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Då var det dags att starta upp FAK-
verksamheten igen. Tiden går fort och 
ledigheten och sommaren har bara flugit 
förbi. Den riktigt svenska sommaren har 
inte visat sig med full kraft, men den 
kommer nog när det är tid att börja jobba 
igen. FAK verksamheten har pågått  
under hela året med bl a transporter 
även om aktiviteterna gjort ett uppehåll 
under sommarmånaderna. Men nu är allt 
tillbaka som vanligt med olika verksam-
heter. 
 Förutom sektionsaktiviteter inleder 
vi med en MTE-Rep-utbildning för lastbil 
med släp den 7-8 oktober och den 21-22 

oktober. Ansvarig här är Jan Holmqvist från 
Hässleholmskåren. På kårens hemsida 
finns även utbildningar som vi flaggade för 
vid föregående utskick. FAK Rikskår håller 
centrala kurser som är öppna för alla kårer 
och dessa innehåller intressanta utbild-
ningar som vi också nämnde vid föregå-
ende utskick. Är du intresserad, gå in på 
fak.se under fliken ”Utbildningar” för att se 
vad som finns tillgängligt. Olika utbildningar 
som bedrivs av Försvarsmakten har vi som 
FAK:are tillgång till. Dessa utbildningar 
nämns på vår hemsida.
 Kårens sektioner bedriver olika aktivite-
ter för att vi skall ha tillgång till ett brett akti-
vitets-program för våra medlemmar oavsett 
vilken sektion man tillhör. Missa inte dessa 
utbud som är till för kårens välbefinnande 
och därmed gör oss till en intressant och 
aktiv förening. När det gäller anmälningar 
till någon aktivitet går det bra att ringa det 
telefonnummer som står på underlaget el-
ler alternativt maila till FakAktivitet@gmail.
com OBS! Glöm inte uppge vilken aktivitet 
ni vill anmäla er till och uppge namn på den 
eller de som skall deltaga.
 FAK/SOR avhåller sin Utbildningskon-
ferens och Rådsmöte på Försvarsutbildar-
nas Kursgård i Höllviken lördagen den 30 

Femtio år med högertrafik
Den 3 september för femtio år sedan införde 
Sverige högertrafik. Denna händelse före-
gicks av flera års förberedelser och trafiksä-
kerhetspropagande. Förberedelserna tog cirka 
fyra år och kostade omkring 600 miljoner 
SEK. Trafikomläggningen övervakades av 
8.000 poliser och värnpliktiga. Under över-
gångsnatten arbetade 20.000 personer med 
att anpassa 350.000 väg-trafikmärken för 
högertrafik. Många kommuner med spår-
vagnstrafik övergick till att bedriva busstrafik 
som ersättning och helt slopa spårbunden 

trafik i städerna. En åtgärd som flera kom-
muner ångrat under senare år. Ett fordon som 
presenterades i samband med omläggningen 
var att den första svensktillverkade ledbussen 
gjorde sitt intåg i Sverige.
 Olyckskorparna hade förutspått att 
övergången skulle sluta i rent kaos, vilket det 
faktiskt aldrig gjorde då förberedelserna varit 
enorma. Den första större olyckan i samband 
med omläggningen inträffade under söndags-
eftermiddagen den 3:e i Gagnef i Borlänges 
Polisdistrikt, då en misstänkt rattfyllerist 
körde på ”fel sida” och frontalkrockade 
med en mötande bilist. Utländsk media var 
på plats för att med stort intresse följa det 
svenska intiativet att liksom de flesta andra 
länder framföra trafiken på ”höger sida”.
 Med återblick i backspegeln kan vi 
konstatera att det var rätt tillfälle som valdes 
genom omläggningen. I dag hade det med 
det stora trafikflödet varit ett nästa omöjligt 
projekt. 

