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FAKs hundraåriga jubileumsår 2015 
närmar sig slutet och Malmökårens 
styrelse vill tacka alla som ställt upp för 
vår verksamhet under året. Det kom-
mande verksamhetsåret hoppas vi skall 
ge FAK en så ljus framtid som möjligt, 
där MTE (Motortekniska Enheten) är vår 
mesta inriktning på utbildning. Detta är 
ett uppdrag som tilldelats vår verksamhet 
och den skall vi förvalta väl.

Under det gångna året har vi genom-
fört Introduktionskurs samt utbildning för 
lastbil-släp inom MTE. Inför 2016 hoppas 
vi få fortsätta i samma inriktning med 
utbildningar inom MTE. Vissa föränd-
ringar inom ledningen för MTE, som har 
sitt södra säte i Hässleholm, kommer att 
genomföras under året.

Kåren har som mål att få till ett besök 
på Länsstyrelsen för att diskutera och 
förhoppningsvis kunna underteckna ett 
avtal om samarbete. Även inom försvars-
makten hoppas vi få en bra dialog där 
samarbetet kan vidarutvecklas.

På aktivitetesområdet har det varit 
flera intressanta och välbesökta arrange-
mang varav flera genomförts i sektioner-
nas regi. Samarbetet med Bilkåren har 
varit bra under året och vi hoppas det 
skall fortsätta med gemensamma utbild-
ningar och aktiviteter under kommande 
året. Genom anstormningen av flyktingar  
i vårt land har FAK meddelat myndig-
heten att ett hundratal förare i Skåne är 
villiga att ställa upp med transporter, men 
även att utföra andra lämpliga sysslor. 

FAK Rikskår firade hundraårs jubi-
leum på Billingehus Skövde, sista helgen 
i september. Högtidligheten inleddes 
med att Skövdes kommunalråd, Katarina 

Jonsson, hälsade de drygt hundratalet 
deltagarna välkomna. MSBs delegat 
framhöll vikten av frivillighet i samhället, 
vilket visade sig vid de stora insatser 
dessa organisationer gjorde vid katastrof-
branden i Västmanland. Avgående 
Rikskårchefen, Alf Sandqvist, gjorde en 
tillbakablick över sina tio år som ledare av 
FAK, där händelser som stormen Gudrun 
2005, snörika vintern 2011 och nu senast 
storbranden i Västmanland satt landet på 
prov. Vid dessa händelser har FAK bidra-
git med olika insatser som uppmärksam-
mats på ett positivt sätt hos de styrande 
i samhället. Nytillträdde Rikskårchefen, 
Curt-Ove Jakobsson, fick inleda som ny 
Rikskårchef genom samtal med Migra-
tionsverket och MSB om FAKs och övriga 
frivilligorganisationers beredskap inför 
flyktingsituationen. Ett antal övriga gäster 
från bl a Försvarsdepartementet, Chefen 
FMLOG, Chefen Trängregementet och 
Chefen Frivillig-verksamhet med säte på 
Högkvarteret, höll också anförande där 
de underströk vikten av FAKs betydelse 
för samhället vid kriser.

Inför nästa verksamhetsår vill kår-
styrelsen göra er uppmärksamma på 
vissa datum att notera. Torsdagen den 
21 januari är det Informationsmöte på 
MFFC, Husie kl 19.00. Lördagen den 19 
mars genomför kåren sitt årsmöte med 
stämma. Tid och plats meddelas senare.
En uppmaning är att kolla vad sektioner-
na erbjuder inom aktiviteter. Ställ upp 
och var aktiv på dessa arrangemang som 
eldsjälar inom sektionerna lägger ner tid 
för att anordna för oss medlemmar. Allt 
finns under hemsidan: www.fak.se 

Valberedningen uppmanar oss alla 
att söka efter intresserade för styrelse-
arbete. Valberedningens ordförande  
Sven Nivestam når ni på mailadressen: 
sven.nivestam@gmail.com eller  
tel: 040-49 94 73. Det går också bra att 
kontakta Ordförande Anders Persson på 
telefon: 070-638 37 63.

Tillsammans med övriga styrelsen vill 
jag önska alla medlemmar och samar-
betspartner En God Jul och Ett Gott 
Nytt År! Vi har alltid nog med tid bara vi 
använder den rätt. 

