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Öppning av vår Depå i Skåne
Lördagen den 27 augusti hade Skåne-
kårerna öppet hus i den nyligen öppnade 
gemensamma depån utanför Skurup. Vi var 
ett 55 tal medlemmar och inbjudna gäster 
som var på plats. Vi hade bjudit in gäster 
från Länsstyrelsen, kommuner och andra 
frivilligorganisationer, samt att vår hyres-
värd också besökte oss under dagen.
 Denna dag visade vi upp de fordon och 
materiel som vi har för tillfället och vår 
tältenhet demonstrerade hur det går till att 
resa och ta ner ett av våra sjukvårdstält.
Vi hade också en uppvisning av vår drönar-

Från värnpliktig till civil behörighet
Cirka 300 värnpliktiga utbildas varje år 
som lastbilsförare inom Försvarsmakten.
En förändring har nu Försvarsmakten 
fått tillstånd till att utbilda och examinera 
för tunga körkortsbehörigheter som CE 
(tung lastbil med släp), men även YKB-
behörighet som står för yrkeskompetens-
bevis, vilket krävs för att köra yrkestrafi k. 
Åldersgränsen är satt till personer från 
18-års ålder. Denna regeländring innebär 
en stor förändring för de värnpliktiga som 

haft en förarbefattning inom FM och nu 
kan utnyttja den till att söka civila jobb 
inom transportnäringen. Beslutet har också 
stor betydelse för åkerinäringen som skrik-
er efter förare med bra kompetens. Bil-
skolor som utbildar för tunga behörigheter 
är kanske inte lika positiva då detta är en 
födkrog för deras verksamhet.

Text från tidningen Försvarets Forum
/ omarbetad av J-E. H.

enhet, som demonstrerade hur drönaren 
fungerar. Uppskattat var  att medlemmarna 
fi ck testa att köra själv. FRO, som var 
inbjudna, passade på att berätta om den 
utrustning som vi fått låna av FRO när det 
gällde handenheterna. Ytterligare utbild-
ning kommer att ske när vi har luftnings- 
och rep-dagar. 
 Det berättades om verksamhet i Depån 
och vad som är på gång med nya fordon 
och samarbetet som vi har med Länssty-
relsen, Skurup och Höör kommun. FAK 
kommer att arbeta vidare med att besöka 

Resning av sjukvårdstält.

Depåns nuvarande fordonspark.

kommunerna runt om i Skåne och berättar 
om vår verksamhet och vilken resurs vi 
kan vara för kommunerna.
 Arbetet med att bygga vidare på enhe-
terna till Depå och Länsstyrelsen fortsätter. 
Här behöver vi komplettera ytterligare 
med ledningspersonal och förare till olika 
fordonsslag. Har du intresse att vara med 
och hjälpa till så tveka inte att höra av dig 
till malmo@fak.se
 Under dagen bjöd vi på grillad korv 
med tillbehör samt kaff e och kaka. Vi kom-
mer att hålla Depån öppen varje onsdag 
från kl.18.00, ojämna veckor med start den 
31 augusti. ALLA våra medlemmar är väl-
komna att komma ut och umgås en stund, 
ta en fi ka i manskapsboden. För dig som 
vill hjälpa till med ”luftning” av fordonen 
och om så behövs utföra något underhåll 
på fordon och materiel går detta också bra.
Vårt arbete går vidare med att få till oss 
fl er fordon och mer materiel från olika 
aktörer som vi kommer att behöva till 
Depån.
   Anders Persson, kårchef

Exempel på tillgängliga drönare. Henrik som korvgubbe.
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Kårchefen  
har ordet...

