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Vid en av vårens veteranträffar på Husie 
hade kårens transportansvarige, Bo 
Nilsson, plockat fram det senaste militära 
fordonsförvärvet med demonstration för 
oss veteraner. För Hemvärnets räkning har 
Försvaret köpt in den nya typen av Merce-
des Sprinter PB 8. På Husie anläggningen i 
Malmö finns fyra stycken av denna modell 
placerade.

Några av våra FAK-kollegor har redan 
genomgått en utbildning på 32 timmar 
för att få framföra denna nya Mercedes. 
Motorn är fyrcylindrig diesel på cirka 
100 hkr. Fordonet är utrustad med Range-
låda och klarar sig bra i terrängen genom 
fyrhjulsdrift. För renare dieselavgaser finns 
en specialbehållare för reningsvätska med 
betäckningen – AdBlue.

Inredningen är specialbeställd för 
Hemvärnet. I sittkabinen kan sex soldater 
sitta i utmärkta 3+3-säten. Det främre av 
dessa två säten kan vändas så man sitter 
”face mot face”, vilket är bra för kommu-
nikation. All utrustning hängs i taket i det 
bakersta utrymmet där det finns special-
lådor för vapen och pansarskott. Bestäl-
laren av fordonet har tänkt till då det finns 
utrymmen för vattendunkar och specialbur 
för människans bäste vän – hunden. Vissa 
av bilarna är försedda med det senaste i 
belysningsväg, typ LED-lampor. Lastför-
mågan är runt 1700 kg. För garagering i 
torrluftförråd finns en särskilt torrlufts-
anslutning i bakdörren. Bilen kan också 
användas för sjuktransport, dock med 
reducerad framfart. Fordonet är verkligen 
ett lyft om man gör jämförelsen med de 
gamla 20-bilarna eller värre än så, modell 
11- och 13-bilarna. 

J-E. H.

In på det nya året har FAK:s verksamhet 
redan startat upp med några aktiviteter 
och mer kommer att erbjudas under  året 
som ligger framför oss.

På utbildningssidan startar vi vecka 
15 med Introduktionskurs MTE ute på 
Revingehed. Övningsobjekt är lastbil 
med inslag av släpvagn, buss, band-
vagn och dieseldrivet elverk. Fortsätt-
ningskurs inom MTE kommer också att 
genomföras med lastbil + släp under 
veckorna 38 och 41. Även här blir 
utbildningsplatsen Revingehed. MTE-
kurs med buss kommer att anslutas 
till FAK Jönköping som är gemensam 
utbildnings-ort för södra Sverige. 
Medlemmar som är intresserade av 
Centrala kurser hittar utbudet på FAK:s  
hemsida under:www.fak.se

Från försvarsmakten finns under 
året utbud med: Förtroendeutbildning, 
Mercedes Sprinter/Minibuss, men 
även andra utbildningar kan tillkomma 
under denna tidsperiod. Någon datum 

är inte fastställd för dessa utbildningar.
Beslutat är däremot att Hemvärns- 

och Frivilligförsvars Dag, s k ”Öppet 
Hus”, kommer att genomföras lörda-
gen den 23 maj på Husieanläggning-
en. Här kommer organisationerna att 
visa upp realistiska övningsmoment. 
FAK kommer att ha ett antal fordon 
uppställda, men även en monterplats 
med syfte att rekrytera nya medlem-
mar. Förhoppningsvis kommer det fler 
tillfällen under året då FAK kan visa 
upp sin verksamhet.

Sektionernas arbete är en viktig 
del av vår verksamhet där nytillkomna 
medlemmar får sin första grund att stå 
på för att sedan gå vidare med utbild-
ningar, sektionsarbete  m m. Under 
året finns bra gemensamma aktiviteter 
som sektionerna svarar för, så följ 
med vad som händer och kontakta 
sektionscheferna som håller er uppda-
terade. Kurser inom HLR, datauppda-
tering, trafikupplysning, temakvällar är 
några av utbuden som finns att tillgå 
om bara intresset finns.