Text: J-E. H.

september. FAK Vänförening håller sitt 
årsmöte torsdagen den 19 oktober på 
MFFC, Husie. Kallelse till denna års-
stämma har utgått via medlemsutskick. 
FAK Rikskår avhåller sin Riksstämma på 
Kursgården i Höllviken lördagen den 23 
september och det är Malmökåren som 
fått förtroendet att arrangera stämman 
på denna plats. 
En uppmaning! Håll er uppdaterade 
med vad kåren och sektionerna har för 
arrangemang.
 Har ni frågor angående utbildningar 
och sektionsaktiviteter, tveka inte att 
höra av er till någon ansvarig som kan 
vägleda er med hjälp på olika frågeställ-
ningar. Det kommer hela tiden aktiviteter 
eller arrangemang som vi inte hinner 
utannonsera genom vårt medlemsblad, 
kolla ständigt vår hemsida så att ni håller 
er uppdaterade.
 Om ni känner någon eller själv skulle 
vara intresserade av att deltaga i styrel-
searbete, kontakta då Valberedningens 
ordförande Sven Nivestam via mail: 
sven.nivestam@gmail.com eller telefon: 
040-49 94 73. 

Anders Persson

Mobilen distraherar
Transportstyrelsen har kartlagt vilken typ 
av trafikolyckor som är mest förekom-
mande när föraren är distraherad av mobil, 
GPS eller bilens radioutrustning. Under-
sökningen gäller singelolyckor och olyckor 
där föraren kört in i annat fordon framför, 
så kallad upphinnande olyckor. Transport-
styrelsen har tagit upp drygt 300 fall från 
databasen Strada, där polis och sjukvårds-
personal skriver rapporter från olyckor. 
Singel- och upphinnande olyckor utgjorde 
tillsammans 75 procent av alla rättsutred-
ningsrelaterade kollisioner. Mobiltelefonen 
var den vanligaste distraktionen och utgjor-
de 259 av de 300 fallen som undersökts. 
Här skrev föraren SMS, pratade i mobilen 
eller sträckta sig efter en tappad mobil. Att 
fokus flyttats från körning till justering av 
radio eller GPS var olycksorsaken i 37, 
respektive 25 fall. 
Artikel från Vi Bilägare, omskriven av J-E. H



Bäste FAK medlem, under den här rubri-
ken kommer du i framtiden att kunna läsa 
om vad som genomförs och planeras inom 
detta verksamhetsområde.

Rekrytering
Just nu avvaktar jag ett arbete som vi ska 
göra i styrelsen med avsikt att kartlägga 
vårt framtida behov av förare till olika 
fordonstyper och uppdrag. När vi ser re-
sultatet får vi också underlag till vilka fö-
rarkategorier vi behöver rekrytera. Vi stan-
nar inte vid det absoluta behovet, det måste 
finnas möjligheter att fylla på underifrån 
vid vakanser. Vi söker ett helhetsbehov. 
 Under hösten återkommer jag med 
besked om hur behoven ser ut och även 
med förslag på rekrytering. Är du redan nu 
intresserad av utbildning på viss fordons-
typ, eller körning, så tveka inte att dels se 
på hemsidan vilka kurser som erbjuds och 
dels anmäla ditt utbildningsintresse till 
kårchef eller sektionschef.
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 Har du redan förarbevis och intresse av 
köruppdrag eller om ditt bevis går ut inom 
kort, så anmäl även detta till någon av 
cheferna ovan. 
 Allmänt gäller att vi behöver fylla på 
med nya medlemmar som, i medverkan 
vid våra olika arrangemang, får möjlighet 
att se vilken fin frivilligorganisation som 
FAK är och vilka erkännanden vi får för de 
uppdrag vi genomför.