Då var verksamheten i gång och 
Depån är öppnad i Slimminge. 
Depån kommer att hålla öppen 
varje onsdag från kl. 18.00, 
ojämna veckor med start den  
31 augusti. ALLA är välkomna att 
komma ut och ta en fika i man-
skapsboden och bara umgås en 
stund tillsammans. För dig som 

vill hjälpa till med ”luftning” av fordonen och även utföra något 
underhåll på fordon och materiel går detta också bra om så 
skulle behövas.
 FAK  har fått en del nya fordon från Försvarsmakten som 
behöver kontrolleras och iordningställas. Vi har också ett antal 
elverk som är Länsstyrelsens, som vi får låna och använda om 
behov skulle uppstå. Dessa elverk skall köra och testas minst 
en gång i månaden. Jag vill än en gång påminna om att ni som 
har intresse att hjälpa till i Depån och Länsstyrelsen, är välkom-
na att kontakta Anders Persson malmo@fak.se.
 Vi har behov av förare till de olika enheterna och de flesta 
fordonsslag, men även till Stab-, Insats- och Tältenheten. 
Som vi informerat tidigare så är arbetet i full gång med att bilda 
en gemensam kår i Skåne. Första beslutet kommer att fattas 
under nästa Kårstämma. Mer information om detta kommer att 
framföras inför Kårstämman i mars 2023.
 Det kommer även i år att finnas en fortsättningskurs lastbil 

och släp den 17 – 20 november och en repkurs lastbil och släp 
den 12 - 13 november, som Per Erlandsson kommer att ansvara 
för. Du som är intresserad att gå någon av våra utbildningar, 
hittar dessa under: Utbildning – Våra kurser på hemsidan. Alla 
kurser i hela landet är tillgängliga för alla i mån om plats.
Har du frågor eller intresse att deltaga på något, kontakta Per 
Erlandsson mail perer.l@hotmail.com eller 0729-93 37 08.
Sektionerna har en hel del intressanta aktiviteter som är gemen-
samma för oss alla, så missa inte detta utan gå in på hemsidan 
och se vad som är på gång.
 Sektionernas arbete är en viktig del för att vi skall ha en 
fungerande och aktiv kår som kan intressera nya och tidigare 
medlemmar. Jag vill ytterligare en gång påminna er om att 
skriva en rad och ta någon bild när ni har någon aktivitet eller 
annan verksamhet, detta gäller också när vi utför någon typ av 
transport. Glöm nu inte att göra detta, utan sänd in det till  
fak.media@hotmail.com och kb.bornholm@telia.com men även 
för ett införande i medlemsbladet FAK-Sydvästen. På så sätt 
kan FAK synas på sociala media, hemsidan och i Sydvästen, så 
att andra personer och myndigheter kan se vad för verksamhet 
vi har i kåren. 
 Jag skulle vilja att ni som ändrar era adresser, telefon-
nummer, meddelar Kåren detta omgående så vi kan få ut den 
information till er som vi har att förmedla. Jag vill uppmana alla 
att ställa upp och hjälpa till när vi har olika event.    
Du som är intresserad och vill arbeta med styrelsearbete och 
sektionsarbete, anmäl ditt intresse till Sven Lerning på  
0704-40 23 61 eller via mail lersve@hotmail.com
 FAK-SOR kommer att genomföra utbildningskonferens och 
rådsmöte på kursgården i Höllviken lördagen den 8 oktober.  
Kallelse har gått ut till samtliga Skåne kårer.

Anders Persson

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
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Professionell bilvård i Svedala
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Fälgbehandling • Fastighetsfilm • Bucklor • Clear Shield skyddsplast
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10% RABATTPÅ ALLA TJÄNSTER

Servicedag vid Depån
Skånekårerna hade sin första träff  för 
”Luftning och Reparationsdag”  i den nya 
Depån. Vi var åtta FAK:are på plats och 
hjälptes åt med att måla och iordningsställa 
vår hjullastare. Under kvällen gjorde man 
kontroll och test av våra motorsågar, men 

Kårchef och vice kårchef 
från FAK Helsingborg. Henrik målar hjullastaren.Michael kollar brandsläckare.