De av er medlemmar som känner 
intresse för att deltaga i styrelsearbete 
kan anmäla detta till valberedningens 
sammankallande, Sven Nivestam: 
040-49 94 73 / mail:sven.nivestam@
bolina.hsb.se För att följa FAK:s verk-
samhet gå in på hemsidan: www.fak.
se som ständigt uppdateras. Malmö-
kårens information finns under: lokala 
kårer. Ett tips för anmälan till aktiviteter 
är via: fakaktivitet.@gmail.com 

 Anders Persson

E 6:an Skånes pulsåder
Enligt Trafikverket är E 6 en relativt säker 
väg. Trots det inträffar över 200 olyckor 
med många skadade varje år. På tio år 
har 37 dödsfall inträffat på den skånska 
delen av vägen. Värst drabbat är det under 
december månad vilket förmodligen beror 
på väglag och under den mörkaste tiden på 
året. Juni är också en månad med mycket 
olyckor, mycket beroende på att semester-
trafiken har kommit igång på allvar. Den 
värst drabbade biten är runt Helsingborgs 

på- och avfarter, men även norr om Malmö 
förekommer många olyckor.

Lastbilstrafiken är inblandad i cirka 
15 procent av olyckorna. Ovanligt många 
singelolyckor finns med i den statistik 
som Transportstyrelsen upprättar varje år. 
Största orsaken är att farten är för hög och 
risken att köra in i framförvarande fordon 
finns hela tiden genom att förarna ligger 
för nära och inte hinner dra ner på farten. 
Fenomenet med ouppmärksamhet bidrar 
också när bilister pillar med sina telefoner 
och annan teknisk utrustning typ GPS 

J-E. H.



Polishundar
Människans bäste vän är hunden lyder en 
gammal fras. På detta tema var Polisen 
Niklas Karlsson inbjuden till Husie för att 
föreläsa om sitt uppdrag som hundpolisut-
bildare. 

På plats denna kväll i januari var vi 35 
åhörare från lokala FAK och FMK som 
fick en inblick i hur polismyndigheten 
hanterar utbildningen av sina hundar. Vid 
uttagning av lämpliga hundar börjar man 
med att röntga hunden vid ett års ålder för 
att vid arton månader mental-testa den för 
att se hur och om den uppträder normalt 
vid olika rörelser och utsättande för smäl-
lare och larm i sin omgivning. En godkänd 
och lämplig hund kan sedan tjänstgöra 
upp till 10-12 års ålder. Hundföraren har 
sin tjänstehund i familjen vilken måste ha 
full förståelse att tiden med hunden kräver 
mycket arbetsträning på fritiden.  En ny 
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hund måste kvalitetsäkras var sjätte månad 
där även en instruktör medverkar som 
handledare. Efter godkänd provtjänstgör-
ning skickas hund och förare till Karlsborg 
där vidarutbildning sker i omgångar.

Raser som lämpar sig bäst som patrull-
hundar är schäfer, malinios, boxer och rott-
weiler. I Skåne finns cirka 60 patrullhundar 
som i huvudsak används att spåra män-
niskor och leta efter gärningsmän. Dessa 

Niklas Karlsson avtackas av Leif Björö

FordonsblinkersSvensk Bensinhandel 
firar 80 år

Skaffa dig stötdämpare av rätt kaliber. Välj SACHS stötdämpare 
och du får säkerhet, kvalitet och prestanda på köpet.

SACHS hittar du på Autoexperten. www.autoexperten.se

hundars egenhet är att ha stor arbetsvilja, 
nyfikenhet, vara modiga och  ha stor själv-
säkerhet. Till sökhundar använder polisen 
också andra arter som cookerspaniel och 
labrador vilka har ett utpräglat luktsinne 
och är allmänt livliga medarbetare. Utöver 
ovanstående finns specialhundar för sök av 
narkotikapreparat, vapensök, brandhärds- 
och sedelhundar med inriktning på sedlar 
från bl a US-dollar, euros och engelska 
pound.

Niklas Karlsson, även utbildad polis-
ryttare, lät oss få en inblick i hur man från 
hästryggen kunde arbeta med att hålla ord-
ning och demonstranter  i schack vid typ 
upplopp, idrottsevenemang och politiska 
demonstrationer. Vid den efterföljande 
fikan förstod man att kvällens ämne var 
ytterst intressant och många synpunkter 
väcktes på hur otacksamt polisens arbete 
med rättvisan måste vara. 

J-E. H.

För cirka åttio år sedan träffades fjorton 
bensinhandlare i Skövde under parol-
len ”Trötta på oljebolagens fasoner” och 
bildade då Bensindistributörernas Riksför-
bund. Några år senare, 1938, fanns det 12 
300 försäljningsställen av bensin och pet-
roliumprodukter i Sverige. År 1965 tillkom 
de första bensinautomaterna och året därpå 
blev det tillåtet med försäljning av varor 
såsom konserver, kaffe, te och knäckebröd 
i butikerna. I den vevan introducerade 
ESSO en av världens mest kända slogans i 
Sverige – ”In med en tiger i tanken”. 