Event
I förra numret skrev Jan-Erik H. ett sam-
mandrag från Hemvärnets Dag 2017 på 
Husie i Malmö. Jag vill gärna fylla på den 
berättelsen med några betraktelser från min 
horisont som ansvarig för planeringen. Jag 
och kårchefen deltog i HV:s planerings-
möten och fick upplägget klarlagt. Därefter 
formades vår egen insats. Jag kontaktade 
såväl styrelsen, damsektionen som che-
fen för Malmösektionen, Leif Björö, med 
avsikt att få förslag på medlemmar som 
kunde ställa upp på HV-dagen och repre-
sentera FAK.
 Utfallet blev stort och visade på det  
stora intresset att ge besökarna en fin 
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Första fortkörningen
Den första fortkörningen i bilens historia 
åstadkom engelsmannen Walter Arnold 
år 1896 när han körde genom Paddock 
Green i engelska Kent med den svindlande 
hastigheten av 8 mph, motsvarar cirka 12 
kilometer i timmen. Den lagstadgade has-
tigheten i England var på 2 mph, 3,2 k/h. 
Det var 4 gånger mer än vad lagen tillät. 
Framfarten uppmärksammades av en polis 

behållning av FAK under dagen. Kör-
centralens chef Bo Nilsson ordnade med 
transporter och en tung lastbil ställdes ut 
tillsammans med fordon från Bilkåren. 
Samlingen gav ett bra intryck över vår 
förmåga och kapacitet.
 När vi kom till programpunkten då  
HV-pastorn gav oss några stärkande ord 
och HV-chefen major Leth Andersson höll 
sitt tal, då ställde vi, den tio man starka 
FAK-detaljen, upp tillsammans med de 
andra organisationerna. Det var bara HV-
bataljonen som var fler deltagare än FAK. 
Imponerande!
 Jag vill gärna nämna de medlemmar 
som gav FAK en fin inramning på HV- 
dagen och framföra ett varmt tack till er 
alla för medverkan i arrangemanget.
 Berit och Inge Andersson, Jan-Eric 
Hansson, Knut Nilsson, Anna-Thora och 
Leif Nilsson, Bo Nilsson, Rickard Olsson, 
Lennart Olsson, Susanne Persson, Henrik 
Pettersson samt förarna Christer Tegerup 
FAK M och Bengt Svensson FAK L. 
 Ett stort tack med hälsning från

Anders Kristiansen
Ansvarig för Rekrytering & Event

Rekrytering & Event

som rådigt cyklade i fatt honom. Tilltaget 
slutade med att Walter Arnold fälldes för 
fortkörning och för att han inte haft en man 
som gått före med röd flagga för att varna 
andra medtrafikanter. Arnold fick böta en 
shilling och stå för domstolskostnaderna.
Han hade otur som blev haffad, för något 
senare samma år togs lagen om den låga 
hastigheten bort. Bilen Arnold tuffade fram 
med, en Benz Motor Cariage, finns kvar 
och kommer att visas upp Concours of 

Elegance i Hampton, den 1 till 3 september 
i år. 

J-E. H.
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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
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Drömmen om Fordlandia
De flesta av oss i mogen ålder förknippade 
Henry Ford som mannen vars konstruktion 
av T-Ford ”satte världen på motoriserade 
hjul”. År 1907 tillkom bilen som skulle bli 
en epok i historien med cirka 15 miljoner 
exemplar och Henry Ford som en legend 
inom bilvärlden. Ford var emellertid en 
egensinnig person som inte slog sig till ro 
trots framgångarna utan hade hela tiden 
nya projekt på gång. 
 År 1928 avgick ångfartyget Lake 
Ormoc från Detroit med tekniker och 
maskinell utrustning för bl a skogsröj-
ning med destination floden Tapajos djupt 
in i de brasilianska Amazonas. Mitt inne 
i denna djungel hade Ford köpt 15.000 
kvadratkilometer regnskog där det skulle 
planteras gummiträd vars vita sav, latex, 

