frivilligverksamhet när 
vi nu närmar oss sommar och risk för skogsbränder mm. Under vintern och 
våren har vi varit insatta i snökaos och stöd till pandemidrabbade men den 
absolut största insatsen genomfördes av många FAK:are under fågelinfluensan i 
Fliseryd. Mer om detta i angränsande reportage.

I övrigt kan konstateras att sommaren och framförallt hösten riskerar att hamna i 
en ketchupeffekt. För alla som deltog vid de två Kårchefsråden är det ingen 
nyhet men för övriga kan meddelas att vi fått fler verksamhetsuppdrag än 
någonsin 2021. Om ni går in på vår hemsida, fak.se, så ser ni alla utbildningar 
som man kan anmäla sig till. Kontakta er Kårchef eller utbildningsansvarige och 
anmäl er för de utbildningar som ligger i er utbildningsstege eller om ni är nya 
medlemmar så anmäl er till någon grundutbildning, men återigen via er 
kåransvarige. 

Det finns dessutom mängder av utbildningar anpassade för oss som 
Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Allt detta 
finns att söka på frivilligutbildning.se där också mer information om 
Totalförsvarets uppbyggnad återfinns. 

Slutligen önskar jag er alla en härlig vår och lagom varm sommar. Pandemin 
kommer att påverka oss mindre och mindre men det kommer att ta sin tid. Allt 
kommer kanske inte att bli som förut men vi inom FAK ska se till vara beredda 
att med professionell kompetens ställa upp för Totalförsvaret när så behövs. 

Var försiktiga och ta hand om er!

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera 
tunga fordon hos män och kvinnor. Att motivera och förbereda 
förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar 
när samhället så kräver. Vi utbildar egna instruktörer för interna och 
externa utbildningsbehov.
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Pistolskytte-SM 
för Dalarna
Börje Bergqvist, kårchef i Dalarna berättar 
om ommålning av Trafikverkets bandvagnar. 
Han och andra medlemmar i kåren gör en del 
av jobbet. 40 bandvagnar lackeras om från 
militärgrön till svart och vit. Först ”kläs de av” 
som Börje säger, det vill säga delar som lyk-
tor skruvas av. Efter lackering ”kläs de på”. 

Senare pågår SM i pistolskytte i Orsa med 
Sveriges pistolelit och stor publik.
- Vi kommer att vara där och visa upp vår 
verksamhet. Vi kommer också att prata om 
krisberedskap, säger Börje.

Göteborg vill 
föryngra
Hans Östling är kårchef i Göteborg. Det är 
en kår som väntar på en vändning. Det finns 
inga fordon, men idéer.
- Vi har 90 medlemmar, med en snittålder på 
66 år, och försöker få in yngre, säger Hans.
De ska då få utbildning och kunna göra upp-
drag åt Länsstyrelsen i Västra Götaland, Tra-
fikverket och Svenska Kraftnät. I länet finns 
fyra FAK-kårer och Hans ser framför sig en 
hopslagning av de fyra kårer till en eller två. 
Då har de hopslagna bättre möjligheter att 
göra insatser.

Hans har ett förflutet på Ing 3 i Boden och 
där har han fått ”alla” fordonsbehörigheter. 
Nu ska nya medlemmar få behörigheter på 
fordon för insatser.

Borås med Skara-
borg och Göteborg?
Jerry Karlsson, kårchef i Borås och hans 
20 medlemmar vill ansluta sin kår till andra. 
Idén är att gå ihop med Skaraborg och Göte-
borgsregionen. Detta ska leda till mer verk-
samhet. Själv rycker Jerry in på insatser för 
Trafikverket och Svenska Kraftnät.

Tidigare har medlemmar i kåren varit med på 
släckningsinsatser på skogsbränder i Ljusdal 
och utanför Värnamo. Årsmöte kommer att 
hållas i Borås och kåren kommer att genom-
föra en introdag för nya medlemmar.

Björn söker nav i 
Halland
Björn Gunnarsson är kårchef i FAK Halland 
sedan mars i år.  Han tog över efter Rune 
Åsfalk som varit kårchef i 23 år. Kåren med 
55 medlemmar letar lokal för verksamheten 
och när Nyhetsbrevet ringer tittar man på två 
möjliga lokaler som ska bli ett FAK-nav i Hal-
land.
- Det är svårt att engagera medlemmarna när 
vi inte har något att sätta i händerna på in-
tresserade säger Björn och tillägger:
- Samarbete med Räddningstjänsten Väst är 
upprättat och kanske som en början kan vi få 
ta över deras utbytta motorsprutor och annat 
materiel.

Utbildning?
- Nya medlemmar får gå introduktionsdag 
hos MTE Jönköping, och därefter välja vilken 
utbildning som passar kåren och eget intres-
se. Det kan vara mobila elverk, bandvagn, 
koktross med mera, säger Björn.

