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Söndagen den 24 augusti gjordes en 
gemensam sektionsaktivitet med start från 
Husie kl 9.30. Första mål var företaget 
Recycled Glasdesign strax utanför Sjöbo. 
Företaget är en glashytta som tar hand 
om gamla uttjänta fl askor och burkar som 
kasserats. Av dessa återvinner man glaset 
till olika praktiska föremål som dricksglas, 
vaser, ljuslyktor, snapsglas med mera. I 
glashyttan fi nns en butik där man kan
handla dessa föremål där varje sak är unik.

Efter besöket på glashyttan fortsatte 
färden mot Tolånga, där vi besökte en 
gårdsbutik med mycket godsaker i form 
av charkuterivaror. Här fanns massor av 
olika sorters korv, salami, leverpastej, 
spickeskinka m m. Efter en rundvandring i 
butiken avnjöts en lunchbuffé i restaurang-
en som serverade Angus Slottsstek med 
potatis, gräddsås och varma grönsaker. 
Mätta och belåtna fortsatte vi färden mot 
Skarhults slott, som ligger strax utanför 
Eslöv. Vi företog en rundvandring på
slottet som tog oss tillbaka 500 år i tiden, 
där man beskrev den dolda kvinnomakten 
som funnits på slottet under alla dessa år. 
Detta blev en intressant resa att lyssna till. 
Under åren 1944 till 1957 bedrev slottet 
en hushållsskola i samarbete ned Märtha-
skolan i Stockholm.

Detta var en intressant och trevlig dag 
med fjorton glada deltagare från FAK.

Vi deltagare tackar för det väl genom-
förda arrangemanget. 

Text: En som deltog
Foto: Berit Andersson

Eftersnack på Skarhults slott.

Höstens verksamhet för FAK har 
nu startat upp igen. Sommaren och 
ledigheten bara fl yger förbi och det 
känns som om det inte varit något
uppehåll i vår verksamhet. Det kan 
bero på att det vi sysslar med är in-
tressant och roligt för många av oss.

Kåren inleder med en nyutbild-
ningskurs och en reputbildning för 
militärt förarbevis under oktober och 
november. 16 elever kan beredas
plats på vardera kurs och ni som är 
intresserade kan kontakta utbildnings-
ansvarige Inge Andersson på tfn
040-401951/mail: k.37@telia.com. 
Från FAK Rikskår fi nns också ett kurs-
utbud som ni hittar på hemsidan fak.se 
under fl iken utbildningar.

Under juli månad hölls en kurs för 
kurschefer, instruktörer/adminstratörer, 
där sju deltagare från Malmökåren 
deltog. Totalt var sexton personer 
engagerade inom denna kurs för 
att så småningom tjänstgöra i olika 
befattningar inom FAK. Utbildningen 
var uppskattad av deltagarna och en 
fortsättningsutbildning kommer att 
genomföras den 20 september.

FAK har deltagit och arbetat under 
”skarpt läge” vid den katastrofala
branden i Salatrakten. Det var en tuff 
uppgift med insatser under dygnets 
alla timmar. Jag vill rikta ett stort tack 

till alla FAK:are som deltog här för 
era insatser och stort beröm har även 
strömmat in från myndigheter för ert 
deltagande under intensiva dagar.

På aktivitetssidan är Kårstyrelsen
ansvarig för temakväll gällande tur-
boaggregat den 13 november, HLR 
utbildning den 1 november, data-
utbildning den 16 september och i 
samarbete med lokala FMK  genomför 
vi halkbaneövning på Bulltofta Trafi k-
övningsplats den 25 oktober.