var råvara till naturgummi. Just gummi var 
den produkt som saknades i Fords stora fö-
retagsimperium. Tidigare omfattades inom 
koncernen allt av de råvaror såsom skogar, 
gruvor, fabriker, båtar, järnvägar m m,  
som hans företag kontrollerad och vilket 
krävdes för att framställa nya fordon.
Efter att ha röjt upp i djungelträsket 
skapades ett samhälle med cirka 2 500 
innevånare, bestående av ingenjörer och 
tekniker med familjer. Tyvärr var inte 
dessa nybyggare som röjde och planterade 
gummiplantor förberedda på att arbeta 
i regnskogens hetta och fukt. Tropiska 
sjukdomar, insekter, giftormar och vilddjur 
bidrog till att göra livet hårt för Fords män, 
fruar och barn.
 År 1934 flyttades hela plantagen åtta 
mil nedströms till en plats som lämpade 
sig bättre för odling av gummiträd. Här 
arbetade personalen med samma produk-
tion under tio år. Tiden hade då kommit 
i kapp framställningen genom att synte-
tiskt gummi, baserat på olja,  hade gjort 
entré. 1942 sålde Ford tillbaka Fordlandia 
till Brasilianska staten för en symbolisk 
summa. I dag står Fordlandia fortfarande 
kvar som ett minne av Fords ambition att 
skapa ett idealsamhälle som aldrig förverk-
ligades. 

Text från boken om Henry Fords liv, 
omarbetad av J-E. H.

Vägen genom träsket.

Åldersfixering för bilkörning
Vid en utredning inom försäkringsbolaget 
IF gällande trafikolyckor med inblandning 
av förare i de högre åldrarna visar det sig 
enligt statistiken att högst risk för att or-
saka trafikolyckor med den egna bilen har 
de riktigt unga. Utredningen är baserad på 
1,2 miljoner bilar under en fem-års period.
 Högst är risken vid 18-19 års ålder, 3,5 
ggr över snittet.
 Vid 26-27 år ligger risken två ggr över 
snittet.
 Vid 40 år har risken gått ner till strax 
över snittet.
 Mellan 42 och drygt 50 år stiger risken 
något igen.
 Därefter sjunker risken stadigt och når 75 
år, med 20 procent lägre än snittet.
 Efter 75 ökar risken stadigt och vid 100 år 
är risken dubbelt så hög som genomsnittet.
Enligt denna utredning skulle 75-åringen 
vara den säkraste föraren.
Källa: Försäkringsbolaget IF
 Som svar på IF:s utredning har Trans-
portstyrelsen en egen utredning på gång 
för att se om regelverket borde ändras. En 
väg att gå är obligatorisk hälsokontroll vid 
en viss ålder, en annan är en utökning av 
läkarnas anmälningsplikt. Enligt Transport-
styrelsen beräknas utredningen vara klar 
någon gång under våren 2018. 

J-E. H
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Nya besiktningsregler
Bilar och släpvagnar som är 50 år eller 
äldre och motorcyklar som är 40 år eller 
äldre, behöver inte besiktas. Det är en av 
punkterna i de nya besiktningsreglerna 
som börjar gälla den 20 maj 2018. Enligt 
dessa nya regler kommer även ett nytt krav 
på besiktning var 
24:e  månad för A-traktorer, medan 
EPA-traktorer fortsättningsvis kommer 
att besiktas var 24:e månad i stället för 
som nu var 12:e månad. Vidare kommer 
tävlingsfordon med orange skyltar att 
undantas från besiktning, medan vissa 
amatörbyggda  fordon måste genomgå en 
registreringsbesiktning innan de kan bli 
besiktningsbefriade.
 För fordon som är mellan 30 och 50 år 
kvarstår regeln att de ska besiktas var 24:e 
månad, medan fordon som är yngre än 50 
år i fortsättningen ska besiktas var 14:e 
månad. Transportstyrelsen har målsättnin-
gen att inom kort få till stånd en lösning 
på sin hemsida där enskilda fordonsägare 
kan få information om vad som gäller i 
enskilda fall. 

Text ur Classic Motor. /  J-E. H.