Kårens medlemmar går utbildningar för upp-
drag mot MTE, Svenska Kraftverk eller Tra-
fikverket. Kåren har sedan 2017 ett avtal med 
Länsstyrelsen i Halland och är sedan tidigare 
en del i Försvarsutbildarna.

Björn blev medlem i FAK Halland 2019. En 
kollega som kört bandvagn under skogsbrän-
derna i Västmanland 2018 tipsade honom. 
Han gick en introduktionsdag och blev knu-
ten till en MTE och har nu gått bandvagnsut-
bildning två steg av tre.  Nu är han kårchef.



Rädd eller beredd - tidsplanen
Behovet av informatörer kommer vara stort efter-
som Sverige är ett långsträckt land.
Samma informatörer kommer dock att användas i flera 
regioner. Det säger Tina Nordén, Civilförsvarsförbundet, 
som är projektledare för beredskapsutställningen Beredd 
– inte rädd, som riktar sig till gymnasieelever.
 
- Den preliminära tidsplanen för hösten är uppstart i Öst-
ersund veckorna 43-46. Helgen i vecka 43 kommer vi ha 
vårt andra utbildningstillfälle. Därefter blir det Falun i slu-
tet av året, säger Tina.

2023: Västerbotten, Västmanland, Gävleborg, 
Västernorrland, Norrbotten, Uppsala, Stockholm och 
Östergötland.

Bli inte lurad

Den nya Myndigheten 
för psykologiskt för-
svar har rivstartat med 
en kampanj på nätet. 

Den ska göra i första 
hand de som följer ny-
heter på sociala medier 
motståndskraftiga, de ska 
inte bli lurade.

På myndighetens sajt 
finns handfasta råd om 
att man ska kolla källor 
och vilka agendor har ny-
hetsmedierna? Viktig frå-
ga för myndigheten som 
vill ge alla nyhetskonsu-
menter en trygg grund att 
stå på, inte minst viktigt 
inför valet i september.
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Rädd eller beredd?
En ny kampanj ska göra 23000 gymnasieungdomar i Sve-
rige beredda, inte rädda. Det är ett stort projekt och infor-
matörer ska åka ut till skolor i hela Sverige. De ska hålla 
lite mer vanliga klasslektioner och mer ovanligt, informe-
ra i en specialgjord container med beredskapstema.
För att klara av det här uppdraget har informatörerna fått 
en helgs utbildning i Malmö i räddningstjänstens lokaler. 
Nyhetsbrevet var med när Elvira Erlands från Folk & För-
svar pratade säkerhetspolitik inför informatörerna. Dan-
Åke Andersson från FAK var med. Han lyssnade intresse-
rat på Elvira även om han kan en hel del.
- Det är ganska grundläggande, men alla informatörer ska 
ligga på eller över ribban, säger Elvira.

Bakom kampanjen står MSB och projektledare är Tina 
Nordén från Civilförsvarsförbundet.

Elvira, en gång själva skolinforma-
tör, går igenom säkerhetspolitiska 
grunder. Foto: Per Lunqe 

Hugo Severinsson, bandvagnsfö-
rare i Bilkåren och student på För-
svarshögskolan ska bli informatör 
för MSB:s kampanj.
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Nationella Totalförsvarsdagen 
lockade tusentals besökare

I Malmö var det Totalförsvarets dag 18 
juni. FAK och övriga frivilligorganisatio-
ner bemannade ett jättetält på Stortor-
get och FAK ställde även en bandvagn 
och en terrängbil utanför tältet. 

Solen sken över FAK, fordonen och besökar-
na. Många yngre provsatt och ett frö såddes 
och kanske kommer de att skriva avtal med 
FAK och göra en insats när de blivit vuxna. 
Christian Mårtensson är en av FAK:arna 
som bredvid bandvagnen berättade om frivil-
ligorganisationer i allmänhet och FAK i syn-
nerhet.

Inne i det ljusa tältet står Anders Kristians-
son, Tim Newton och Pär Franzén. De är 
på gott humör, detta är ett bra tillfälle att in-
formera om frivillighet. De delar ut ”Hjältar 
på hjul sökes” och ”Vill du göra en insats”. 
Besökarna får också fylla i intresseblanketer. 
Självklart är också kårchefen Anders Pers-
son med. Han håller på med FAK:s nya bas 
utanför Malmö. Nyhetsbrevet återkommer 
om denna.

Anders K har jobbat med denna dag från och 
till under hela våren. Möten har avlöst varan-
dra för att allt ska klaffa. Det gör det.
- Bra att medlemmarna ställer upp, säger 
han.
Ett 20-tal FAK:are ser till att det blev en lyck-
ad dag.

Christian fick ett snack med ÖB och det blev en bild. 
Foto: FAK

Christian visar 
en nyfiken 
åttaåring, Iris, 
vad hon har 
framför sig på 
instrument-
brädan. 
Foto: Per 
Lunqe

Fr v Tim, 
Anders och 
Pär ger 
besökarna 
möjlighet att 
bli hjältar på 
hjul. 
Foto: Per 
Lunqe