Sektionerna genomför olika aktivi-
teter under hösten (se program!) för 
att få så brett utbud som möjligt i vår 
verksamhet. Alla aktiviteter är till för 
våra medlemmar oavsett vilken sek-
tionsgrupp man tillhör. Vill man anmäla 
sig till någon intressant aktivitet är 
det bara att ringa det telefon nummer 
som står i programmet eller maila till: 
FakAktivitet@gmail.com

I vanlig ordning uppmanar jag er 
medlemmar att lämna era mailadres-
ser till: fak.malmo@hotmail

FAK/SOR avhåller Utbildningskon-
ferens och Rådsmöte på MFFC, Husie 
i Malmö lördagen den 11 oktober. 
Kallelse har utgått till samtliga Skå-
nekårer. FAK Vänförening håller sitt 
årsmöte torsdagen den 9 oktober på 
MFFC, Husie. Kallelse till årsstämman 
sänds via medlemsutskick. Påminner 
er om att följa sektionernas program 
på aktiviteter. Ställ gärna upp på dessa 
aktiviteter för att inspirera arrangörerna 
i deras arbete för kårens medlemmar.

Skulle ni ha vetskap om någon av 
våra medlemmar har intresse för upp-
drag inom styrelse eller andra förtroen-
deuppdrag så kontakta valberedning-
ens ordförande, Sven Nivestam, via 
telefon 040-49 94 73 eller mail:
sven.nivestam@bolina.hsb.se

Anders Persson

Med detta nummer av vårt medlemsblad har vi, efter elva år, 
gjort en smärre förändring i utseendet som vi hoppas att ni 
medlemmar upplever enbart positivt.



Katastrofbranden 
i Västmanland
Fredagen den 8 augusti fick jag påringning 
från FAK Rikskår angående den pågående 
stora skogsbranden i Västmanland. Det 
fanns ett stort behov av bandvagnsförare, 
men jag befann mig på Gotland på se-
mester med familjen, så det var besvärligt 
att åka direkt. På söndag kväll, den 10:e, 
begav jag och min kollega Pär Franzén oss 
norrut. Vi anlände sent och kunde direkt 
inta viloläge.

Måndag morgon kl 7.00 var det sedan 
samling i Ramnäs på den upprättade basen. 
Hela området var närmast att likna med en 
krigszon med flertalet vägspärrar, militär-
fordon, blåljus, helikoptrar och flygplan. 
Det fanns förare och fordon på plats från 
både FAK och Bilkåren, men vi agerade 
alla under MTE (Motoriserade Transport 
Enheten) via MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap). De 15 
bandvagnarna var i gång dygnet runt och 
vi arbetade i minst 12 timmars pass.

Omfattningen av branden är svårt att ta 
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till sig, men röklukten, polisspärrar, mili-
tärer, brandmän, helikoptrar med mera, var 
ett bevis på den stora omfattningen. Alla 
var otroligt hjälpsamma och arbetade mot 
samma mål – helt fantastiskt. Vårt uppdrag 
bestod i att släcka glödbränder i marken. 
Den intensiva värmen i vegetationen 
gjorde att det sprutade vattnet kokade bort 
direkt trots högtryck. Öppen eld bekämpa-
des i huvudsak från luften av helikoptrar. 
Trädens rotsystem var uppbrunna och det 
var stor risk för fallande träd som vi stän-
digt hörde braka i backen.

Ett av våra uppdrag var att patrullera 
längs med brandgator. Det var imponeran-
de att se alla de mil med ”nya vägar” som 
skapats som brandgator. Två veckor efter 
att branden brutit ut fanns glödbränder 
med öppen låga. Enligt uppgift matades 
cirka 76 mil vattenledning inom brand-
området. Våra bandvagnar var utrustade 
med behållare innehållande 2-3 kubik 
vatten samt motorspruta. Styrningen på vår 
första bandvagn havererade, men en ny var 
snabbt på plats. Dessa vagnar fick jobba 
hårt under dygnets alla timmar.

Vår sista dag på ”jobbet” bestod av att 
hjälp Räddningstjänst Syd med att inven-
tera begränsningslinjen för sektor Väst. Vi 
körde längs med brandlinjen och inven-
terade systemet av vattenslang som var 
utlagd. Enligt uppgift var det nu 100 mil 
ledning. Det fick även upprättas sprink-
lersystem längs med sträckan vi färdades. 
Det var overkligt att färdas kilometer efter 
kilometer med ett helt utbränt landskap. 
Vi såg några hus, som mirakulöst klarat 
sig trots att de låg på gränsen till branden. 
Dessvärre hade inte alla hus klarat sig lika 
bra.

