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MTE-kurs

Sydvästen
FAK

En Introduktionskurs inom MTE genom-
fördes den 11 april på P7, Revingehed. 
Deltagarna fick prova på olika fordon, typ 
lastbil med och utan släp, buss, bandvagn 
och även ett komplett elverk. Till denna 
Introduktionskurs kom tio intresserade. 
Deltagarna kom från hela Skåne samt 

Nu går vi in i sommarmånaderna 
med undran var tiden tog vägen och 
värmen som vi saknar. En Introduk-
tionskurs inom MTE har genomförts på 
Revingehed med Olle Pettersson som 
kursansvarig. (Se separat artikel) Ännu 
en MTE-kurs med lastbil / släp skall 
genomföras under veckosluten v 38 
och v 41. Utbildningsplatsen blir även 
här P7 Revingehed.

FAK:s Skånekårer kommer att 
deltaga i olika ”event” där kårerna skall 
informera om vår verksamhet samtidigt 

som rekryteringsåtgärder skall bedrivas 
för att skaffa nya intresserade medlem-
mar. Platser för dessa event är Djura-
mossa den 16-17 maj, MFFC den 23 maj 
och eventuellt ”Öppet hus” på Rinkaby 
den 30 maj. På samtliga dessa platser 
skall fordon och informationscentra fin-
nas med personal som kan informera 
om FAK och våra olika verksamheter. 
En uppföljning kommer eventuellt att ske 
med nya event under sensommaren och 
hösten. Ytterligare information kommer 
senare att meddelas om dessa rekryte-
ringsåtgärder.

Sektionerna har under vinter- och 
vårsäsongen haft ett flertal aktiviteter. 
Ett flertal av dessa i gemenskap mellan 
sektioner och kårstyrelse. Exempel på 
aktiviteter har varit besök av Polisens 
Insatsstyrka, besök av skådespelaren 
och sångerskan Marianne Mörck  som 
berättat om sin karriär som artist inom 
teatervärlden, utflykt till Borgqvistska 
Hantverksmuseum i Trelleborg och 
studiebesök på Söderströms Bilmuseum 
och mycket mer.

Återigen vill jag vädja till er medlem-

mar att ställa upp på evenemang som 
sektionerna ordnar. Sektionernas 
arbete är en viktig del av kårens verk-
samhet för att den skall fungera och 
vara aktiv.

Efter sommaruppehållet kommer 
kurser inom HLR, datautbildning och 
temakvällar inom området trafik/sä-
kerhet att genomföras. Dessa kurser 
ansvarar sektionerna och kårstyrelsen 
för i gemenskap. Ni medlemmar som 
har tillgång till datainformation kan gå 
in på FAKs hemsida under www.fak.se 
och läsa under fliken ”Våra kårer” för 
att få fram de olika aktiviteter som 
Malmö-kåren erbjuder.

Medlemmar som är intresserade 
att arbeta med styrelsesysslor kan an-
mäla ert intresse till valberedningens 
ordförande, Sven Nivestam, på telefon 
040-49 94 73 eller via mail:  
sven.nivestam@bolina.hsb.se

Kårenstyrelsens verksamhet startar 
upp den 20 augusti med Informations-
möte i Svedalasalen på Husie i Malmö. 
Tiden vi börjar är kl 19.00. 

 Anders Persson

några från Blekinge.
Störst intresse drog bandvagnen där 

åtta av deltagarna fick prova på att köra 
den under ledning av instruktör Rickard 
Blomdahl. Övriga deltagande instruktörer 
var Christer Tegerup, Stefan Wagland,  
Bo Nilsson samt Björn-Olof Fransson  
från FAK-Blekinge.

Dagen inleddes med information vad 

MTE står för och  hur organisationen ska 
fungera i framtiden vid eventuella kriser i 
samhället. Efter genomgång av begreppet 
MTE och  lunchpaus, så fanns det tid för 
att köra och testa de olika fordonen där 
deltagarna kunde bestämma sig för vilket 
fordon som passar för framtida kurser 
inom MTE-verksamheten.

