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Nu har vi startat höstens verksamheten 
igen. Tiden går fort och sommaren och 
ledigheten bara fl yger förbi. Man får en 
känsla av att det inte har varit något 
uppehåll direkt i vår verksamhet. Jag tror 
att många av oss tycker att det är roligt 
och intressant det vi sysslar med, så 
därför fl yger tiden i väg.
 MTE Rep utbildning på lastbil & släp 
genomförs helgen 24-25 september i 
Revinge med Rolf Svensson FAK 
Blekinge som utbildningsansvarig. Det 
kommer också att gå en Introduktionsut-
bildning den 12 november som Bilkåren
kommer att ansvara för. Det fi nns en del 
olika kurser som FAK Rikskår håller i 
centralt som kan vara intressanta att läsa 
mer om på nätet. Möjlighet fi nns att del-
taga i utbildningar som andra FAK kårer 
håller i om det fi nns platser kvar.
Är du nyfi ken gå in på fak.se och se 
under fl iken utbildningar vad som fi nns 
att tillgå. Vi kommer också att fortsätta 
med olika utbildningar som vi får från 
Försvarsmakten. Pb 8-kurser kommer att 
gå under hösten där det kommer fi nnas 
möjlighet att delta i förnyelse av förarbe-
vis för de som har behov av detta.
Aktiviteter som Kårstyrelsen ansvarar för 

är HLR utbildning och Halkbaneövning 
den 29 oktober i samarbete med FMK-
Malmöhus.
 Det fi nns många olika aktiviteter som 
sektionerna gör gemensamt, detta för 
att kunna få ett så brett och intressant 
aktivitetsprogram som möjligt för alla 
våra medlemmar. Alla aktiviteter som vi 
gör i kåren är gemensamma och är till för 
alla medlemmar oavsett vilken sektion 
man tillhör. När det gäller anmälningar till 
någon aktivitet går det bra att ringa det 
telefon-nummer som står på underlaget 
eller att maila till FakAktivitet@gmail.com 
Glöm inte att uppge vilken aktivitet som 
ni vill anmäla er till samt uppge namn på 
de som skall komma.
 FAK Vänföreningen håller sitt års-
möte torsdagen den 29 september på 
MFFC i Husie. Kallelse till årsstämman 
går ut via medlemsutskick. SOR avhåller 
sin utbildningskonferens och Rådsmöte 
på MFFC i Husie lördagen den 22 okto-
ber. Kallelse har gått ut till samtliga Skå-
ne-kårer. Jag vill än en gång påminna er 
om att se efter vad sektionerna har för 
olika aktiviteter under året, samt att ställ 
upp och gå på sektionsmöten. Det fi nns 
hela tiden nya aktiviteter eller möten som 
dyker upp under året som inte är med i 
medlemsbladet, så gå in på vår hemsida 
för att hålla er uppdaterade. Det är viktigt 
att vi ser till så de personer som arrange-
rar olika aktiviteter känner sig inspirerade 
att fortsätta med sitt arbete, vilket gör att 
vi får en intressant och aktiv kår.
 Om ni känner någon eller ni själv 
skulle ha intresse att deltaga i styrelsear-
bete, kontakta i så fall Valberedningens 
ordförande Sven Nivestam via e-mail 
sven.nivestam@bolina.hsb.se eller 
telefon 040-49 94 73 

Anders Persson

Regementets Dag i Revinge
Den 27 augusti var det Regementets Dag på 
Revingehed. Det var en fi n dag med mycket 
sol och ca 10 000 besökare som kom på 
besök denna lördag. Dagen inleddes med 
välkomsttal av Överste Stefan Smedman 
för inbjudna gäster och övriga deltagare. 
FAK var naturligtvis representerade med 
personal från Malmö och Lund.

 Vårt utställningstält hade många besö-
kare som visade visade intresse för FAKs 
verksamhet. Direkt på platsen rekrytera-
des tre nya medlemmar under dagen och 
förutom dessa tre var det många som tog 
intresseanmälan och broschyrer med för-
hoppning att dessa skickas in för att bli nya 
medlemmar i FAK. Tack till er som ställde 
upp denna dag! 

