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10% RABATTPÅ ALLA TJÄNSTER

En TGB13 som nu hamnat under skiftnyckel och pensel
(en travestering av ”att hamna under  
kniven” när det är dags för operation)

I begynnande höst 2020 och med en ännu 
okänd andravågens Corona på behörigt 
avstånd så hämtades en TGB13 från sin 
tillfälliga plats vid ”Svampakorset” utanför 
Tomelilla. Frivilligorganisationen FRO 
hade inte längre möjlighet att ta ansvar för 
denna bil och överlät den till FAK Malmö. 
Bilen transporterades av Bengt Evander 
med benäget bistånd av Bo Björö till 
verkstaden utanför Maglarp. Den lastades 
av utanför verkstaden och målet var att ta 
den inomhus efter besiktning av status och 
funktion. 
 Rätt snart konstaterades att motorns 
grenrör läckte. Det fick bli prio ett att fixa 
så att bilen kunde köras in i verkstaden 
för egen maskin. Demontage av förgasare, 
anslutningar, reglage och grenrör som där-
efter mättes och okulärbesiktigades. Inge 
Levin var behjälplig med detta och två 
fel konstaterades. Grenröret var skevt och 
en bult hade brustit och satt kvar i motor-
blocket. Inge, med sitt stora kontaktnät, 
tog med röret för planslipning och därefter 
satte han igång med att få ut bulten som 
naturligtvis fastnat. Specialverktyg fick 
tillverkas och efter många svavelosande 

eder kom den så småningom ut och hålet 
gängades rent från rost och metallrester.  
Rengjort och nyslipat kom grenröret till-
baka, monterades med alla sina komplet-
terande motordetaljer. Nu var det spänning 

i luften. Skulle 
motorn starta? Nej! 
Det gnistrade och 
blixtrade och osade 
bränt. En kabelände 
hade kommit för 
nära kylvattenröret 
som sprang läck 
av kortslutningen. 
Tur det inte var 
bränsleröret för då 

kunde effekterna blivit hel andra. Nåväl, 
röret repareras och nytt startförsök skedde. 
Nu gick det bättre, spinnandet från motorn 
kunde konkurrera med katten.
 TGB13-bilen besiktigades av styrelsen 
och man avgjorde vad som behövde ändras 
och kompletteras, framför allt i hytten 
bak. Det bestämdes att dess ursprungliga 
innehåll på radio- och teleutrustning skulle 
avlägsnas och hytten göras om till en plats 
för oss i FAK att vistas i, när bilen åker 
ut på olika evenemang eller gör tjänst i 
krissituationer. 13-bilen kom under tak och 
fick nu den gula MTE-färgen. In på scenen 

trädde Jan-Olof Lindfors som tillsammans 
med Bo Björö penslade och rullade färgen. 
Dessförinnan slipade man bort all rost. 
Nya batterihyllor tillverkades, varmgalva-
des och monterades. De gamla var så upp-
rostade att batterierna riskerade att falla av.   
 Konstruktionen av bilen hade sina up-
penbara tveksamheter. Framrutornas ramar 
hade dubbla plåtar, mellanrummet var som 
gjort för rostangrepp. Underkanten fick by-
tas och färsk plåt svetsades på och slipades 
inför målningen. Det yttre på 13-bilen är 
nu i stort sett klar. Kylaremblemet tillver-
kades av Inge Levin och pryder nu fronten. 
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Kårchefen  
har ordet...

Framför oss har vi ett nytt verk-
samhetsår som vi inte vet med 
säkerhet vad som kommer ske. 
Förhoppningsvis kommer vi efter 
att fått vaccinet kunna återgå till 
någon mer normal verksamhet än 
vad vi hade 2020.
 Kårens Terrängbil Tgb13 
genomgår för närvarande en 
ordentlig upprustning, Bo Björö 
upplåter även plats till detta fordon 

