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Verksamhetsåret 2017 närmar sig 
sitt slut och kårstyrelsen vill passa på 
att tacka alla som ställt upp inom vår 
verksamhet under året. Inför kommande 
års verksamhet vet vi inget bestämt. 
Däremot är det bäddat för ett jubileumsår 
genom att kåren fyller 85 år.
 Tillsammans skall vi arbeta för att 
få så god  framtid  som  möjligt under 
kommande år. MTE (Motor Transport 
Enheten) är ett viktigt uppdrag vi fått 

och detta skall vi förvalta väl. Känner ni 
medlemmar intresse att deltaga i någon av 
de utbildningar som fi nns inom  MTE,
kolla in hemsidan under: www.fak.se
 En förhoppning för vår verksamhet  är att 
få till stånd kurser från Försvarsmakten under 
året. Kåren samarbetar med förutom För-
svarsmakten även med organisationer som 
Bilkåren, Hemvärnet, Försvarsutbildnings-
förbundet och FMK Malmöhus och denna 
verksamhet har varit givande under året som 
gått. Vår förhoppning är att detta samarbeta 
skall fortsätta under kommande år.
 Det fi nns fastställda datum som ni med-
lemmar kan anteckna inför nästkommande år: 
Lördagen den 24 mars är det Kårstämma. 
Tid och plats meddelas senare.
Fredagen den 16 november nästa år fi rar vi 
som tidigare nämts 85-års jubileum. Även 
här kommer tid och plats att meddelas 
under våren 2018.
 Kåren har problem att få elever till våra 
kurser, så var aktiv med att hjälpa till att 
rekrytera nya medlemmar som kan ta över 
verksamheten inför framtiden och driva 

FAK Riksstämma 2017-09-23
Beslutad ort och plats för FAK Riksstämma 
hade denna gång fallit på Malmökårens lott.
Lördagen den 23 september tog deltagarna 
plats på Falsterbo Kursgård. Det ekonomiska 
läget FAK-organisationerna befi nner sig i 
gjorde att FAK för första gången i organisa-
tionens historia skulle testa ett Video-länk 
möte för att undvika dyra reskostnader för 
kårernas delegater inom landets alla hörn. 
Kårer belägna norr om den småländska 
gränsen hade bänkat sig i egna lokaliteter 
runt om i landet och skulle härifrån kunna 
vara delaktiga i beslut och personval som 
fattades på en plats i sydligaste Skåne, 
nämligen Falsterbo Kursgård.

 Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson inledde 
stämman med att hälsa delegaterna på plat-
sen och de videoanslutna välkomna. Speciellt 
hälsades representanterna Pernilla Hultén 
och Sofi a Gustavsson från MSB och Mikael 
Rye-Danjelsen Försvarsutbildarna samt vår 
revisor Kenneth Åndberg välkomna till 
stämman.
 Föredragningslistans punkter var föremål 
för några smärre förändringar, men i stora 
drag följdes den utan några större sensatio-
ner. En inlämnad motion från FAK Söder-
manland gällande avgiften per medlem till 
Rikskåren behandlades. Hans Linke, repre-
sentant från kåren i Södermanland, fanns på 
plats för att klargöra den inlämnade motio-
nen, som enhälligt avslogs av stämman. 
Valberedningen föredrog de föreslagna 
namnen för ny- och omval inom valperioden. 
Samtliga namn godkändes av stämman.
 Tid och plats för nästa Riksstämma 
beslutas av Riksrådet enligt grundstadgarna 
§14 punkt 1. 

Text och foto: J-E. H, 
vald delegat från Malmökåren

kåren vidare i god FAK-anda.
 Under året har det genomförts fl era 
välbesökta lokala aktiviteter som upp-
skattats av de deltagande. En uppskatt-
ning som glädjer de av våra medlemmar 
som lägger ner mycket tid att ständigt 
fi nna på nya intressanta objekt. Det är 
till stor del dessa aktiviteter som enar en 
förening och delvis gör att fl er vill ansluta 
sig till vår verksamhet. På kårens hem-
sida hittar ni våra gemensamma aktivi-
teter och mötesdagar för sektioner och 
kårstyrelsens sammankomster. www.fak.
se. På denna hemsida fi nns intressanta 
artiklar om vad övriga kårer i landet har 
för aktiviteter.
 Kårstyrelsen vill tacka alla våra 
medlemmar och samarbetspartner för 
det gångna året och önska er alla 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
 Avslutningsvis vill jag uppmana alla:
Tänk på att halkan kommer även i år, 
trots att vi inte tror det. 