Anders Persson, Kårchef 

Klassikern fyller 75 år
I år fi rar denna kända bilmodell 75 år. 
De fl esta förknippar ursprungsmodellen 
med de allierades invasion på den fran-
ska kusten på fyrtiotalet. Upprinnelsen 
till denna enkla bil var att det amerikan-
ska försvaret år 1940 utlyste en tävling 
bland fordonstillverkare där kravet var att 
utveckla ett kompakt militärfordon med 
fyrhjulsdrift, lågväxel och fällbar framruta. 
Företaget Willys Overland vann tävlingen 
med sin utvecklade grundkonstruktion 
som fyllde de beställda kraven. På kort tid 
framställdes bilen som blev känd under 
namnet Willys Jeep och för 75 år sedan 
rullade de första bilarna ut från fabriken. 
Då Willys Overlands fabrik i Toledo inte 
kunde framställa det stora behovet av bilar, 
fi ck Ford med betydligt större resurser 
parallellbygga Jeepen. Totalt tillverkades 
modellerna Willys MB och Ford GPW 
fram till augusti 1945 i över 630 000 
exemplar. Av dessa hamnade cirka 200 
bilar i det svenska försvaret när andra 
världskriget var över. Bilen har ha genom 
åren funnits i ett fl ertal utförande från 
grundmodellen till senare års påkostade 
lyxmodeller. Numera ingår Jeep i den ita-
lienska Fiatkoncernens modellprogram. 

                      J-E. H.

Jeepen i grundutförande.



Veterantraktorer 
I början av september gjordes ett besök på 
Råborg Gård utanför Trelleborg. Vi var sex-
ton intresserade som var inbjudna till Bo 
Arne Olsson och hans hustru Bibbi, för att 
få en guidad visning av de cirka femtiotalet  
fantastiska veterantraktorer som fanns i en 
relativt nyuppförd byggnad på ungefär 600 
kvadratmeter. Som styrelserepresentant  
för sällskapet svenska John Deere – GMW 
klubben, hade Bo Arne O. naturligtvis fl est 
traktorer av detta celebra märke.
 De amerikanska traktormärken var 
överrepresenterade, men det fanns även 
traktorer av tyskt, franskt och engelskt 
fabrikat. Svenska Volvo fanns också med 
några gamla T 22-24:or. Ett udda svenskt 
märke från traktorns barndom var en 
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Avance av 1925-års modell. Cirka 600 
stycken hade byggts i Sverige med kon-
struktion av en Johan Victor Svensson från 
byn Augustendal strax utanför Stockholm. 
Svensson hade som första mål att bygga 
bilar, men bestämde sig för att satsa på 
traktorer och jordbruksredskap istället. De 
fl esta av dessa gamla maskiner har expor-
terats till länder i Sydamerika och Ryssland  
och har därför utsatts för okända öden som 
innebär att det är svårt att komma över 
inom samlar världen.
 Att amerikanarna började konstruera 
traktorer för mer än hundra år sedan är 
fullt förståligt med tanke på de enorma 
odlingsytor som fi nns i landet i västerut. 
Henry Ford som var en framsynt man 
var en av de första att bygga sin Fordson 
traktor. Lastbilstillverkaren International 

www.autoexperten.se
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plussade på namnet Harvester på sina trak-
torer. Det mest kända amerikanska märket 
är John Deere med sin speciellt gröna färg 
med de gula hjultallrikar och åtskilliga mo-
deller som säkert exporterats till världens 
alla hörn. 
 Det var intressant att lyssna till Bo 
Arne O. som var ordentligt påläst om 
konstruktioner och uppbyggnad av alla 
modeller som fanns på plats i byggnaden. 
Vad vi besökare kunde räkna ut, så har han 
gjort många resor till USA för att köpa in 
nya objekt. Däremot är det inte alltid säkert 
det blir något fynd med hem till Sverige då  
konkurrensen är hård även när det gäller 
gamla traktorer.
 Vi besökare blev en erfarenhet rikare 
genom detta intressanta besök på en gård 
som även var ett litet museum av sparade 
ting på våningen ovanför traktorhallen. 

Text och foto: J-E. H.

Fordson traktorer från 1918.  
Ägaren, 
Bo Arne Olsson.  

Rumelely Oil Pull 
från år 1919.

Altman & Taylor 
från år 1919, 
benämnd 
”Prärietraktorn”.
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En annorlunda transport
FAK/SOR:s transportansvarige körcentral-
chef, Bo Nilsson, fick onsdagen den 13 juli 
en annorlunda förfrågan om transport från 
VB Regementet P 7, Revingehed. Ett antal 
fall av mjältbrand hade upptäckts kring 
Ombergsområdet i Östergötland. För att 
snabbt spärra av och vaccinera djuren där 
smittan spridit sig behövdes ett stort antal 
avspärrningsstaket. Dessa staket fanns 
förvarade på orten Farhult i Skåne. 
 MRS (Militär Region SYD) fick uppgif-
ten från Jordbruksverket och lämnade över 
frågan till P 7, Revingehed för att ordna 
transporten. Ett antal åkerier i närheten 
blev tillfrågade men kunde inte ställa om 
sina transporter med så kort varsel. FAK/
SOR fick förfrågan och det var nu jag som 
transportansvarig kom in i bilden. Följande 
förlopp infann sig nu ”Efter några timmars 
arbete och ett antal telefonsamtal hade jag 
fått fram fyra förare som kunde infinna sig 
på P 7 där jag ordnat fram nycklar till två  