i sin egen verkstad och lägger ner en massa arbete på att fixa 
både delar och reparationer. Ett stort Tack till alla er som hjälper 
till att iordningställa terrängbilen.
 Det kommer även i år att finnas en del utbildningar inom 
MTE. Dessa hittar ni under Utbildning – Våra kurser på hem-
sidan. Har ni frågor på detta så kontakta Per Erlandsson mail 
perer.l@hotmail.com eller 0729-93 37 08. FAK Skåne-kårerna 
kommer att ansvara för en Bandvagnskurs MTE och en fortsätt-
ningskurs Lastbil + släp MTE. Naturligtvis kommer vi även här 
följa de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har att ge oss 
för att kunna genomföra kurserna på ett säkert sätt. Samtliga 
kurser i hela landet är tillgängliga för alla i mån om plats. 
Det kommer också att finns utbildningar som vi får från Försvars-
makten så som Förnyelse av förarbevis, samt Nya utbildning av 
förarbevis som kommer att gå under veckorna W33 W35, W45, 
W48. Anmälan till Per Erlandsson mail perer.l@hotmail.com eller 
0729-93 37 08 senast 2 veckor före kursstart.
 En viktig punkt för året är att jag vill att ni alla hjälper till att 
rekrytera nya medlemmar till kåren. Antalet medlemmar minskar 
i kåren så var med och hjälp till så vi kan växa och bli starkare.
Berätta för vänner och bekanta och deras barn vad vår verksam-
het håller på med, så kanske vi kan få en del personer att tycka 
detta verkar vara intressant och kan på detta sätt utöka vårt 
medlemsantal.
  När det gäller våra transporter så fortsätter Anders Gustafs-
son Malmö och Per-Egon Johansson Hässleholm att hålla i detta 
tillsvidare. För er som är intresserade av att vara med och utföra 
transporter kontakta Anders G anders.gustafsson@gmail.com 

eller Per-Egon pellepip@hotmail.se. Vi behöver fler förare som 
vill ställa upp, så hör av er.
 Vi har även i år lämnat in en del projekt till Rikskåren som 
vi vill genomföra. Det kommer förhoppningsvis också att kunna 
genomföras en Krisberedskapsvecka någon gång under året.
Pengar för detta kommer att beslutas under april månad av 
Rikskåren. 
 Hur det kommer att se ut med våra Event under året vet vi 
inte i dagsläget så här får vi återkomma längre fram. Nu i dessa 
tider är det mer viktigt att vi får in vad vi har gjort så att man 
kan se att vi har en verksamhet, naturligtvis skall vi uppfylla de 
rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten. Så 
sänd in bilder och någon text på de olika aktiviteter, transporter 
och utbildningar som vi gör under året. Sänd in materiel så vi 
kan visa upp att vi syns både på vår hemsida och sociala me-
dia.
Som nämnts tidigare syns vi inte så finns vi inte. Sänd in mate-
rialet till fak.media@hotmail.com
 Det kommer även i år att finnas en del aktiviteter som sek-
tionen eller kåren arrangerar, typ Bilorientering och Körning per-
sonbil med släp mm. Detta kan förändras  under året beroende 
på vad Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera. 
Dessa aktiviteter är Gemensamma för alla medlemmar oavsett 
vilken sektion man tillhör. 
 Nu är vår nya shop klar där vi kan handla kläder och Givea-
ways och lite annat. Gå in på FAK.se och första sidan, under 
Länkar & Dokument finns FAK-Shopen. Gå in och kolla under 
Shopen vad vi har att erbjuda. Återkom till Anders Persson  
070-638 37 63 om det är något ni saknar och vill att vi skall 
lägga till i shopen. All försäljning sker via Kårchefen.
 Vi söker nu en ersättare efter Per Nilsson. Arbetet innebär 
att driva Malmösektionen framåt, såsom att hålla sektions-
möten, leda genomförandet av olika medlemsaktiviteter. Det 
viktigaste av allt är att ha en bra kontakt med våra medlemmar.
Du som är intresserad av ledarskap och vill ta initiativ men även 
bistå andra i deras medlemskap, du får mycket gärna höra av 
dig. Eller om du kanske känner någon som kan vara intresse-
rad av uppdraget. I båda fallen, hör av dig till kårchefen Anders 
Persson, 070-638 37 63. 
 Nu blickar vi framåt och hoppas på ett bra verksamhets år 
med många aktiviteter och utbildningar, jag uppmanar er igen 
att hjälpa till med att rekrytera nya medlemmar till kåren.