Anders Persson

MSB damerna Pernilla Hultén 
och Sofi a Gustavsson. Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson.
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FAK Skånska Samordningsråd (FAK/SOR)
FAK/SOR genomförde sitt ordinarie Råds-
möte den 30 september på Falsterbo Kurs-
gård. 18 delegater från de skånska kårerna 
och tre inbjudna gäster var närvarande 
när ordförande Anders Persson öppnade 
stämman som genomfördes helt enligt 
agendan. Årets verksamhet presenterades 
med resultat- och balansräkning. Valpro-
ceduren utföll helt enligt valberedningens 
förslag med omval på samtliga poster med 
undantag för nyval av Henrik Pettersson 
från Malmökåren.

 FAK/SORs körcentralchef, Bo Nilsson, 
redogjorde för utförda köruppdrag och 
olika kursverksamheter. Sammanställd sta-
tistik över köruppdrag var fördelade över 
samtliga kårer enligt följande: Malmökåren 
har totalt kört 32.646 km, Hässleholmskå-
ren 28.554 km, Helsingborgskåren 
3.001 km, Lundakåren 826 km. Ytterligare 
transporter har utförts av förare med an-
knytning till Berga- och Rinkabyområdet 
med 8.230 km. Dessa transporter är utförda  
under 735 dagar för Regementet P 7, Skån-

ska Gruppen och olika Friv-organisationer.
Rekryteringsåtgärder har genomförts på 
olika orter och Henrik Pettersson och 
Anders Kristiansen har varit Malmökårens 
ansvariga för denna uppgift med bistånd av 
flertalet FAK-medlemmar. FAK/SOR har 
under året haft gott samarbete Försvarsut-
bildarna och Bilkåren genom utbildningar, 
men även god kontakt med Skånska Grup-
pen som har sitt huvudsäte på Revingehed, 
men också lokalt på Husieområdet. 

J-E. H.

Autoseum i Simrishamn
Ett besök på detta fantastiska museum är 
ett måste för bilentusiaster. Deltagare från 
FAK och FMK Malmöhus hade hörsammat 
kallelsen till denna aktivitet som företogs 
med busstransport.
 Först lite historik kring museets 
tillkomst. Grunden till samlingen gjordes 
1963 av Rutger von Essen på Skoklos-
ter Slott i närheten av Uppsala. Hela 
samlingen såldes 2007 till det nybildade 
Bolaget Autoseum AB. Efter ett uppbygg-
nadsarbete öppnades Autoseum 2008. 
Sedan 2010 ägs fastigheten i Simrishamn 
av Nisse Nilsson, känd Malmöprofil, inte 
minst för sina år som tävlingsförare inom 
motorsporten utan också som ägare till en 
förnäm fordonssamling i Malmö. År 2016 
tog Nisse Nilsson Collection över hela 
verksamheten genom sitt passionerade 
samlarintresse. 
 Utställningen inrymmer 120 bilar, 
80 motorcyklar och mopeder samt några 
flygplan som alla har historiskt intresse. 
Vissa fordon har ägts av kändisar som bl a 

Ronald Reagan och filmstjärnan Zsa Zsa 
Gabor. Autoseum inrymmer också sepa-
rata utställningar om bilsporthistoria med 
Stefan ”Lill-Lövis” Johansson och hans 
framgångar på tävlingsbanorna, modell-
flyghistoria, modelltåg, leksaker och inte 
att förglömma Frasses och Mariannes mu-
sikmuseum. Allt detta är verkligen värt ett 
besök man inte borde missa. Alla fordon 
kan inte presenteras i vårt medlemblad, 
men några vill jag gärna nämna:

J-E. H.