Nya regler för hur Polisen får stoppa fordon
Polisen har uppdaterat  reglerna för vilka 
hjälpmedel som får användas för att stoppa 
fordon och när de får användas. De tek-
niska hjälpmedel som polisen kan använda 
för att stoppa bilar är spikmatta, fordonsnät 
eller fasta hinder. Dessutom finns metoder 
som att följa efter ett flyende fordon, att 
stänga in det under färd med hjälp av polis-
bilar eller att preja fordonet.
När polis ute på fältet på något sätt ska 
försöka stoppa ett fordon så ska insatsen 
rapporteras till vakthavande befäl. Om 
insatsen inte kan rapporteras inom vad 
som räknas som något som polisen kall-
lar för ”tillfällig fördröjning” ska den 
avbrytas. Det gäller också om risken för att 
en olycka ska ske är stor, då ska insatsen 
avbrytas.
 Om en spikmatta ska användas för att 
stoppa ett fordon, ska det göras på en plats 

som gör riskerna för mötande och om-
givande trafik så små som möjligt. Fasta 
hinder får bara användas om det är syn-
nerligen angeläget att stoppa fordonet och 
andra metoder inte kan användas. Innan 
spikmatta eller fasta hinder används måste 
den flyende föraren få möjlighet att själv 
stoppa fordonet. Det ska också vara möjligt 
att upptäcka hindret i tillräckligt god tid för 
att stanna och det ska finnas varningar med 
skyltar och polisbilar med påslagna blåljus.
För tvåhjuliga fordon och motorfordon 
som saknar skyddande kaross, får polisen 
bara förfölja dem om det finns väldigt 
starka synnerliga skäl. Som synnerliga skäl 
räknas om den misstänkte har begått eller 
är på väg att begå ett grovt brott. Spikmatta 
får inte användas mot de här typerna av 
fordon. 

Text ur polisens ”Nya regler för  
fordonsstopp” / J-E. H.

Sveriges första bil var skånsk 
Den 21 augusti  år 1892 var det premiärtur för Sveriges första 
bil. Den var tillverkad av två bröder från Ystad, Jöns och Anders 
Cederholm. Ingen av dem hade sysslat med motorer eller dylikt 
inom sina yrken, de var målare respektive smed. Bygga en bil var 
en idé som de bara fått i sina huvuden. Bygget blev en ångveloci-
ped som de kallade sitt fordon. Ovanstående datum var fordonet 
klart för en premiärtur genom Ystads Sandskog. Jöns var förare på 
denna första tur. Nu blev det ingen längre resa, för kärran fastnade 
i sanden och kom ingen vart. Värre var att hela ekipaget brakade 
ihop. Men genom envishet gav man inte upp utan började snart på 
ett nytt ekipage vars öde vi inte vet mycket om.
 I maj månad år 1903 hölls landets första bilutställning i Stock-
holm. Ett av utställningsfordonen var en bil som var byggd på 
Scaniafabriken i Malmö. Biltillverkningen i Malmö hade kommit 
i gång 1901 och satsningen var mest inriktad på lastbilar. Av olika 
anledningar flyttades sedermera tillverkningen till Södertälje 1926.
Ett annat skånskt bilbygge var när SAAB år 1966 i Arlöv utanför 
Malmö startade tillverkningen av den nya sportvagnen SAAB 
SONET utförd i glasfiber.  
 Ännu en bilbyggare av nyare sportmodeller finns i landskapet, 
närmare bestämt i Ängelholm. Här rör det sig om bilar i flermil-
jonklassen av märket Koenigsegg med motorstyrka på 1.500 hkr.
För cirka 20 miljoner kan man  förflytta sig i landskapet med 
en starthastighet från 0 till 400 km/h på mindre än 20 sekunder.  
Svindlande hastigheter som bröderna Jönsson från Ystad knappast 
kunde drömma om när de skruvade ihop sin ångkärra för mer än 
125 år sedan. 

Text J-E. H.


