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Framför oss har vi ett nytt verksamhetsår 
med framtiden i sikte. Det innebär att vi 
måste ta nya tag både i styrelsen och ute 
på sektionerna för att kunna ta kåren in 
i en ny framtid. Det är ingen lätt uppgift, 
men tillsammans klarar vi det. Det gäller 
för kåren att rekrytera nya medlemmar 
och det måste vi göra tillsammans, men 
det är också viktigt att vi tar hand om de 
medlemmar vi har idag. Så var med och 
hjälp till så att kåren kan växa och bli 
starkare. Det kan vi åstadkomma med att 
bli fler i kåren genom att locka bekanta 
och deras anhöriga till medlemskap.
 Det är viktigt att vi syns och visar vad 
kåren har för verksamhet genom Event, 
studiebesök, föredrag, aktivitet eller 
utbildning. Här måste vi få in bilder och 
texter från er som har deltagit eller varit 
på plats så vi kan lägga in detta på hem-
sidan och sociala medier, typ Facebook, 
Instagram och Linkedin, som vi också 
syns på idag. 

Det är viktigt att vi syns utåt. Du som är 
inne på sociala medier, klicka inte enbart 
på Gilla utan dela inlägget för att på så 
sätt sprida FAK:s  och kårens verksamhet 
vidare. Bilder och texter sänder du in till: 
fak.media@hotmail.com
 Verksamhetsåret innebär utbildningar 
inom MTE. Dessa hittar ni under fliken 
Utbildning – Våra kurser på hemsidan.
FAK Skåne-kårerna kommer att ansvara 
för en Introduktionskurs med placering på 
Revinge, datum är inte fastställd än.
 Alla kurser är tillgängliga för alla i mån 
om plats. Det kommer också att finns 
utbildningar som vi får från Försvarsmak-
ten, typ förnyelse av förarbevis. Datum för 
dessa är den 2 mars, 15 juni, 7 september 
och den 16 november. Anmälan till Henrik 
Pettersson, e-post: hpe99@yahoo.com 
eller Bo Nilsson 072-24 41 44 88 senast 2 
veckor före kursstart. Denna information 
ligger också på kårens hemsidan under Ut-
bildningar, vilket kommer att kompletteras 
ytterligare under verksamhetsåret.
 En del av vår verksamhet hålls igång 
genom olika transportuppdrag som vi får 
från Försvaret. För dig som är intresserad 
av att vara med och utföra transporter, kon-
takta Bo Nilsson på 072-241 44 88. Kåren 
behöver fler förare som är villiga att ställa 
upp vid dessa transporter.
 Det kommer att genomföras flera event 
som kåren kommer att vara delaktiga i, 
bland annat Regementets dag den 30 maj, 
där vi deltar med vårt informationstält för att 
sprida information om verksamheten, men 
även för att försöka rekrytera nya medlem-

mar. Är du intresserad av att delta på 
något av våra event, kontakta Anders 
Kristiansen på: anders.kristiansen@
skivarp.se
 Det är VIKTIGT att vi hjälps åt att 
rekrytera nya medlemmar till kåren med 
fler nya medlemmar för att behålla vår 
styrka genom att fortsätta blicka framåt.
 I vanlig traditionell ordning kom-
mer kåren även i år att ha en del lokala 
aktiviteter och kurser som våra sektio-
ner ansvarar över, typ Trafiksäkerhet, 
HLR, föredrag och en hel del annat som 
kan vara intressant. Alla aktiviteter och 
studiobesök som sektionen eller kåren 
arrangerar är gemensamma för alla 
medlemmar oavsett vilken sektion man 
tillhör, det är viktigt att ställa upp och visa 
sitt intresse för vad som händer i kåren. 
Om du känner någon eller du själv skulle 
ha intresse för att deltaga i styrelsear-
bete, kontakta i så fall valberedningens 
ordförande Sven Nivestam via e-mail 
sven.nivestam@gmail.com eller telefon 
040-49 94 73
 Du som har mail och inte lämnat in 
dessa uppgifter till kåren, var vänlig att 
gör detta då det underlättar adminstratio-
nen för oss när vi informerar genom våra 
utskick till er medlemmar.
 Vi måste blicka framåt och kårsty-
relsen kommer att arbeta för att vi skall 
få ett bra år med aktiviteter och utbild-
ningar. Med dessa ord uppmanar jag er 
igen att var med och hjälpa till med att 
rekrytera nya medlemmar till kåren. 