Olle Pettersson, Kurschef 



Hemvärnets dag på Husie
I samband med Hemvärnets 75 årsfirande, 
hade Försvarsmakten, Hemvärnet och de 
frivilliga försvarsorganisationerna öppet
hus på MFFC i Malmö. Det var cirka 
20 olika organisationer som, i strålande 
solsken, tog tillfället i akt att visa upp sina 
förmågor. FAK var naturligtvis represen-
terade med en monter på bästa plats. Här 
kunde besökarna, förutom att få informa-
tion kring FAK, beskåda ett lastbilsekipage 
under lastning av en BV206.
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Det var ett digert program som lockade 
åskådarna denna dag och besökarna kunde 
bland annat se FMCK (Frivilliga Motorcy-
kelkåren) manövrera sina motorcyklar med 
lätthet samt SBK (Svenska Brukshunds-
klubben) visa upp sina otroligt duktiga 
tjänstehundar. Imponerande att se! Dessut-
om spelade 474. HVMK Eslöv (Hemvärns-
orkestern) och tal hölls av bland annat 
Chefen Skånska Gruppen Övlt Ove Tirud 
samt Bataljonspastor Peter Mårtensson.

47. Hemvärnsbataljonen gjorde tillsam-
mans med FAK en imponerande strids-
uppvisning. Scenariot var en framryckning 
med BV206 mot fientligt mål, som själv-
klart med lätthet nedkämpades. Dessvärre 
blev bandvagnen träffad under striden och 
kunde inte förflytta sig för egen maskin 
från platsen. FAK kom då till räddning 
med en lastväxlarbil på vilken man lastade 
bandvagnen och kunde transportera den 

Sveriges vägnät

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

Organisationen Motormännen har 
granskat det svenska vägnätet på en 
totalsträcka av 9 200 mil. Drygt 3,4 
procent av det kontrollerade vägnätet 
har så låg kvalitet att det blir obeha-
gligt att färdas på dem och samtidigt 
kostsamt att reparera dessa vägar.
Granskningen visar att vägnätet är 
sämre norr om Dalälven än i Svea- 
och Götaland. Sämst är det i Jämtland 
och alla Norrlandslänen, men även 
Kalmar och stora delar av gamla
Skaraborg. Högst kvalitet är det på 
vägarna i Halland, Västmanland, 
Jönköping och Kronoberg. Sverige är 
ett långt land och glesbygden får som 
vanligt stå tillbaka för det tätbefolkade 
samhällets förmåner att förflytta sig 
snabbt. Det kan kännas orättvist med 
tanke på att vi i storkommuner är bort-
skämda med service runtomkring oss 
som saknas i den norra landsändan. 

Sifferuppgifter saxat från
Åkeritidningen / Text: J-E. H.

vidare. Under denna del av förevisningen 
berättade speakern Bengt Evander om vår 
organisation samt vilka uppgifter vi utför. 
Detta var god reklam för FAK!

Självklart så fanns det möjlighet för 
besökarna att få sig ett mål mat i form av 
traditionsenlig ärtsoppa med tillhörande 
pannkakor. För de minsta besökarna var 
nog åkningen med bandvagn det bästa. 
Måhända är det blivande FAK:are?

FAK riktar ett stort tack till alla inblan-
dade, som ställde upp för att göra dagen till 
en sådan lyckad tillställning! 

Foto/Text: Michael Wirén
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Besök på 
hantverksmuseum
Damsektionen gjorde ett studiebesök på 
Borgquistska hantverksmuseet i Trelleborg.

Lite historik från besöket: År 1866 
etablerade Pehr Borgquist sitt egna möss-
skrädderi, buntmakeri och körsnärskap på 
Algatan 35 i Trelleborg. Han började med 
skrädderi och mösstillverkning, men när 
befolkningen i Trelleborg växte och ska-
pade både kommunala och statliga befatt-
ningar, tog han även upp tillverkningen av 
mer påkostade huvudbonader. Förutom det 
starkt växande behovet av skärmmössor till 
alla uniformsbärande yrken, t ex Posten, 
Polisen och Tullen kom också behovet av 
pälsklädda varianter.