 Anders Persson

MTE Hässleholm
fortsättningskurs lastbil + släp

10 elever var anmälda och kallade, åtta 
kom att genomföra kursen på Revingehed 
under två helger i ett vackert höstfärgat 
Skåne och med ett utmärkt väder. Vi fyra 
instruktörer kunde koncentrera oss fullt ut 
på eleverna därför att allt var så bra för-
berett. Olle och Bo har skött alla förbere-
delser åt oss på ett förtjänstfullt sätt, ett 
stort tack!

Under två helger har denna kurs 
genomförts där den första ägnades åt 
manövrering i körgård samt körning på 
övningsområdet och i grannskapet. Helg 
nummer två innehöll en tillämpad, mindre 
slutövning i form av en förstärkningstran-
sport av bandvagnar, elverk, kylcontainer 
samt bränsle till det av el-brist svårt drab-
bade Ystad.

Vi besökte Södra Skånes Civilförsvars-
förbund i Ystad, där åt vi medhavd lunch. 
Föreningen bjöd på kaffe och” kaga” samt 
en genomgång av deras verksamhet och 
materiel. Återtransport och mörkerkörning 
fram till kl 21.00. Vi ser fram emot kom-
mande repkurser

Ett stort tack till alla inblandade för ett 
gott resultat.

Roffe Svensson, FAK Blekinge, kurschef



Nisse Nilssons Bilmuseum
Höstens höjdpunkt på aktivitet var besöket 
på Nisse Nilssons Bilmuseum i Malmö. 
Här fanns rariteter i mängd. Gamla bilar 
som enligt min mening har en egen själ 
och inte som dagens fortskaffningsmedel 
som liknar varandra mer och mer. Vad sägs 
om ett märke vid namn Muntz, ett dollar-
grin med Cadillac-motor från femtiotalet 
som endast tillverkades i några hundratal 
exemplar, varav endast två fi nns i Sverige. 
En fransk lyxbil, Facel Vega från 1957, 
som endast tillverkades mellan åren 1954-
1964. Den elegant gula Glasspar Cabriolet 
med plastkaross och endast dörr på höger 
sida. En prototyp av Porsche Carrera som 
endast fi nns i detta exemplar och är fyrsit-
sig i härligt grön sommarfärg. Samlingen 
av dyrgripar omfattar tre Maserati, varav 
den troligen värdefullaste var en Super-
deggera 1500 av 1962-års modell. 

Ett antal Chevrolet Camaro lyste upp 
med sina röda karosser i sällskap med en 
Mercedes Cab från femtiotalet som var en 
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riktig glidarbil som säkert imponerade  på 
fl ickorna på den tiden. En röd Amilcar från 
1927 som tävlingsmodell hade ett eget ut-
rymme i sällskap med speedwaymotorcyk-
lar av olika modeller. Ett trettiotal vanliga 
motorcyklar fanns också i samlingen lik-
som ett stort antal andra prydliga välskötta 
bilar av udda modeller. Flera tävlingsbilar 
som körts av välkända tävlingsförare fanns 
i denna välskötta samling.

Ägaren Nisse Nilsson har i yngre år 
tävlat med trimmad DKW och betydligt 
vassare Porsche-modeller och på så vis 
mött storheter i tävlingsbranschen. 

Detta var ett besök i nostalgins tecken 
med guidad visning som avslutades med 
gemensam samvaro där Nisse Nilsson och 
hans medarbetare bjöd oss trettio besökare 
på korv med bröd och kaffetår. Ett stort 
tack till Skodaklubben som tog oss övriga 
med till detta minnesvärda besök. 
	 	 Text och foto: J-E. H.

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

Nisse Nilsson i centrum av besökarna.

Fransk Facel Vega från 1957.

Muntz med Cadillacmotor.

Glasspar cabriolet med plastkaross.

Fyrsitsig Porsche Carrera.