lastbilar som FAK förfogar över”. 
 Från Malmökåren ställde Christer 
Tegerup och Knut Nilsson upp tillsammans 
med Per-Egon Johansson och Christer 
Bruhn från FAK L. Sent på torsdagskvällen 
infann sig dessa på Önneköps Bondgård i 
Farhult och fick hjälp av befintlig kranbil 
att lasta inhängnadsmaterialen. Färdiglas-
tade gick färden enligt väg 23, E 4:an och 
väg 50 non-stop till trakten av Omberg. Väl 
framme vid platsen fanns hjälp för avlast-
ning. Flera nötkreatur hade redan dött av 
mjältbranden. Även en häst, en älg och 
någnra får hade drabbats av denna hemska 
sjukdom som främst drabbar idisslare. Vid 
långvarig beröring kan denna smitta även 
drabba människor som arbetar med djur.  
Efter utfört uppdrag vände förarna åter 
mot Skåne. Insatsen som FAK:arna gjort på 
snabbast tänkbara sätt hade nu uppmärk-
sammats av högkvarteret i Stockholm som 
skickade ett personligt tack till förarna för 
utfört uppdrag. 

Text: Bo Nilsson

Scania 125 år
Ett av landets största industriföretag,  
Scania Vabis, fyller i år 125 år. Företaget 
började med att bygga godsbagage och 
passagerarevagnar år 1891 i Södertälje. 
Några år senare bidrog ingenjören Gustaf 
Eriksson med att konstruera en motordriv-
en åkvagn som åtföljdes av en lastbil år 
1902. Scaniafabriken som fanns i Malmö 
blev ihopslagen med Vagnfabriksaktie-
bolaget i Södertälje, som därmed blir  
huvudproduktbolag. Malmöföretaget 
fortsätter bygga lastbilar och andra typer 
av tunga fordon. I början av tjugotalet 
konstrueras en kompakt fyrcylindrig 
toppventilmotor på 60 hk. Åren går och 

lastbilsproduktionen är nu placerad i 
Södertälje. År 1936 utvecklar Scania sin 
första dieselmotor. Utvecklingen går i 
rasande tempo med nya framgångar genom 
forskning inom motorteknik. I början av 
sjuttiotalet har man konstruerat en 14- 
liters turboladdad V8 på 350 hk, som blir 
Europas starkaste lastbilsmotor.
 Vid senaste sekelskiftet har företagets 
tillverkning passerat en miljon fordon. 

Vem äger bilens data?
Många av oss minns säkert den over-
allklädde bilmekanikern som mötte 
oss på verkstadsgolvet med skiftnyck-
eln i ena handen och en trasselsudd i 
andra handen under tidigare årtion-
den. Tiden har gått och den tekniska 
utvecklingen har gått med rasande fart.
I nutid krävs det mer än mekaniska 
verktyg för att utföra korrekta repara-
tioner. Verkstädernas personal måste 
ständigt genomgå märkesspecifika 
utbildningar för att hänga med i tiden.
De moderna bilarna kan ha så många 
som femtio datorer där dessa invol-
verar allt från bromspåverkan till 
klimatet i kupén. Alla dessa finesser 
innebär att den enskilde mekanikern 
måste behärska ett enormt spektrum 
av kunskaper för fordon. Våra bilar har 
blivit mer tillförlitliga och säkra med 
den utrustning som finns i moderna 
fordon. Trots att det känns tekniskt 
bättre så är man den stora förloraren 
när man hämtar ut sin bil efter översyn 
och service med de priser verkstäderna 
kramar ur en bilägare i dag. 
              Uppgifter: SBM /Text: J-E. H.

Genom de beslutade miljökraven som 
världens länder försöker enas om är 
Scania en av de ledande genom förbättrad 
aerodynamik och drivlina som minskar 
bränsleförbrukningen upp till åtta procent.  
 Tyvärr har utvecklingen gjort att Scania 
numera är ett helägt dotterbolag inom 
Volkswagenkoncernen, men i grunden 
räknas det som svenskt företag med många 
arbetstillfällen inom hela landet. 