Flera stora bolag har försvunnit genom 
åren eller döpts om genom olika konstella-
tioner. Många minns säkert bensinransone-

ringar som drabbat oss och 
upptryckning av kuponger 
som mer eller mindre aldrig 
kom i omlopp.OK/Q8 har 
i dagsläget flest stationer i 
Sverige inräknat automat- 
och service-stationer. Totalt 
står man för 697 följt av 
Statoil med 462 stycken.

Priset på drivmedel har 
alltid varit ett diskussions-
ämne för oss bilister som är 
ett tåligt släkte när vi står 
där med pumpmunstycket i 
ena handen och betalkortet 
i den andra samtidigt som 
vi morrar över det höga 
priset. 

J-E. H.

Var fjärde trafikant använder inte 
blinkers enligt en undersökning som 
Motormännen gjort i samarbete med 
motorcykelorganisationerna. Nord-
västra Skånes trafikanter är laglydigast 
och flitigast med att använda blinkers. 
Sammanlagt 12 520 observationer 
är gjorda på 15 orter i hela landet. 
Resultatet visar på att kvinnor är bättre 
på det här med blinkers. 27 procent av 
männen struntar i att ge tecken vid tre- 
och fyrvägskorsningar mot 18 procent 
för kvinnor. En tråkig attityd man 
visar genom denna nonchalans mot 
andra som vistas ute i trafiken. 

J-E. H.
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10% RABATTPÅ ALLA TJÄNSTER

Marianne Mörck
FAK hade nöjet att ha sångerskan och 
skådespelerskan Marianne Mörck som 
föreläsare på Husieanläggningen, där hon 
berättade om sitt liv och karriär.

Hon föddes på Göteborgs lasarett 1949 
och adopterades bort vid 9 månaders ålder.
Hennes uppfostran var sträng. Mamman 
ville hon skulle arbeta inom vården, själv 
ville hon bara sjunga. Hon utbildade sig 
till sjukvårdsbiträde och jobbade därefter 
på Sahlgrenska sjukhuset med nattjänst 
medan hon tog sånglektioner på dagarna.

Hennes debut i Malmö var författaren 
Harry Martinssons ”Aniara”. Sedan dess 
har hon gjort många musikaler, operor 
och operetter på förutom Malmöscener 
även vid Göteborgs Operan och Cirkus i 
Stockholm. Marianne har också medverkat 
i Wallanderfilmer som” Ebba i växeln”, 
samtidigt som hon uppträdde i Stockholm 

med”Mamma Mia”-föreställningen. På lo-
kal nivå har hon medverkat i Arlövsrevyn 
och Fredriksdals Friluftsteater

Hon har tilldelats Kunglig medalj av 
6:e graden, som hon tog emot i en klän-
ning, trodde hon, men som visade sig vara 
ett baddräktsöverdrag. Andra belöningar 
är Thaliapriset, Guld-masken och Malmö 
Stads Kulturpris.

Hennes liv är sunt, röker inte, dricker 
inte men älskar god mat. Har ett stort sam-
larintresse, bl.a 10 000 vykort och massor 
av Kinderägg-figurer.

Vid vuxen ålder ville hon söka upp sina 
biologiska föräldrar och fann sin mamma 
Margareta, och fick bra kontakt som hon 
blev mycket glad för.

Marianne avslutade med att avslöja att 
hon ska spela ”Charleys tant” tillsammans 
med bl.a Malmösonen Jan Malmsjö. 

En mycket uppskattad kväll med en 
artist som verkligen bjöd på sig själv och 

avslutningsvis deltog i den avslutande 
fikan med kaffe och fastlagsbulle. 

Text: Inger Pettersson / Foto: J-E. H.

Informationsmöte
En trogen skara medlemmar hade in-
funnit sig till kårens informationsmöte 
den 22 januari på Husie. Ordförande 
Anders Persson gjorde en bildpresenta-
tion över de centrala- och kårens egna 
utbildningar inför det nya året. Mötes-
deltagarna fick också information om 
planerade lokala aktiviteter under den 

kommande våren, där sektionerna står för 
merparten av aktiviteter.

Lördagen den 23 maj genomförs  
”Öppet Hus” på Husieområdet där Hem-
värnet och Frivillig-organisationerna visar 
upp sin verksamhet i form av uppvisningar.