Medlemsblad för FAK Malmö

Professionell bilvård i Svedala

Lyktrenovering • Glasbehandling • Klädseltvätt • Skinn- & textilbehandling
Fälgbehandling • Fastighetsfilm • Bucklor • Clear Shield skyddsplast

LACKKONSERVERING LACKSKYDD SOLFILM• •

Ditec Svedala | Gyllerogatan 4 | 040-401515 | www.ditecsvedala.se

10% RABATTPÅ ALLA TJÄNSTER

Trafikcirkel
Under ett flertal år har det bedrivits 
trafikinformationskurs för oss seniorer på 
Husielokalerna. Deltagarantalet har varie-
rat genom åren men drygt tjugo deltagare 
har det varit varje år, så blev det även detta 
året. Kursledare var Lars-Åke”Micky” 
Magnusson. Med sina kunskaper som polis 
på trafikavdelningen under många år har 
han god insikt att förmedla inom ämnet tra-
fik. På dessa kurser finns det uppfattningar 
inom trafiksituationer som debatteras och 
alla deltagarna är inte lika övertygande om 
vad som skall gälla, med det får vi ta som 
debattlusta.

Avslutande kursdagen var trafikpolisen 
Thomas Modigh inbjuden för att informera 
om Polisens nya organisation. Här klar-

gjordes att trafikövervakning inte längre 
har högsta prioritet trots ett allt hårdare 
trafikklimat ute på vägnätet. Andra uppgif-
ter kräver större utrymmen för det polisiära 
arbetet.

Som avbrott i den teoretiska kursdelen 
fick vi mer praktisk information genom att 
Modigh visade upp den relativt nya hastig-
hetskameran som mobil station placerad på 
ett släp. Detta är ett utmärkt komplement 
till de fasta kamrerna som finns längs med 
våra vägar. 24 ekipage av denna typ finns 
att tillgå. Datautrustningen i dessa stationer 
är otroligt snabb och tekniken gör att ett 
filter kan avslöja förare genom vindrutan 
med otrolig skärpa.  Det finns dock förare 
som gör allt för att dölja sina ansikten med 
masker eller med handflatan. Placeringen 
av dessa kameror måste föregås av marke-
rad skyltning. 

Vi fick även visning av den Volvo spe-
cialbil som används ute på vägarna. Med 
kompletterande utrustning var inköpspriset 
drygt 800 000 kronor. Men då fick man 
också mycket för dessa pengar bl a ett  
engelskt automatiskt avläsningssystem, 
med förkortningen AMPR , som kunde 
läsa av mötande fordons registrerings- 
skyltar i hastigheter upp till 180 km/h. 
	 	 	 	 J-E. H.

Enköpingsbuss
Vid ett besök på Ledningsregementet 
i Enköping under Regementets Dag 
i september kunde jag inte låta bli att 
”plåta” detta bussekipage. En avsågad 
kaross från en gammal Wiimabuss 
vilade på ett lastbilschassi. Kul kombi-
nation med tanke på att Wiimabussar 
fanns på den flesta arméförband under 
sjuttio-, åttio- och kanske nittiotalet. 
De flesta av dessa har troligtvis nu-
mera skrotats för rost i chassiet.  
I Enköping har man med denna  
konstruktion i stället gjort historia  
av denna gamla typ av kaross. 

J-E. H.

Bilbälten
Sverige är ett av de länder där bilbältesanvändningen är hög. Trots 
detta anser cirka 20 procent av unga manliga bilförare att det inte 
behövs bilbälten. Denna  procentsats bygger på statistik från NTF.  
Antalet omkomna som inte använde bilbälten vid olyckstillfällen 
utgör 34 procent av alla dödsolyckor i trafiken. Förhoppningsvis 
blir dessa karska unga män förståndigare  med tiden om det inte 
redan är för sent för dem. 

Uppgift från NTF / J-E. H.

Ett filmklipp på FAK hemsida
Medlemmar som har tillgång till dator borde kolla in FAK 
Rikskårs hemsida där en fantastisk filmsekvens på cirka tre 
minuter visar när våra kollegor övningskör med Bandvagn. 
Rubriken på sidan är ”Över stock och sten”.  Här visas exem-
pel på vilken framkomlighet detta fordon besitter. 
	 	 	 	 J-E. H.
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Köp Mini kit
till ditt avgassystem
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Besök på Hallongården
Ett FAK-sällskap på tretton personer besökte den 13 september 
Hallongården på Söderslätt. Gårdsfrun berättade om släkten 
Biärsjös historia under sju generationer från tidigt 1800-tal till var 
de står i dag. En vårdag år 1999 flyttade den nuvarande familjen 
in med sina fyra barn till den lilla gården i Bodarp, beläget mellan 
Vellinge och Trelleborg. Här började deras resa till att bli hallon-
odlare på heltid.