Pehr Borgqvist kunde nu byta ut titeln 
Mössskräddare mot det mer ståndsmässiga 
Buntmakare. Detta sistnämnda yrket var 
sedan medeltiden beteckningen på pälsar-

betare som använde sig av enbart viltskinn.
Pehrs son, Axel Julius, tog över 

företaget år 1901och drev företaget till 
sin bortgång 1959. Axel Julius son Malte, 
övertog ledarskapet av företaget och blev 
den tredje och sista generationen i Firman 
P. Borgquist. Lördagen den 30 december 
1978, efter 112 år, vred Julia om nyckeln 
och stängde företaget för gott. 

En Bengt Löfberg inrättade sin mäklar-
byrå i den gamla affärslokalen och köpte 
sedermera fastigheten 2004. Tillverknings-
lokalen på andra våningen i gårdsbyggna-

Kårstämma
I vanlig god ordning hade ett stort antal 
medlemmar plus inbjudna gäster tagit plats 
när kårchef Anders Persson den 21 mars 
öppnade 2014-års kårstämma.

En parentation hölls över medlemmar 
som under verksamhetsåret lämnat våra led.
Därefter informerades om kommande 
utbildningsprogram i huvudsak med in-
riktning mot MTE-utbildningar, men även 
utbildningar inom FAK/SOR. Egna kurser 
kommer att genomföras inom trafiksäker-
het, HLR, datautbildning m m. Kårchefen 
påtalade betydelsen att utnyttja kårens 
hemsida för aktuella informationer.

Den formella delen av stämman flöt 
helt enligt planerna och vid valförrättning 

av styrelse och revisorer blev det omval 
på samtliga positioner. Detta innebär att 
kårstyrelsen under 2015 utgörs av Anders 
Persson ordförande, Bo Nilsson vice  
ordförande, Michael Wirén kårintendent,
Jan-Eric Hansson kårsekreterare, Leif 
Persson, Peter Breide, Henrik Pettersson 
och Marianne Thorén besitter posterna 
som ledamöter. Lars Närwall och Sven 
Sandram är ordinarie revisorer. Ett antal 
medaljer och veterantecken delades ut för 
förtjänstfulla insatser inom verksamheten.

Som avslutning på stämman höll C 
Skånska Gruppen, Conny Andersson, ett 
anförande gällande försvarsmaktens fram-
tidstro. Han lovordade samarbetet mellan 

Skånska Gruppen och FAK/SOR, där även 
Regementet P 7 visat stor tacksamhet för 
FAK:s insatser och viljan att ställa upp i 
situationer som ibland kan upplevas jobbi-
ga, men där man utan knot ställer upp som 
sanna FAK:are. Stämman informerades 
också om den ”Frivilligförsvarsdag” som 
skall genomföras på Husieanläggningen 
den 23 maj, där Försvarsmakten genom 
Regementet P7 också skall deltaga tillsam-
mans med Husieorganisationerna.

Med detta positiva anförande avsluta-
des 2014-års verksamhet och kårchefen 
tackade alla som på något sätt bidragit till 
ett givande verksamhetsår för FAK. 	
	 	 	 	 J-E. H.

den fick stå orörd precis så som när den 
sista sömmerskan stannade sin symaskin 
och lämnade lokalen. I dag är detta ett 
museum med guidad rundtur och verkligen 
en intressant resa tillbaka i tiden.

Efter besöket på Borgquistska Hatt-
muséet ställde vi besökare färden till 
Mossby Kaffestuga där det intogs en god 
räksmörgås och något gott att dricka, 
varefter dagen avslutades med att var och 
en förflyttade sig hem. Tack för ett trevligt 
arrangemang! 