Anders Persson

Kårråd
Under en helg i januari sammanstrå-
lade kårstyrelsen och representanter för 
sektions-styrelserna för att diskutera under 
temat ”Framtid och nutid inom FAK-
organisationen”. Ett antal frågeställningar 
hade vi att diskutera och analysera som 
grupparbete. Vid den efterföljande redo-
görelsen framstod klart att vi hade samma 
målsättning för vår organisation, men sam-
synen var högst olika på grund av ålders-
fördelningen inom grupperna. Klart var att 
influenser från de yngre i grupperna är den 
framtid FAK skall syssla med. Redovis-

ning från grupparbetet kommer att presen-
teras i någon form och vi som kämpade 
med frågorna har fått en någorlunda klar 

bild av hur FAK som organisation kommer 
att verka i framtiden. 

Text och foto: J-E. H
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FAK nostalgi

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Efter ett antal år med avsaknad av tunga stridsvagnar på P7,  
Revingehed, har det militära hotet från vår omvärld gjort att  
regementet fått tilldelat sig den tyska Leoparden med svenska
benämningen Strv 121-122.
 Som FAK:are drar man sig i minnet tillbaka till slutet av sjut-
tiotalet när Skånekårerna fick en ny uppgift för transportövning åt 
Försvarsmakten. På grund av bristande personalresurser inom de 
skånska regementen utmynnade detta till att FAK erhöll utbildning 
till stridsvagnstransporter med dragbil plus trailersläp. FAK:arna 
fick nu lära sig lasta och lossa, d v s köra upp och av på släpet, 
förutom stridsvagnar även andra bandvagnar. Vid denna tidpunkt 
var det mest Centurionvagnar (strv 102) och  Pansarbandvagn 
(Pbv 302) som var aktuella, men även den klumpiga Broläggaren 
av rysk version var inräknad i fordonsgruppen. Avsikten med 

denna utbildning var att i ett beredskapsläge transportera vagnarna 
till förråd och olika mobiliseringsplatser. Att ingå i detta fysiskt 
krävande uppdrag med förankring av kättingar, spännskruvar och 
spännband gjorde att det bildades en ”elitgrupp” som döptes till 
”tunga gruppen” och utrustades med svarta overaller med FAK-
emblem. Till utbildningsledare hade vi befäl från P7. Bland de 
mer framträdande bland dessa var Kapten Claes Klein, Löjtnant 
Jan-Erik Juhlin och Fanjunkare Hans Söderberg. Centurionvagnen 
vägde cirka 50 ton och var utrustad med en 12-cyl motor med 
bensindrift som förbrukade massor av bensin. Denna motor blev 
sedermera ersatt med en dieselmotor.
 Dragbilarna vi hade tillgång till var tre Scania 111 och tre 
modernare Volvo F88 med momentomvandlare. De gamla ”FAK-
rävarna” kom alltid tidigt när det var transport på gång för att på 
expeditionen plocka till sig nycklarna till de modernare Volvobil-
arna. För egen del tyckte jag att Scanian var mer utmaning att köra 
då det gällde att jobba med växellådan. Med en 102:a på trailern 
var det krypväxeln som gällde för att komma igång. Vid lastning 
och lossning gällde det att ha hela ekipaget spikrakt. När vi körde 
på 102:an lättade framändan på dragbilen sig en aning och det 
fanns risk att något kunde gå fel om fordonet inte stod rakt. På 
102:an svängde man tornet med pipan bakåt vid uppkörningen och 
hade då bra sikt där man satt under tornet. Med sin motorstyrka 
klättrade den följsamt uppför rampen. Värre blev det när 102:an 
ersattes av den då nya 103:an utan torn. Här gällde att ha full gas 
vid uppkörning då motorstyrkan inte var som i Centurionen. Precis 
när vagnen vägde över gällde  det trampa på bromsen annars var 
risken stor att köra kanonpipan in i ”svanhalsen” på trailern. De 
första trailersläpen vi hade tillgång till hade uppkörningsramper 
som vi fick lyfta manuellt. Detta var inget man gjorde självmant 
utan att vara två man, även om det fanns någon som ville spela 
”allan” genom att försöka själv.
 Genom åren utfördes det många transporter, speciellt till Rav-
lundafältet. De flesta transporterna utfördes under helger. De första 
åren hade vi Poliseskort, men efterhand var det militär personal 
som var transportledare. Vintertid uppstod det ofta problem då 
grusvägen från väg 9 ner till övningsområdet inte halkbekämpats. 
Då var det bara till att plocka fram snökedjorna. Bra övning för 
FAK:are! 
 Vi FAKveteran som ofta träffas för att prata minnen är eniga 
om att ingen kan påstå att vi utförde dessa uppdrag för ekonomisk 
vinning då vi hade en dagsersättning på 55 kronor. Vi hade buskul 
på våra transporter och med gott kamratskap utförde vi FAK-upp-
dragen  inom ”tunga gruppen”. 