Text och foto: J-E. H.
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Bensinmackarnas historia
Drivmedelsstationerna har alltid varit en medelpunkt åtminstone i 
de mindre samhällen. Med det utbud som i dag fi nns på mackarna 
så dras det alltid folk dit för att skaffa en kvällstidning, handla 
mjölk och bröd, kanske köpa en varm korv eller kanske det vikti-
gaste att tanka bilen. Det är även en samlingspunkt för ungdomar 
med mopeder eller kanske pensionärer som vill lämna in sin lotto- 
eller tipskupong. 
 Under 1900-talets början då bilar började förekomma köptes 
det bensin i lanthandel eller på apotek. Drivmedlet levererades i 
träfat  för att sedan fyllas på i 25-liters lerkrukor och distribuer-
ades till återförsäljarna. Omkring år 1920 insåg bensinjättarna 
Shell, Texaco, Standard Oil att det fanns pengar att tjäna och då 
började man smälla upp stationer med glänsande skyltar med ljus-
reklam.
 Var den första tankstationen i Sverige sattas upp är osäkert 
att fastställa men enligt några dokument så var det i Norrköping 
redan 1918. Antalet stationer i landet var som fl est under 60-talet 
och då bjöds det på personlig service med att torka av rutor kolla 
däcktryck med mera. Numera har mackarna fl yttat ut längs med de 
större vägstråken och inbjuder till övernattningsställe med restau-
rangverksamhet och det är automatpumpar med självservice som 
gäller. Om ingen kommer på en annan lösning så får vi bilister 
nöja oss med detta senare utbudet även i framtiden 

Utdrag ur boken ”Full tank” omarbetat av J-E. H.

VW-muséet i Pålsboda
Ett besök på detta museum som är ett av de 
största museum i världen med enbart över 
åttio stycken VW typ 1 (Bubblan) som 
utställningsobjekt,  är en upplevelse för 
en bilentusiast. Ägare till museet är Bengt 
Holmgren som under fyrtio år kört buss i 
egen välkänd rörelse, men samtidigt tävlat 
med en del av de befi ntliga fordonen.
Innanför dessa utställningsväggar fi nns 
från den första modellen av VW av 1949 
års modell till de i Tyskland sist tillverkade 
bilarna av årsmodell 1975 med minst en 
bil av varje årgång. Detta är en kulturskatt 
inom bilvärlden där många bilar i samlin-
gen är i stort orörda orginalbilar.
 Som många säkert många känner till 
är ”Bubblan” konstruerad av Ferdinand 
Porsche, som redan 1931 började skissa 
på bilen som enligt en dröm skulle bli var 
mans egendom i det tyska riket. Ett världs-
krig satte dock stopp för dessa planer som 
delvis kunde förverkligas först 1948 då 

Nyckelfria bilar
Ett fl ertal bilmärken har infört nyck-
ellösa låssystem. En utmärkt utveck-
ling tycker säkert många bilägare som 
anser att ”klumpen” i form av nyckel 
tar stor plats i byxfi ckor eller kava-
jer. Problemet är att detta nyckellåsa 
system kan snappas upp av ljusskygga 
individer som bygger förstärkare och 
genom radiosignaler från bilnyckeln
från fl era hundra meters håll kan 
öppna bilen och köra iväg. Detta sker 
utan bilägarens vetskap. Utvecklingen 
är inte till gagn inom alla områden då 
bovarna hela tiden ligger i framkant 
för att knäcka bilbyggarnas
forskning inom säkerhet. 

Artikel från tyska ADAC
omarbetad av J-E. H.

Grundmodellen från 1949.

ett antal provbilar tillverkades. Den äldsta 
bilen i samlingen en 49:a, har hittat hit från 
Norge då inga bilar i helt skick av denna 
årsmodell fanns kvar i Sverige. Motorn var 
på endast 25 hkr med mekaniska bromsar 
och osynkroniserad växellåda. Enda instru-
mentet var hastighetsmätaren.
 Vid en rundvandring i museet bryter 
en bil av 1971 års modell ut i lacklyster då 
den forna ägaren hade för vana att tvätta 
bilen med Fenoms skurpulver. Resulta-
tet blev en bil med strävt lackskikt. Som 
legendarisk VW entusiast fi ck Bengt 
Holmgren köpa en av de fåtal i Mexico 
special-tillverkade typ 1 modeller från 
2004 som då utgick ur tillverkningen. 
VW:s Sverigechef, Jens Effenberger, läm-
nade personligen över nycklarna till Bengt 
H:s babyblå VW typ 1. En av de övriga 
bilarna i samma 
färg lämnades över 
till Påven i Vati-
kanstaten. Besök 
på detta välskötta 

museum kan varmt rekommenderas, 
speciellt för forna ägare till grundmodellen 
då det väcker minne om hur man tryckte in 
familj, barn-vagn på taket och bagaget i ett 
begränsat utrymme och for fram på grus-
vägarna med den svindlande hastigheten av 
80 km/h. 

Text och foto: J-E. H.
Ägaren 
Bengt Holmgren