En som deltog
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Scania L36
En gammal trotjänare som säkerligen fun-
nits på alla arméförband i Sverige är Scania 
L36. I år firar denna modell femtio år och 
kallades bland förare som kom i kontakt 
med den för ”Skakfyran” på grund av sin 
fyrcylindriga motor, där motorkåpan tog 
stor plats inne i hytten. Den fyrcylindriga 

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Brokameror
Öresundsbron passeras årligen av massor av fordon, bara 
under 2014 åkte 3,5 miljoner fordon över bron. Bevakningen 
är därför viktig då gränsskyddet handlar om att stoppa brotts-
bekämpningen genom det flöde av vapen, narkotika, spritin-
försel och annat olagligt som passerar gränsen. Bevakningen 
sker genom Tullen som har bra utrustning till sitt förfogande. 
Ett nytt övervakningssystem med kameror som kan välja 
ut de mest intressanta fordonen och som kan läsa av num-
merskyltar kommer att installeras under 2016. Under 2014 
genomfördes över 7.000 kontroller med hjälp av sökhundar 
och röntgenutrustning.

I tidigare nummer av FAK Sydvästen har artikel presen-
terats angående den scannerutrustning som genomlyser hela  
fordonsekipage under någon minut. Exempel på beslag av 
brottslig verksamhet är 60 procent skjutvapen, lika många 
procent av narkotika och andra liknande preparat. Till detta 
kommer all sprit- och ölinförsel.

Med vetskap om alla försök att slinka förbi tullpersonalen 
så förstår man hur hög arbetsbelastningen kan vara för den 
tjänstgörande personalen på platsen. 

J-E. H.

Polisens nya klampningsverktyg
Från den 1 mars är det tillåtet för polisen 
och tullen att hålla kvar olagliga fordon 
med hjälp av hjullås av olika slag, det som 
i var-dagslag kallas för klampar.

Den första bil i landet som klampades 
av polisen med stöd av denna nya lag, 
kunde inte fortsätta sin färd som tänkt. 
Orsaken var det verkningsfulla tyska 
ventillåset som Polisen testar under ett års 
tid. Tidigare använda hjullås är tunga och 
otympliga samtidigt som dessa tar stor 
plats i polisfordonens utrymme vilka redan 

motorn skapades genom att kapa bort två 
cylindrar på den sexcylindriga L 56:an. 
Växellådan till 36:an köptes in från Tysk-
land och tvåfartsväxel innebar totalt tio 
växlar med diffspärr som standard. Under 
åren 1965-1968 tillverkades cirka 7.500 
st totalt. Cirka 1.600 av dessa hamnade i 
försvaret. Den lilla motorn var på 95 hk 
men fick senare en 120 hk:s motor med 
beteckningen L36 Super. Lastförmågan var 
cirka 3,5 ton.

Min första kontakt med L36:an var 
som ny FAK:are med färskt förarbevis och 
första transport för Röda Korset i Malmö. 
Transporten bestod av insamlade kläder 
som skulle vidare till RK:s insamlingsdepå 
i Halmstad. Vi var tre förare med var sin 
L36:a som fått denna långtransport. Färden 

på raksträcka gick ganska bra trots bullret, 
men vi var utrustade med ”kronans” hör-
selskydd som dämpade det värsta. När vi 
närmade oss Hallandsåsen började proble-
men då det inte fanns fler växlar att tillgå. 
Modellen var lågt växlad med otrolig 
segdragningförmåga.

Skämtsamt uttryckt kunde man dra ut 
handgasen och promenera bredvid bilen, 
fortare gick det inte uppför Hallandsåsen. 
Återresan gick betydligt fortare trots att vi 
hade den sega uppförsbacken över åsen. 
Något lomhörd var man en bra stund efter 
att vi parkerat bilarna på Revingehed, men 
vi hade samtidigt fått uppleva vår första 
transport som FAK:are som kom att följas 
av åtskilligt fler transporter genom åren. 

J-E. H.

är fullspäckade med diverse utrustning. 
Nu finns det betydligt enklare och billigare 
teknik, typ ventillås, som tömmer däcket 
på luft om förare trots polisens varning och 
försök att stoppa, fortsätter sin färd ändå.

På datanätet finns en uppsjö av ventil-
lås att välja på. Privat-bilister kan använda 
dessa som skydd mot bilstölder. Biltjuven 
kommer inte långt då däcket töms på luft 
inom någon minut.

J-E. H.