Anders Persson

Fabriken startade som Velocipedfabriken Humber i Malmö i slutet av 1890- 
talet. Firmans ägare var av engelsk börd och uppförde en  modern lokal för 
produktion av velocipeder. Redan år 1900 övertogs rörelsen av det nystartade 
Maskinfabriksaktiebolaget Scania som fortsatte tillverkningen av cyklar, men 
blev snart intresserade av motorer. År 1901 lanserades en cykel med påhängs-
motor och samma år tillverkades tre prototyper av en bil med planetväxellåda 
som gav sex hk. Så småningom riktade Scania in sig på lastbilstillverkning 
och år 1911 gick man samman med Södertäljeföretaget Vabis och det väl- 
kända namnet Scania-Vabis blev ett faktum. Ända fram till 1926 fanns last-
bilstillverkningen kvar i Malmö parallellt med Södertäljetillverkningen.
 Innevarande år 2021 blir härmed ett riktigt jubileumsår med Malmöfabri-
kens biltillverkning 1901 (120 år) – samgåendet med Södertäljeföretaget 1911 
(110 år) – och Malmöfabrikens upphörande 1926 (95 år).

Uppgifter från boken: Malmö, människor och miljöer 
(sammanställt av J-E. H.).

Maskinfabriks AB SCANIA Malmö

Scania 1901 års modell
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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

En kraftigare belysning framåt har mon-
terats på hyttens framända. Varningsljus, 
”saftblandare”, ska också monteras så små-
ningom. Vintern anträder och temperaturen 
sjunker både ute och inne. Stundtals är det 
bara 5°C i verkstaden så ytterkläder gäller 
vid inomhusarbete. 

 Nu inleds ombyggnaden av den bakre 
hytten. Det bestäms att bilen, trots sin 
tyngd, ska kunna köras med enkelt B-
körkort. Lagar och paragrafer konsulteras 
och det framgår att hytten måste göras 
om till vistelseplats såsom en husbil eller 
liknande. Det ska finnas möjlighet att över-
natta, att laga till någon måltid, att kunna 
förvara kläder. Syftet faller väl in i det som 
bestämts sen tidigare att FAK-medlemmar 
ska kunna vistas därbak vid evenemang. 
De befintliga skåpen rensas från sin radio-
utrustning och en utdragbar hylla monteras 
för kokplatta och kaffekokare. Även en 
tekokare ska komma på plats. 
 Nu har bordet monterats ner. Ställ-
ningen är omgjord och kan nu sänkas och 
höjas. I nedsänkt läge ansluter bordet till 
sidornas sittbänkar och bildar en säng-
plats för två rekorderliga skåningar. Den 

omfattande radio- och teleutrustningen 
som upptog större delen av taket är borta. 
Plats finns nu för uppsättning av utrustning 
mer lämplig för FAK-ändamål. Det senaste 
jag hört från verkstaden är önskemål att få 
skaffa och montera en kupévärmare. Det 
blir betydligt bekvämare vistelse om inom-
husklimatet väsentligt skiljer från utomhus 
dito. Innan jag lämnar verkstaden vid 
senaste besöket så kliver Jan-Olof Lindfors 
in under bilen för rundsmörjning. Det är 
ganska många smörjställen så det tar en 
stund att få fettet på plats. 
 Här pausas nu en bilhistoria i väntan 
på bättre tider och mer arbete i 13-bilens 
bakre regioner. Jag återkommer med mer 
skvaller senare i vår.