Upprättande av gemensam Depå för 
Skånes FAK-kårer är ingen nyhet för 
FAK:s verksamhet. Under slutet av 
sjuttiotalet och början av åttiotalet hade 
de sju skånska arméförbanden inom 
Milot/Civo Syd placerat en Depå för 
speciellt tunga fordon i Hörby. Tan-
ken med detta var att förbanden skulle 
”låna” bilar inför sina repetitionsöv-
ningar under vår och höst.
 Vi FAK:are som var aktiva under 
dessa år upplevde Depån i Hörby med 
blandade känslor. Idén var säkert bra 
som skrivbordsprodukt, men samarbetet 
mellan förbanden var inte alltid 
tillfredsställande. Vid ett tillfälle under 

senvåren skulle vi FAK:are hämta åtta 
lastbilar på ett Hässleholmsregemente. 
Dessa lastbilar hade stått på ett fält i 
ytterkanten av regementet och tydligen 
”fallit mellan stolarna” och inte hamnat 
på Depån. När vi FAK:are samlats på P7 
inför transporten fi ck en av förarna en idé 
om att vi kanske skulle fi xa en dragstång 
ifall vi inte fi ck igång bilarna. Den killen 
var förutseende för då vi vid framkomsten 
endast fi ck igång en av bilarna. Nu blev det 
till att släpa runt på resten av bilarna för att 
få igång dem. Följden blev en lång kväll 
innan vi var tillbaka med samtliga bilar.
Vid ett annat tillfälle skulle vi FAK:are 
hämta hem tolv fordon som varit igång 
vid en manöver i trakten av Hultsfred i 
Småland. Det är en rätt lång sträcka hem 

till Hörby i Skåne och bränsletankarna 
på fordonen var inte fulltankade, så det 
var en aning oroligt hur långt vi skulle 
komma på hemfärden. Vi vågade inte 
ta småvägar söderut för vi visste inte 
om det fanns tankstationer utmed dessa 
vägarna. Hur som helst lyckades vi ta 
oss till Hörby. Det blev en sen natt även 
denna gången innan vi nådde Depån. 
Killen som var ansvarig för grinden vid 
Depån var inte särskilt talträngd när vi 
kom mitt i natten.
 För övrigt blev anläggningen med 
Depån i Hörby ingen långvarig historia. 
Förbanden i Skåne plockade efterhand 
hem sina egna fordon till hemorterna.

Text: J-E. H. (En som var med)

Depåanläggning

även uppsättning av brandsläckare.
 Arbetsstyrkan fi ck under kvällen fi nt 
besök av Kårchef och vice Kårchef från 
Helsingborgs-kåren. Kvällen avslutades 
med att det bjöds på korv med tillbehör, 
men även kaff e med kaka.

Anders Persson
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Ford modell TT – lastbilsmodellen
År 1922 bildades Svenska Fordhandla-
reföreningen för återförsäljning och eget 
importbolag. Dåtidens modell var en 
4-takts sidventilmotor på 20 hk. Hastighe-
ten var en toppfart på 70 km/h. Säkerligen 
tillräcklig för dåtidens vägbestånd.
T-fordmotorn var först i världen med lös-
tagbart topplock. Perfekt för serviceåtkom-
lighet. På modeller från 1920 infördes lik-
strömsgenerator för laddning av batteriet. 
Fordbilar från 1919 kunde erhållas med 
självstart, men startmotorn var svag och 
fungerade knappast vid kylig väderlek. Här 
var det bara till att ta till startveven. Det 
ansågs som en skröna att man kunde starta 

  
SAAB Toppela
Namnet Toppela tillkom i samband med 
att SAAB visade intresse för den till-
byggnad som gjordes på 900:ans modell 
med ett hus på taket och utnyttjade av 
bageutrymmet. Cirka 200 av model-
len tillverkades under åren i början 
av 1980-talet. Idéen tillkom av några 
båtbyggare som var vana vid olika  
konstruktioner inom båtbranschen.

 Företaget SAAB släppte dock en 
fortsättning av projektet innan år 1984, 
eftersom man ville att konstruktionen 
skulle ställa som krav att modellen 
skulle hålla lika hög standard som 
SAAB:s övriga modeller. Standarden 
är naturligtvis primitiv med tanke på 
hur nuvarande husvagnar och husbilar 
har utrustade inredningar med närmast 
hotellinredning. Men, har man inga 
problem att bo på biltak, så fungerar det 