Elektriskt drivna  
bilar fanns av ett 
flertal modeller 
redan i början av 
1900-talet. Denna 
modell är en Mil-
burn Electric av 
1919-års modell. 
(Farmor Anka använder en sådan i serie-
tidningen.) Denna bil drivs av nicelcad-
miumbatteri på 30+30 volt. Bilen var 
fyrväxlad och med två lägen för backning. 
Den förflyttar sig på en laddning ca 80 km 
i den svindlande hastigheten 24 km/h.

Fiat Popolino av 
1939-års modell. 
Detta är den minsta 
bilen i Fiats utbud 
av modeller innan 
andra världskriget. 
Den var mycket 
populär just för att 
den var billig och lätt att köra med i de 
trånga gränder som finns i italienska städer. 
Topolino, som är det italienska namnet 
för Musse Pigg, byggdes i inte mindre än 
110.000 exemplar. (I denna bilen fanns 
också en Musse Pigg- och en Mimmi Pigg-
docka.)

En franskbyggd 
Talbot Lago Baby 
av 1950-års modell 
med en motorstyrka 
på 128 hk. 
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Volvo 90 år
Torsdagen den 14 april 1927 exakt klockan 
10.00 rullade den första Volvon, ÖV 4, 
ut från fabriksporten för att beskådas av 
allmänheten. Volvos grundare var Assar
Gabrielsson och Gustaf Larsson som 
träffats redan 1924 och båda hade var för 
sig haft tankar på att grunda en fabrik för 
biltillverkning. Motorkonstruktionen var 
framtagen av Larsson som grundat sina 
idéer redan när han vistats i England. Att 
ordna fi nansiärer för tillverkningen var 
ingen lätt uppgift. Trots dessa svårigheter 
byggdes tio prototyper med nio öppna 
vagnar och en med täckt kaross. Pentaver-
ken i Skövde tillverkade motorerna, Bofors 
byggde ramar och axlar.
 En känd konstnär, Mas Olle Voisin, 
ritade skisser på hur karossen skulle se ut. 
Det var även Mas Olle som ritade det klas-
siska märket, betäckningen för järn. När 
direktionen från SKF fi ck se resultatet av 
förarbetet väcktes intresset och bilföretaget 

grundades den 10 augusti 1926.
 Första namnförslaget på bilarna var 
tänkt som Larsson efter en av grundarna. 
Här slog dock SKF bakut och plockade i 
stället fram sitt vilande varumärke Volvo, 
som man tidigare använt på sina kullager. 
Målet var att tillverka en första serie av 
1.000 bilar och samtliga skulle säljas under 
året 1927. Av dessa bilar skulle 400 gå 
på export. Ett antal problem uppstod vid 
tillverkningen inför visningen, bl a hade 
man vänt kronhjulet i bakaxeln och bilen 
gick enbart bakåt och inte alls framåt. 
Detta rättades till och skärtorsdagen den 

14 april 1927 var det dags för presentation. 
Trots intresset från bilvärlden var försälj-
ningen en smärre katastrof. Efter ett år 
hade det bara sålts 297 bilar. Den samlade 
ekonomiska förlusten efter två år var 1,7 
miljoner.
 SKF hade tappat tålamodet och ville 
sälja verksamheten till ett amerikanskt 
bilmärke, vilket stoppades i sista stund. 
Hoppet stod till de lastbilar man tillver-
kat, vilka var betydligt lättare att sälja 
och därmed förbättrades ekonomin. Den 
första modellen ÖV 4 var nu ersatt med 
den sexcylindriga PV 651 och 1929 visade 
Volvo den första positiva vinsten. Resul-
tatet av framgången blev som alla vet att 
Volvo genom åren med sina succémodeller 
PV 444-Amazonen och alla senare model-
ler blev Sveriges mest sålda och populära 
märke. Tyvärr är ägarförhållandet trots 
tillverkningen inte längre svenskt utan  
kinesiskt. 

Saxat ur tidningen Klassikern 
omarbetat av J-E. H.

sina produkter så säkra och användbara till 
våra fordon som möjligt. Alla däckmärken 
är inte lämpade för den svenska trafi ken, 
speciellt när det gäller vinterdäck. Roland 
Bengtsson presenterade sina erfarenheter 
från den svåra halkolyckan på Tranarps-
bron i januari 2013 där totalt 33 fordon 
var inblandade. Trots stora fordonsskador 
blev endast en person dödad, en svårt 
skadad och 49 personer lindrigt skadade. 