Anders Kristiansen
13-bilsrenoveringsiakttagare

Fortsättning från sidan 1     
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En bils rätta värde?
Undertecknad har rapporterat i tidigare nummer av Sydvästen från 
ett besök på Bengt Holmgrens Volkswagenmuseum i Pålsboda där 
expertis bedömt detta museum som ett av världens fi naste samling 
av VW Typ 1. Här fanns alla årsmodeller från 1949 till 1975.
Denna unika samling har nu splittrats och auktion har samlat 
köpare från hela världen att bjuda på bilarna. Den tidiga modellen 
från 1949 betingade ett pris av 1.350.000 kronor. Ett annat objekt 
som lockat samlare var en av de få speciellt tillverkade Typ 1 som 
tillverkades i Mexico fram till år 2004 och där Bengt Holmgren 
var en av dessa samlare som erbjöds att köpa denna bil som här-
med utgick som modell. Priset på denna bil auktionerades ut till
summan 1.100.000 
kronor. Genom
denna auktion har
ett unikt museum
gått till historien,
men förhoppnings-
vis dyker säkert
några av objekten
upp på något annat
bilmuseum där vi
får möjlighet att
återse en modell 
som verkligen ska-
pade bilhistoria efter
andra Världskriget.
Tänkvärt! Kan gamla
bilar uppnå sitt rätta
värde??

Text: J-E. H. 
Bilder från Klassiker

Utbildningar under 2020
Det gångna året 2020 med det överliggande hotet av Covid 19 
satte djupa spår i FAKs utbildningsverksamhet.
 Två kurshelger genomfördes veckorna 9 och 36 med ny utbild-
ning på PB8 (Mercedes Sprinter) och förnyelse av förarbevis. Res-
terande kurshelger blev därefter inställda. Planerade MTE-kurser 
med Bandvagn gick inte att genomföra under vecka 24 på grund 
av Coviden, då utbildningsregementet P7 Revingehed, var helt 
nerstängt för all frivilligförsvarsutbildning. Trots detta gick det att 
genomföra fortsättningskurs med tunglastbil och tungsläp helgen 
19-20 september med Revingehed som utbildningsplats. Som ut-
bildningsledare hade jag här FAK:arna Stefan Wagland FAKL-L, 
Christer Johansson FAK-Hbg och specialinstruktör Mona Gehr-
man från Lund som sjukvårdsinstruktör, men även 
mångårig medlem inom Bilkåren.
 De sex intresserade deltagarna, varav fl era kom från norra och 
mellersta delarna av vårt avlånga land, fi ck uppleva ett Skåne i 
strålande sol. Deltagarna vid denna kurs var Lauri Hemmilä Lud-
vika Bilkår, Anders Larsson Skellefteå Bilkår, Jan Persson FAK 
Örebro, Håkan Björk FAK-L, Ulf Gallbo FAK- Hbg och Christian 
Mårtensson från Malmökåren. 
 Min uppfattning och slutsummering var att det var en bra kurs 
med intresserade deltagare trots att det fanns utrymme för ytterli-
gare deltagare. Vill samtidigt ge ett stort tack till mina medinstruk-
törer för deras deltagande vid denna kurs.

Per Erlandsson, Kurschef

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Åtgärd före 
körning

Håkan Björk 
jämför med 
instruktionsboken

VW Typ 1, 1949-års modell 

Specialmodellen från 2004 som även 
ägdes av dåvarande Påven

Risker för vägarbetare
IUtmed E6:ans sträckning mellan 
Helsingborg och Malmö är trafi kin-
tensiteten stor. Att utföra vägarbete 
här är säkerligen med livet som 
insats för utförarna som måste hålla 
koll på varandra så att ingen tar ett 
steg för långt ut i vägbanan. Poliser 
och vägarbetarna vittnar om allt ag-
gressivare bilkörning. Många förare 
pekar fi nger när det bildas köer vid 
vägarbete och farten skyltas ner till 
lägre hastigheter. Bilister håller för 
korta avstånd till framförvarande och 
hinner inte bromsa in i tid. Det fi nns 
förare som fortfarande sysslar med 
telefonen när man kör trots förbu-
det. Man ägnar också åt Facebook, 
sminkar eller rakar sig, håller video-
samtal under färden och därmed inte 
är upp-märksammad på vad som kan 
ske snabbt framför det egna fordonet. 
Trots att biltillverkarna bygger 
säkrare fordon, så är det bilföraren 
själv som är den stora faran genom 
sitt dåliga omdöme i trafi ken.

Text: J-E. H.


