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Besök på Johannamuséet
FAK-kårena i Lund och Malmö gjorde 
gemensam sak och bjöd in till ett besök på 
det välkända Johannamuséet i Skurup. Vi 
var ett tjugotal som hörsammat kallelsen 
och ställde upp denna vackra höstdag.
Ett besök här bjuder på verklig nostalgi. 
Museet är främst ett tekniskt museum med 
bruksföremål från både hem, lantbruk, men 
även specialutställningar av bland annat 
Selma Lagerlöf med Nils Holgersson, 
Stålfarfar mm. 
 Grundaren av samlingarna var Manfred 
Almkvist, som under sina år samlat olika 
föremål, beslutade att starta upp museets 
verksamhet 1983. Vår ciceron vid denna 
visning, Bengt Almkvist son till grundaren, 
hälsade oss välkomna och berättade i stora 
drag hur uppbyggnaden gjorts genom åren. 
Han ledde oss genom de olika rummen 
och kunde förtälja många olika historier 
om föremålen som fanns men även om 
människorna runt i bygden. Bilen som 
blivit symbol för museet är naturligtvis 
T-Forden Johanna av 1914-års modell. 
Forden har förekommit vid många filmin-
spelningar med bl a Hasse Alfredsson och 

Tage Danielsson. I samlingen finns även 
andra fordon som figurerat på både TV och 
film, såsom den stora Harley Davidsson 
motorcykeln Stellan Skarsgård åkte runt 
med, men även den stiliga vita Oldsmobil- 
cabben från 1935 med Hasse Alfredsson i 
baksits. En annan bedrift han gjort var när 
han renoverade den första svensktillver-
kade bilen ”Cederholmaren” från 1892 till 
körbart skick 1967. 
 Samlingen innehåller tusentals före-
mål som grundaren nogsamt restaurerat i 
fullt använbart skick. Ett exempel på detta 
är det fantastiska musikmaskinen som 
fortfarande bjuder på riktig varitémusik i 
varierande toner och är byggd i slutet av 

Styrelseutbildning
Kårstyrelsen hade samlats en helg för 
att genomgå en utbildning över begrep-
pet ”Det framtida FAK”. Kårchef Anders 

1800-talet.
 De utställda föremålen har ofta lånats 
ut inför filminspelningar för att få så natur-
trogen historik som möjligt. Samlingen kan 
visa upp ett brett register på föremål från 
bland annat jordbrukets utveckling under 
1900-talet. Här kan man genom filmsnuttar 
se hur utvecklingen gått fram inom svenskt 
jordbruk.
 Denna allsidiga samling har åstadkom-
mits av en enda person, Manfred Almkvist. 
Han har gjort en kulturgärning som blivit 
känd inte bara i Skåne utan även utöver 
landets gränser. Ett minnesvärt besök!

Text och bild: J-E. H.

Persson presenterade via bildspel hur en 
preliminär organisation är tänkt att byggas 
upp efter Länsstyrelsens riktlinjer. Den 
framtida organisationen skall ha en bred 
bas och innefatta samtliga aderton Frivil-
ligorganisationer på sikt. FAK tillsammans 
med Bilkåren, Lottaorganisationen, FMCK 
och FRO skall ingå i en grupp under Läns-
styrelsens upplägg. Samverkansövning 
inom denna grupp skall bistå samhället vid 
eventuellt krissituation. Krigsplacering av 
personer inom denna grupp kommer till 
följd av tagna beslut inom Länsstyrelsen.
 För FAK:s del kommer det främst vara 
personal inom MTE som skall bistå under 
ledningsgruppens ansvar. Många frågor 
återstår innan man kommer till slutgiltiga 
beslut. Kårstyrelsen har i nutid att arbeta  
med en kommande ”Depå”, centralt 
placerad inom länet där olika fordonstyper 
skall finnas efter Länsstyrelsens riktlinjer 
och behov för samhällshjälp.
 Kravet på organisationerna är att 

utbilda personal med specialkunskaper för 
att täcka upp behovet.
För att informera om Försvarsutskottets 
planer med beredskapen inför kommande 
år hade kåren bjudit in, Anders Hansson, 
riksdagsman och ordinarie ledamot i Förs-
varsutskottet.
 Kårstyrelsen fick en bra information 
om hur Utskottet arbetade med att fram-
häva betydelsen av det Civila Försvarets 
viktiga roll i bland annat försörjnings-
beredskapen. Inom denna sistnämnda men 
betydelsefulla beredskap ingår transports-
ektorn. Landet har stort behov att utbilda 
lastbilsförare inom både civila och militära 
beredskapen.
 Anders Hansson avslutade sin informa-
tion med de tungt vägande orden ” Utan 
transporter stannar Sverige”.

Text: J-E. H.

Riksdagsman Anders Hansson

Musikmaskinen Bengt Almkvist med “Johanna”
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Kårchefen  
har ordet...
Nu nalkas slutet av 2021 års verk-
samhet och kårstyrelsen vill passa 
på att tacka alla som ställt upp un-
der det gångna året. Det har varit 
ett år med olika utmaningar men vi 
har lyckats reda ut problematiken i 
stort. Vad som kommer ske 2022, 
är att vi får hoppas kunna återgå 
till det normala för att kunna träffas 
och genomföra de aktiviteter som 
vi planerar. 