Det har varit en intressent upplevelse 
och erfarenhet att få vara med om denna 
brandkatastrof. Naturligtvis har det inte 
varit lika trevligt för de drabbade inom 
området, men jag känner tillfredsställelse 
att ha kunnat hjälpa till i denna svåra situa-
tion. Jag vill rikta en eloge till Lars Carls-
son på FAK, som såg till att samordna och 
leda vår insats på plats. Personligen tror 
jag det var bra för FAK:s del med denna 
insats då vi fått visa vad vi är kapabla till 
inom kårerna. 

Text och foto: Michael Wirén

Bandvagnar till förfogande.

Dags för utbildning
På utbildningssidan under hösten kom-
mer en FAK-uppgift åt Försvarsmakten 
på Nyutbildning med (16 elever) och 
Reputbildning  (16 elever) till militärt 
förarbevis lastbil, lastbil med släp och 
buss.

Datum för dessa kurser är 18-19 ok-
tober, 25-26 oktober och 8-9 november. 
Utbildningsplats är P7 Revinge. Beslutet 
på tre helger är ett krav från Myndig-
heten. Nu är det hög tid att få elever till 
dessa kurser, så anmäl ditt intresse om 
deltagande om du inte redan passerat 

den mogna åldern av 65 år. Det är ett 
krav att deltagarna har ett civilt körkort 
med samma behörighet som motsvarar 
utbildning för militärt förarbevis.

Ni som är intresserade att deltaga i 
någon av utbildningarna, var vänliga 
kontakta Inge Andersson på telefon: 
040-40 19 51 alternativt mail: 
k.37@telia.com, eller Ingemar Malm-
qvist på telefon: 040-43 02 46 för 
ytterligare information. 

Anders Persson, kårchef

Fullt tryck på sprutan.

Valberedningen
Alla föreningar måste ha en framförhåll-
ning i sin planering. Ett önskemål har 
framförts från FAK Valberedning att få 
hjälp med kandidater för olika förtroende 
uppdrag. Du som har funderat på om det 
skulle vara en uppgift för dig själv eller nå-
gon annan lämplig kandidat kan kontakta 
Valberedningens sammankallande, Sven 
Nivestam tel 040-49 94 73 eller någon av 
de övriga inom Valberedningen, Susanne 
Persson 040-96 09 60, Lennart Olsson 
040-96 66 83 eller Christer Tegerup 
046-901 01. 
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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

Från plåt till lastbil
Motorer och växellådor i all ära, men 
insidan av en modern lastbil är mycket 
mer sofi stikerad än så. Ett exempel på 
detta är Volvo Lastvagnars nya Volvo FH 
som är mer än ett vanligt fordon. Lastbilen 
innehåller mer datorer än ett fl ygplan och 
är en högteknologisk produkt utförd med 
modern ingenjörskonst. Innan all denna 
teknologi är installerad är det bara ett 
stycke plåt i början av produktionsslingan. 
Följaktligen består den av 2 790 skruvar, 
700 arbetande händer, 350 fabriksanställda, 
hundratals robotar och fyra liter färg när 
den färdigställda lastbilen når slutet på 

produktionskedjan. På bara fem dagar har 
den tunna plåten förvandlats till en topp-
modern färdigbyggd  lastbil, redo att rulla 
av fabriksgolvet och vidare ut på vägarna. 

När bland annat Volvos första lastbil 
LV 40 kom till världen på tjugotalet be-
traktades   lastbilar som något som bull-

rade och störde och man helst inte ville ha 
in i städerna. Nu när det snart gått hundra 
år sedan  lastbilen gjorde sitt intåg kan man 
konstatera att utan lastbilen hade inte  kon-
sumtionssamhället växt i den takt vi har 
för närvarande. Folk har nog inte förståelse 
hur intimt sammankopplad lastbilen är med 
vårt dagliga liv. Utan den hade vi inte haft 
varor i affärerna eller fått varor skickade på 
ett relativt snabbt sätt över världen. 