Fordon genom att sparka på framhjulen. 
Men enligt ägare till modellen skall det 
vara sant. Om motorn nyligen var avstängd 
och lämnad med tändningen påslagen 
kunde den faktiskt gå igång av sig själv. 
En spark på hjulen medförde att ett glappt 
tändningsreglage föll ner i ett hack, vilket 
medförde att en av induktionerna antände 
gasen i den aktuella cylindern.  Ett annat 
fenomen var att man var tvungen att backa 
upp för branta backar. De gamla bilarna 
saknade bränslepump. Hade man lite soppa 
i tanken rann inte detta fram till förgasaren. 
Ett knep som man lärde sig som Fordä-
gare. Det var ett äventyr att vara bilägare 

på den tiden. Enligt T-Fordföreningen 
såldes 50.000 exemplar av dessa bilar på 
den svenska marknaden. Vid denna tid var 
säkerligen den ”havreätande Brunte” mer 
populär på den svenska landsbygden.

Text J-E. H.

I mitten av trettiotalet var de flesta per-
sonbilar kantiga i sitt utförande och form. 
Ett amerikanskt bilmärke som  bröt mot 
den trenden var De Soto. Med sina mjuka 
linjer var bilen verkligen iögonfallande. 
Den fryntliga skådespelaren och sångare 
Edvard Persson hade fastnat för bilens ut-
seende och redan 1934 köpte han sin första 
De Soto som han redan året efter bytte ut 
mot en -35-års modell.  Eftersom skåning-
en tjänade stora pengar på sina framträ-
dande så var det snart dags för en -36-års 
modell i blå metalliclack. Denna bilen blev 
inte gammal då han krockade med en taxi-
bil och De Soton räknades som skrot. Bilen 
hamnade sedermera i Hudiksvall och fick 
tjänstgöra på en ångsåg. Efter några år på 

Gåsapågen från Skåne

denna plats och till andra världskrigets slut 
blev den stående i en lada. Här stod bilen 
till början av sjuttiotalet när några entusias-
ter tog tag i bilen för att göra en renoverig. 
Emellertid var det en tredje kunnig person 
som skruvade ner bilen i smådelar och 
efter åtskilliga timmars renovering och 
dragning av nya kabelhärvor återuppstod 
bilen i sin nuvarande form.

Urval från ett reportage i Classic Motor
/ omarbetad text av  J-E. H.

Under ovanstående rubrik kan man ställa 
sig frågan  varför fordonsförare inte använ-
der blinkers när man ändrar färdriktning.
Motororganinsationen MOTOR har 
genomfört en undersökning över förares  
slarv. Av 13.000 kontrollerade trafikanter 
var det en av tre förare som inte använde 
blinkers vid ändrad färdriktning. Trafik-

Bilblinkers säkerheten blir lidande av detta felaktiga 
beteendet. Som exempel gällde undersök-
ningen gatu- och vägkorsningar där det 
var 21 procent av trafikanterna som inte 
blinkade. Hela 41 procent använde blinkers 
på felaktigt sätt eller inte alls vid rondell-
körning. Osäkerheten är tydligen stor när 
det gäller utnyttjandet av blinkers i just 
rondellkörning. Enligt trafikexperter finns 
endast ett val av körriktning när man kör in 

säkert trots att köksinredning är primitiv 
och avsaknaden av toa. Inget stoppar en 
sann eldsjäl som vill ut i naturen.

Text: J-E. H.

i rondell. Vid infarten behöver men inte ge 
tecken då. När man byter körfält eller flyt-
tar sig i sidled ska man däremot ge tecken. 
Likaså när man kör ut ur cirkulationsplat-
sen ska man använda blinkers. Slutsumme-
ring av denna undersökning  är att montera 
blinkers i bilar måste vara världens mest 
otacksamma jobb, när de inte används på 
rätt sätt.

Text: J-E. H.

När höstmörkret sänker sig över vårt land 
är det dags att plocka fram reflexkläder och 
övrigt reflexmaterial. Redan på cirka 125 
meters avstånd kan fordon upptäcka re-
flexutrustade personer vid normalt väglag. 
Bär man mörka kläder är man däremot  i 
riskzonen på 25 till 30 meters avstånd. Då 
kan det som fordonsförare vara för sent att 
väja undan för mörka objekt med tanke på 
bromssträckan. 

Så en uppmaning är, utrusta dig med 
lämplig reflexutrustning!

J-E. H.

Reflexdags inför höst-
mörkret