Körcentralchef Bo Nilsson förmedlade 
om utförda och kommande transporter för 
kårens aktiva förare. Kårchefen uppma-

nade mötesdeltagarna att följa upp 
kommande aktiviteter och kurser genom 
att gå in på FAK:s hemsida: www.fak.
se – under ”Lokala Avdelningar”.

Mötet avslutades i traditionell ord-
ning med kaffe och kakor och givande 
diskussioner. 

J-E. H.

Fördomar om äldre bilförare
Den allmänna inställningen om äldre 
bilförare är att de kör långsamt, sällan 
och bara korta sträckor. Samtidigt förstår 
de dessutom inte när det är dags att sluta 
köra bil. Så tror den yngre generationen att 
gamla människor beter sig bakom ratten.

Den bilden stämmer inte riktigt. Åtmin-
stone inte enligt en enkätundersökning som 
Statens Väg- och Forskningsinstitut (VTI) 
gjort för att ta reda på hur äldre förare 
själva bedömer sitt hälsotillstånd och 
sina körvanor. Svaren på undersökningen 

visade att merparten av förarna inte hade 
förändrat sitt körbeteende nämnvärt och 
dessutom hade lika nya bilar som yngre 
förare. Sammanlagt svarade 1 362 aktiva 
förare på enkäten, alla födda 1941 eller 
tidigare. 	 	 		(TT) / J-E. H.

Marianne med välförtjänt blomster-
uppvaktning
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Pärlrallyt
Det populära Pärlrallyt som är det största i Sverige för tunga 
fordon har under många år gått av stapeln i Vallåkra utanför 
Helsingborg. Här har många renoverade klenoder visats upp  som 
djupt imponerat på besökarna. Ekipagen har kommit från ett flertal 
andra länder som Danmark, Tyskland, England, Holland med flera. 
Några har kört upp till 90 mil enkel resa bara för att visa upp för-
utom renovering även klassiskt målade lastbilar och bussar.

I år har kommittén för Pärlrallyt som är en ideell förening 
beslutat att göra ett uppehåll för innevarande år. Hur framtiden för 
arrangemanget kommer att se ut är inte klarlagt, men vi som är 
intresserade hoppas givetvis på en fortsättning även om det blir i 
annat genomförande. 

J-E. H.

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Gammal lastbil
Bilder på gamla lastbilar typ denna välrenoverade och 
eleganta Ford Herkules Diesel gör en gärna lite nostalgisk.  
I jämförelse med dagens kraftpaket till lastfordon ser Forden 
från mitten av fyrtiotalet ut som en minilastbil. Lastförmågan 
var runt 3,5 till 5 ton som här utrustad med boggie. På taket 
har den dessutom den ljusbelagda triangel som betecknar att 
fordonet är giltigt att framföra påhängsvagn eller släp. Med 
de cirka 100 hästkrafter fordonet hade i motorstyrka så gick 
det säkerligen inte fort i uppförbackarna med giltig last. 

J-E. H.

Dagens moderna fordon
Du som är ägare till ett modernt fordon är du medveten om att 
finns cirka femtio datorer inbyggda i din bil som arbetar som 
ett arbetslag för att underlätta din körning och se till att det 
känns tryggare i trafikmiljön. 

J-E. H.

Skrotbilar
Tillhör du en av dem som funderar över var dina gamla trotjänare 
till bilar tagit vägen när du ratat dessa för nyare och mer glänsande 
modeller. Eller har du kanske haft oturen att äga en ”måndagsbil” 
som du önskat en hädanfärd redan när den var i din ägo.

Numera är det mycket som kan återvinnas av en uttjänt bil. När 
bilen kommer till skroten skall den tömmas på oljor och köld-
medel som skall lämnas för återvinning. Ofta finns det delar från 
bilen som kan säljas på begagnat-marknaden. När bilen är tömd 
på attraktiva delar återstår själva chassit förutom rester av gummi, 
plast, textilier och glas, vilka skall deponeras enligt lag från Läns-
styrelserna. Plåten pressas därefter ihop till en kubs form och stor-
lek på cirka en kubikmeter. Efterfrågade metaller som aluminium, 
järn och koppar smälts ner och  återanvänds.

Under 2013 skrotades nästan 200 000 fordon, vilket är ett litet 
antal jämfört med länder som har skrotningspremier på motsva-
rande flera tusentals svenska kronor. Genom att Sverige slopade 
denna skrotningspremie 2007, hamnar tyvärr många vrak ute i 
naturen, där de flesta ger ifrån sig miljöfarliga ämnen som inte är 
speciellt lämpade för vår natur. 

J-E. H.