Från den första Volvo LV 40:s 28 hkr 
till dagens FH modell med 700 hkr är 
steget ganska långt. Vi kan konstatera att 
lastbilen kommit för att stanna. 

J-E. H
Volvo LV 40 med 28 hk motorstyrka.

Transport under O-ringen
Bo Nilsson blev kontaktad av Sohlbergs 
Buss i mitten av juli. De behövde femton 
(som ett par dagar senare reducerades till 
tretton) bussförare en vecka senare för 
persontransporter under orienteringstäv-
lingen O-ringen i Kristianstadsområdet. 
Bo fi ck några svettiga dagar med att få 
ihop önskat antal förare. Men han lyck-
ades, så den 22:e juli kl 5.15 var vi tretton 
FAK:are från Malmö, Lund, Helsingborg 
och Hässleholms-kårerna som samlades på 
ett stort gräsfält söder om Åhus. En trafi k-
ledare från Sohlbergs Buss mötte oss och 
visade oss vilka bussar som fanns till vårt 
förfogande. Efter det var det dags att köra 
till samlingsplatsen ute på Ravlundafältet. 
Vi var två till tre FAK:are per buss. Väl ute 
på fältet så fi ck vi tillsammans med ca 15 
andra bussförare information om vad som 
skulle hända under dagen. Bussarna skulle 
köra skytteltrafi k mellan parkeringen, 

som var på Ravlundafältet, till den dagens 
etapp som gick i området runt Friseboda. 
Tanken var att vi skulle hinna köra rundan 
innan vi fyllde bussarna med folk, men 
det hann vi inte. Arrangörerna hade satt ut 
trafi kvakter vid i stort sett varje korsning 
som stoppade trafi ken för att underlätta för 
oss att komma fram, bland annat ut på väg 
19. Allt var otroligt väl organiserat! Det 
fanns fållor som orienterarna skulle gå in 
i och arrangörerna räknade så att det blev 
50 personer i varje fålla så att det blev fulla 
bussar som körde. Vi körde tre bussar i 
konvoj, cirka var femte minut mellan 6.45 
och 17.00. Lite glesare vid lunchtid. På 
förmiddagen skulle cirka12 000 personer 
till orienteringsområdet för att efter lunch 
börja att ta sig tillbaka till parkeringen. 
Kl 18 parkerade vi bussarna igen. Varma, 
svettiga och trötta efter att ha varit igång 
12 timmar under årets varmaste dag i bus-
sar som hade sett sina bästa dagar. 

Henrik Pettersson

Ford gör bilar av tomater
Ford och ketchupjätten Heinz vill ta 
fram ett plastmaterial från tomater. 
Skal och fröer från ketchuptillverk-
ningen skall bli till fi berpellets som 
kan användas för att göra plastdetaljer 
till bilar. Syftet är att få fram plast 
som inte härstammar från petroleum-
produkter. Enligt Ford pågår tester 
med ”tomatplastens” hållfasthet för 
att se om det kan användas inom bil-
industrin.

Detta är en bra råvarukälla med 
tanke på att Heinz varje år förbrukar
2 miljoner ton tomater. Ford har tidi-
gare ett samarbete med Coca-Cola för 
återvinning av plastfl askor. 

Källa: Dagens Industri
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Informationsmöte
Kårstyrelsen hade kallat till sedvanligt 
Informationsmöte den 21 augusti på MFFC 
i Malmö.

Ordförande Anders Persson informe-
rade om utbudet av kurser och aktiviteter 
under den kommande höstperioden. Eko-
nomiska medel var anslagna till att genom-
föra Grundutbildning för lastbil med eller 
utan släp, men även till Repkurs för lastbil/
släp och buss.

Vid den katastrofala brandkatastrofen 
i Salaområdet har kåren haft två band-
vagnsförare engagerade under fem dagar 
tillsammans med ett flertal andra FAK:are. 
Från myndigheten har det utdelats beröm 
för dessa förares insats på platsen som 
inneburit mycket strapatser.