Text och foto: J-E. H

Förarbesiktning vart femte år?
Försäkringsbolaget IF har genom marknadsundersökning 
fått tillgång till intervju med 3.500 personer. Undersök-
ningen grundar sig på om det borde införas kontroller av 
äldres körförmåga. 57 procent av de utfrågade ansåg att 
bilförare över 75 år borde genomgå en förarbesikting minst 
var femte år. Inom EU finns detta system i många länder. 
Enligt IF finns i Sverige 650.000 personer över 75 år som 
har körkort. Vid åldern av 75  är olycksrisken nästan lägst 
för att sedan öka upp i ålder. Den största svagheten hos 
äldre är vid mörkerkörning och långsam reaktionsförmåga. 
Trots åldersnoja hos yngre personer så är det förare i  
åldrarna 18-20 som är farligast i trafiken. 

Text och foto: J-E. H



Elbilen in och fossilbilen ut
Förespråkare för elbilar räknar med att om 
cirka fyra år blir elbilar billigare i inköp än 
våra nuvarande förbränningsdrivna bilar. 
En elbil är för närvarande cirka 100.000 
kronor dyrare i inköp. Enligt Power Circle, 
en intresseorganisation inom elkraftsbran-
schen, har sikte på att redan år 2023 genom 
klimatmålet komma ner i pris för framställ-
ning av elbilsbatterier.
 Stor batteritillverkare i Sverige är 
Northvolt, som har fabriker för utveckling 
av litiumbatteri på gång i Västerås och 
Skellefteå. Prognosen man grundar sina 
beräkningar på är att elbil-köparens bonus 
på 60.000 kronor behålls på samma nivå. 
Samtidigt måste staten bidra med kapital 
och risktagande för att bygga upp snabb-
laddare och förbereda med elsystemsom-
ställning. År 2026 väntas elbilar och 

laddhybrider helt dominera marknaden.
Enligt databeräkningar från Prognos-
institutet kommer prislappen på en elbil 
att vara lägre än på en fossilbil någonstans 
mellan åren 2024 och 2029, beroende på 
modell och eventuella avgifter och bidrag. 
Power Circle hävdar att Sverige runt år 
2030 kommer att passera två miljoner  
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elbilar, samtidigt som det kommer att  
finnas cirka en miljon hybridbilar, som har 
både elmotor och förbränningsmotor som 
övergångsteknik.
 Utvecklingen är intressant, men när sta-
ten är inblandad och politiker skall besluta 
kan vad som helst hända, så vem vet? 

Text: J-E. H

Mopedbilar

www.autoexperten.se

Att åka med slitna stötdämpare kan vara en skakande upplevelse. 
Väggreppet försämras och risken för vattenplaning ökar. Bilen blir mer 
vindkänslig och broms sträckan förlängs. Även däckslitaget ökar. 
Så låt oss kontrollera dina stötdämpare. För säkerhets skull. 

Du hittar din närmaste bilverkstad på Autoexperten.se

KÄNNS DET SÅ HÄR NÄR DU KÖR BIL?
DÅ ÄR DET KANSKE DAGS ATT BYTA STÖTDÄMPARE

Motorexperten Johan Granholm på Försäk-
ringsbolaget IF har synpunkter på moped-
bilar som han anser har för dålig krock- 
säkerhet gentemot  våra vanliga person- 
bilar. Olyckor är ofta allvarliga och  
mopedbilen demoleras totalt och föraren 
blir oftast fastklämd i sitt fordon. De säker-
hetssystem som finns i vanliga personbilar 

är bortprioriterade på grund av att moped-
bilen inte får väga mer än 425 kilo.  
 Under år 2016 inträffade 60 vagnska-
dor med mopebilar. År 2017 steg skadorna 
till 110 och under januari-juli 2018 inträf-
fade 85 vagnskador. I samband med detta  
ökade också personskadorna. Bara i år har 
ett sextiotal noterats. 