Malmösektionen kunde genom Leif 
Björös energiska arbete bjuda in ett fyr-
tiotal intresserade den 5 oktober för att 
avlyssna däckexperten Christer Olssons 
kunskaper när det gäller bildäck och 
f d Polisens förundersökningsutredare 
vid trafi kolyckor, Roland Bengtsson. 
Genom de båda föreläsarna fi ck vi 
först av Christer O. god inblick i hur 
däckbranschen experimenterar för att få 

Försäkringskostnaderna blev enormt 
höga, bara reparationen av broräcket 
kostade två miljoner. Efterarbetet med 
att transportera bort alla fordon tog lång 
tid då man var orolig att bron på grund 
av tyngden skulle rasa samman. Allt 
detta orsakades av vissa förares oför-
siktighet vid disigt väder och det hala 
väglaget den dagen. 

J-E. H.

ÖV 4.

Aktivitet om utredning av trafi kolyckor samt däckinformation

Hemvärnsdagen i 
Rinkaby
Jag kontaktade FAK/L, som är Hässle-
holmskåren, och ställde frågan om jag 
kunde få medverka i deras utställning 
under HV-dagen. Det fi nns alltid anled-
ning att besöka grannkårerna, framför allt 
de som fi nns inom FAK/SOR (Skånska 
Samordningsrådet) och se hur de arbetar 
med sina event.
 Bo Beckman och en kårkollega från 
FAK/L välkomnade mig och jag fi ck ta del 
av hur Hässleholmskåren arbetar. En stor 
utställningsfördel som de har, är att det 
fi nns garage på Rinkabyfältet med de fl esta 

fordonstyperna. Det är enkelt att på så sätt 
hämta fram fordon och ställa ut dem, vid 
exempelvis en HV-dag.
 Hela utställningen med Hemvärnet och 
Frivilligorganisationerna var samlade runt 
en öppen plan. Överblicken blev då bra på 
de organisationer som samlats till utställ-
ningen. Det gjorde det enkelt för besökarna 
att orientera sig. Däremot saknade jag lot-
ternas kok, ingen ärtsoppa, men matsalen 

var öppen så det bjöds på annat ätbart.
Ett stort tack till Hässleholmskåren och 
till Ove Beckman för en trevlig dag med 
kamratligt utbyte av synpunkter och idéer 
om hur vi kan göra våra medlemmars 
upplevelse större av att vara med i FAK. 
 

Text och foto: Anders Kristiansen
Ansvarig för Rekrytering & Event

Rekrytering & Event
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Café 21 Tyringe 
Den Sista söndagen i augusti gjorde kårens Damsektion ett besök 
på populära Café 21 i Tyringe. Familjen Wrambjer driver detta 
omtalade ställe där massor av artister och orkestrar uppträtt genom 
åren. Familjen Wrambjers har en diger musikalisk bakgrund med 
dottern Karin som har kantorsexamen, men även verkar som 
kör- och musiklärare. Karins bror, Krister, har en bakgrund som 
batterist och har spelat med bl a Carina Jaarneks orkester. Sist 
men inte minst har vi ”yrvädret,  mamma Elisabeth som förutom 
sångframträdande uppträtt med olika lokalrevyer.
 Besöket denna söndag började med beställd landgång med för-
friskningar och kaffe. I samband med förtäringen blev vi  bjudna 
på familjetrions speciella välkomstvisa. Förutom familjen Wramb-
jers, fi ck vi lyssna till vokalissan Lena Pålsson, känd som sånger-
ska i populära dans-bandet Wisex, som här sjöng tillsammans med 
sin sambo Robban. Det blev mycket musik med allt från Wisex 
repertoar till Tom Jones där publiken fi ck hänga med i sångerna.
Dagen avslutades med grillad korv innan vi åter ställde kosan 
söderut nöjda med vad vi fått höra och fått vara delaktiga i 
sångväg. 

Text: Berit Andersson Bild: Inger Andersson

Munter stämning vid borden.

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
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