Inför  kårens kommande aktiviteter 

betonade ordföranden vikten av att med-
lemmarna ställer upp på dessa aktiviteter 
som bl a omfattar datautbildning, HLR-
kurs, temakvällar med teknik och trafik 
på programmet, men även möjligheten 
att träna halkkörning på Bulltofta Trafik-
övningsplats. 

Alla dessa arrangemang kan bokas via 
telefon (se respektive aktivitetsblad!) eller 
via mailadressen på FAK hemsida: 
fak.malmo@hotmail.se

Kårens webbansvarige, Kaj Bornholm, 
redogjorde för kårens hemsida och hur 
man enklast läser av densamma för vidare 
information.

Sektionerna presenterade sina respek-
tive arrangemang, som naturligtvis kan 
utnyttjas av alla medlemmar inom kåren.

Körcentralchefen, Bo Nilsson, infor-
merade om olika köruppdrag som genom-

förts av FAK förare, men presenterade 
även kommande behov av förare för nya 
uppdrag.

Valberedningens sammankallande, 
Sven Nivestam, vädjade till mötesdelta-
garna om tips eller rekommendation av 
kandidater för olika förtroendeuppdrag. 

Informationsmötet avslutades i vanlig 
ordning med kaffe och kaka, bakad av Be-
rit Andersson. Detta avnjöts under gemyt-
lig samvaro och förtroliga diskussioner. 

J-E. H

Avslutande fika.

Dodge 100 år
Ett av den amerikanska bilvärldens största 
bilmärke är Dodge, som under 2014 firar 
sin hundraåriga tillvaro. Under alla dessa 
år har märket hamnat i skuggan av Ford 
och General Motors som kanske haft bättre 
kapital i ryggen och fler modellversioner 
att erbjuda sina kunder. 

Som så många andra biltillverkare har 
märket haft många eleganta modeller typ 
denna 1924-års modell i elegant utförande. 
(se bild!) Förutom sina personbilar har 
man även kunnat erbjuda lastbilar. Lastbi-
lar har man salufört under namnet Dodge/
Fargo, men aldrig byggt de verkligt stora 
lastbilarna typ Freightline, Peterbilt och 
Mack.

Inför andra världskrigets utbrott 
ställdes all produktion in för att tillverka 
militära fordon. En populär modell med 
utmärkt bra framkomlighet i terräng var 
Dodge Power Wagon. Denna fanns i olika 
versioner och karosser. När kriget var 
slut såldes de flesta militära fordon till de 
europeiska länderna som hade brist på bilar 
och kunde köpa dessa från ett surpluslager 
i Tyskland. Amerikanarna slapp då  trans-
portera fordonen tillbaka över Atlanten.

 Svenska försvaret köpte en ansenlig 
mängd från dessa lager och byggde om 
dem som anpassningsbara för vårt för-
svar. Själv kom jag i kontakt med dessa 
Jeepar då jag gjorde min värnplikt vid ett 
pansarförband som signalist. Dodgen var 
utrustad med en radio typ Ra 400 som även 
fanns i den populära Centurionstridsvag-
nen. Några av bilarna uppdaterades med 
en modernare radiotyp Ra 200, och kunde 
tjänstgöra före både telegrafi och telefoni. 
Dodgen såg stor ut, men med utrustning 

var den ganska trång att vistas i. Genom 
sin utformning med täckt  presenning och 
någon typ av plast som skulle ersätta fön-
ster var den behaglig under sommar- 
månaderna, men när vintern nalkades i 
göingeskogarna i norra Skåne med tempe-
raturer som kröp ner mot minus tjugo 
grader var det inte lätt att sända morse-
signaler med hackande tänder och fingrar 
styva som djupfrysta prinskorvar. Något 
ljushuvud inom stabsledningen föreslog att 
Dodgarna skulle ersättas med VW bussar. 
Förslaget var nog bra, men VW bussar från 
femtiotalet var dåligt isolerade och arbets-
miljön blev inte bättre för oss signalister. 

Dodge 1924.

Artikelförfattaren forcerar Ravlundas grusbackar.

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Personligen föredrog jag våra gamla Dod-
gar även om det fanns kulhål i några av 
dem som minne av andra världskriget. 

J-E. H