Gården som ligger på den skånska slätten har sex kilometer 
hallonhäck i en tunnel täckt med plast och även på friland. Hal-
lonsäsongen börjar rekordtidigt här nere i vår södra landsända. Vid 
midsommartid skördar de sina första bär och tack vara hösthallon 
så har anläggningen bär fram till oktober om inte frosten kommer 
för tidigt. Under säsongen finns det möjlighet till självplock under 
vissa dagar. Det är bara att besöka nätet under hemsidan:  
www.hallongarden.com, här finns all information om gårdens 
verksamhet med öppettider och dagar för självplock.

På Hallongården finns ett hallonkafé där det går att fika. Man 
kan också beställa en kaffekorg att ta med ut och fika i hallonrad-
erna. I anslutning till gården finns djur i olika former och nere vid 
en damm kan man fiska kräftor. På olika sätt vill familjen med 
dessa aktiviteter dela med sig av gårdens utbud till besökarna. 
Gården är en av de mest besökta attraktionerna efter Smygehuk 
i Trelleborgs kommun och vi som var här denna dag kan rekom-
mendera ett besök här. Tack för ett trevligt arrangemang önskar 
författaren av dessa rader. 

Jaguar 80 år
Ett bilmärke som får de flesta bilentusiaster 
att höja extra på ögonbryner är Jaguar.
Märket Jaguar uppstod år 1935 då den 
engelske  motorcykelentusiasten William 
Lyons och hans namne Walmsley, som 
vid den tiden byggde sidovagnar till mc, 
fick för sig att utveckla verksamheten med 
en egen bilmodell. Tidigare hade de båda 
byggt karosstyper till olika bilmärken, men 
nu skulle det uppstå sportbilar i verkstads-
byggnaden hade man bestämt. Ett antal 
olika modeller producerades och 1946 
utvecklades modellen XK 120 och 1948 
blev detta den snabbaste serieproducerade 
sportbilen. Följden blev att Jaguar blev 

ett renodlat lyx- och sportbilsmärke. På 
motormässa i Schweiz 1961 presentera-
des Jaguar E-types vackra kraftpaket med 
12-cylindrig 5,3 liters motor. Detta blev en 
succémodell för det rika folket som under 
åren 1961-1975 tillverkades i c:a 70 000 
bilar. 

Under ett antal år tillkom nya modeller 
såsom Mk, S-type, XJ med flera. Tyvärr 
drabbades den engelska  biltillverkningen 
av dåligt rykte och genom olika samman-
slagningar hamnade Jaguar inom Brittish 
Leyland-koncernens tak. Som följd av 
denna ekonomiska kris köptes märket upp 
av amerikanska Ford. Det blev inte någon 
bra lösning då Ford själv hamnat i kris med 
ekonomin. Året 2008 såldes Jaguar tillsam-
mans med Land Rover till indiska Tata 
Motors. För oss motorentusiaster är Jaguar 
alltid förknippat med engelsk biltillverk-
ning även om ägandet inte stannat inom 
landets gränser. 

J-E. H.

Bilens framtid
Under ovanstående rubrik hade kåren 
besök av Gunnar Ernst från företaget 
KG Knutsson/Autoexperten. Temat 
för kvällen med denna rubrik var 
”Vad kan vi förvänta oss om bilens 
framtid”. Vår inbjudna expert gav 
oss deltagare en högst verklig insyn 
i hur våra framtida fordon skall klara 
de miljömål som trappas upp mer 
och mer. Som dieselbilägare fick vi 
en fördjupad insikt i hur dieselpar-
tikelfilter (DPF) blir mer förfinade för 
just dessa miljömål. En nyhet som 
kanske inte så många känner till un-
der betäckningen Kemetyl = AdBlue 
vätska vilken fungerar som rening av 
dieselutsläpp och som finns i många 
nya fordon var nytt för de flesta av 
oss. Det var så många tekniska termer 
om bl a kamkedjor i annorlunda ut-
formning till motorer som blir mindre 
och lättare för att spara vikt. Kravet 
på rätt olja i de känsliga motorerna  
m m. Allt detta snurrade runt i hjär-
nan när kvällen var över. Ämnet var 
intressant, men som lekman kan man 
knappast ta till sig allt. 	

J-E. H.