Text: J-E. H
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Citroën 100 år
Ett av Europas äldsta bilmärke är Citroën, 
som i år fyller 100 år. Grundaren var André 
Citroën vars första konstruktion var en 
fyrcylindrig modell, typ A, på 1,3 liter med 
effekt på 10 hk. Under mellankrigsåren 
byggdes olika modeller inom märket då 
efterfrågan på bilar var stor efter första 
världskriget. År 1924 kom modellen, Trac-
tion Avant, en bil som blev oerhört populär. 
Ryktesvis var denna bil känd i Europa som 
”Gangsterbilen” då den användes flitigt 
i den  ”undre världen”. Konstruktionen 
var unik med framhjulsdrift, självbärande 
kaross, torsionsfjädring och toppventils- 
motor med lösa cylinderfoder. Bilen var 
tänkt att utrustas med ”Sensaud de  
Lavauds” automatiska transmission, men 
på grund av tekniska problem fick den 
i sista stund en vanlig växellåda. Denna 
modell är ett älskat samlarobjekt med pri-
ser därefter. När andra världskriget bröt ut 

1939, hade redan en kvarts miljon exem-
plar tillverkats av denna modell. 
 En annan modell av Citroën som var 
populär bland ungdomar och intellektuella, 
var den spartanskt utrustade CV2, med 
framhjulsdrift och luftkyld boxermotor på 
375 cc. Denna primitiva bil tillverkades i 
hela fem miljoner ex ända fram till 1990.
I mitten av femtiotalet konstruerades 
Citroën SM (”Paddan”) som var ett ny-
skapande med hydropneumatisk fjädring, 
broms- och styrservo samt framhjulsdrift. 
Motorn var en V6 på 2,7 liter med dubbla 
överliggande kamaxlar per cylinder och 

bränsleinsprutning. Detta var en bil som 
var före sin tid med elektriska fönsterhis-
sar, eluppvärmd bakruta och  navet i ratten
var stötupptagande. Citroëns motorkon-
struktionen var i stort samma från år 1935 
fram till 1967, totalt 32 år ?? Fantastiskt!  
Den sista modellen av DS, som var den 
senaste modellversionen sluttillverkades 
1975 och därmed försvann denna formi-
dabla bilmodell. På grund av ekonomiska 
problem tog Peugeot över Citroen i mitten 
av sjuttiotalet. 

Text: J-E. H

”Gangsterbilen” ”Paddan”
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Elbilssatsningar
Trots elbilshajpen – bilcheferna tror 
fortfarande på förbränningsmotorn

Beskeden om att biltillverkare ”stor-
satsar” på elbilar duggar tätt. Det finns 
storslagna planer med miljardinves-
teringar i  nya elbilar. Men verklig-
heten ser lite annorlunda ut. Det visar 
KPMG:s undersökning 2018 som görs 
bland drygt 1.000 av bilbranschens 
chefer. Bilcheferna i världen, 54 procent 
säger att elbilar aldrig kommer att slå 
igenom på grund av den dåliga infra-

strukturen med laddstationer. 60 procent 
tror att elbilarna går i graven på grund av 
långa laddtider. 75 procent av bilcheferna 
är övertygade om att bensin- och diesel-
motorer kommer att vara viktigare än 
elbilar under många år framöver.
 Det är lätt att hålla med. De stora 
elnätsföretagen i Sverige talar nu om ef-
fektbrist. En lyckad elbilssatsning kräver 
tillgång till både laddning hemma, på job-
bet och lite varstans i samhället. Våra elnät 
idag har inte den kapacitet som behövs, det 
saknas också elproduktion. 

 Det krävs både tid och pengar för 
att bygga fram den nödvändiga kapaci-
teten. Det blir svårt för att säga nästan 
omöjligt att tänka sig den elbilsrevo-
lution som många tror på. För miljöns 
skull måste snabbare lösningar tas fram, 
vilket blir en utmaning för ingenjörer 
inom olika teknikområden. 

Text: Anders Kristiansen