 Det finns en hel del att stå i inför nästa år. Målet är att upp-
rätta en depå tillsammans med övriga Skånekårer och utveckla 
samarbete och avtal med Länsstyrelsen. När det gäller samar-
betet med Länsstyrelsen har vi behov av att utbilda förare på 
olika fordon och  elverksskötare inom ( MTE ) Motor Transport 
Enheten. Ett behov av att utbilda samverkans- och planerings 
personer ligger också i tiden. Är du intresserad vara med och 
bygga upp vår depå och även deltaga i vårt samarbete mellan 
FAK och Länsstyrelsen, kontakta kårchefen! För personer som 
skall deltaga i samarbetet mot Länsstyrelsen får åldern inte var 
över 70 år. Kontakta Anders Persson 070-638 37 63 för mer 
information.
 Det nya året inleds med en Workshop den 15 januari i Höll-
viken där vi kommer att behandla = Omvärldsläget, Vilka värden 
vi försvarar, Vilken Värdegrund vi har, samt åtskilligt aktuellt för 
att utveckla kårens verksamhet. Alla medlemmar är välkomna till 

denna Workshop, så glöm inte att anmäla er!
 När det gäller utbildningar har vi inget klart i stundande 
ögonblick. Att det blir någon utbildning inom Motor Transport 
Enheten (MTE) som kåren kommer att ansvara för, är något 
som vi hoppas på. När det gäller Försvarsmakten får vi förhopp-
ningsvis tillgång till en del kurser under det kommande året.
 Dam- och Malmö sektionerna samt Malmöträffen har haft en 
del aktiviteter under året, men det har inte varit lätt alla gånger 
då man inte vetat om man kunnat genomföra dessa på grund av 
Coronan. Styrelsen vill passa på att tacka våra sektioner som 
har sett till att det har funnits en del olika aktiviteter och arrang-
emang för kårens medlemmar trots den rådande situationen.
Bra jobbat!
 Det finns ett datum som ni kan anteckna inför nästa år!
Lördagen den 26 mars är det Kårstämma. Tid och plats åter-
kommer vi till.
 Ni som känner någon eller ni själv skulle ha intresse att 
deltaga i styrelsearbete, kontakta i så fall Valberedningens ord-
förande Sven Nivestam via e-mail sven.nivestam@gmail.com 
eller telefon 070-665 00 58
Styrelsen ser fram mot att vi får ett bra och händelserikt år 2022 
med FAK:s verksamhet. Dock är det viktigt komma ihåg att än 
så länge är det inte över, så det gäller fortfarande att vara försik-
tig och hålla avstånd samt tvätta och sprita sina händer.
Kårstyrelsen vill tacka alla våra medlemmar och samarbetspart-
ner för det gångna året och önska er alla en God Jul & Gott 
Nytt ÅR!
 Avslutningsvis vill jag uppmana alla. Vi har alltid nog med tid 
om vi bara använder den rätt.

Anders Persson
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Kretslopp för plast
Bilmärket Audi har i samarbete med ett 
institut i Karlsruhe testat möjligheterna 
för kemisk återvinning av plast. I en bil är 
mängder av delar gjorda av plast, bland an-
nat krockkuddarna, bränsletanken, inredn-
ing och kylargrill. Tekniken för testet som 
används kallas pyrolys (torrdestilering), 

Resultatet av testen blir en olja som kan 
användas för att tillverka ny, högkvalitatib 
plast. Därmed behöver ingen nu fossil 
olja tillföras i tillverkningen, vilket sparar 
resurser och minskar utsläppen av växthus-
gaser. Pilotprojektet visar att tekniken är 
både genomförbar och lönsam. 

Text ur Ny teknik / omskriven av J-E. H.



Nya FAK i Skåne
Redan 1914 bildades FAK på initiativ 
av KAK, Kungliga Automobilklubben. 
Många medlemmar har under åren som 
gått, ställt sig till förfogande på frivillig 
bas och framfört fordon av olika slag. Det 
har varit både roligt och arbetsamt, kam-
ratskapet har varit kittet som hållit FAK 
samman i tider då försvarsbeslu-ten inte 
direkt gynnat frivilligverksamheten. Inom 
FAK är vi vana vid att prövas i insatser när 
samhället eller försvarsmakten har kall-
lat. Med stolthet berättar de som var med 
om olika insatser, hur det egentligen var. 
Tidiga morgnar och sena kvällar, familjer 
som fick vänta på sina fäder, ty det var 
mest manliga medlemmar förr i tiden. Ti-
der förändras liksom uppdragen som FAK 
utför. Nya tider stundar.
 Nu har vi i Sverige ett nytt försvars-
beslut som gäller perioden 2020 – 2025. 
Det blev resultatet av senaste försvars-
beredningen som lämnade betänkandena 
Motståndskraft och Värnkraft. I det förra 
behandlas frivilligorganisationerna och 
bland annat tar det upp att ”I försvarsbe-
slutet 2015 konstateras att totalförsvaret 
ställer krav på ett brett engagemang och 
förankring i samhället. Försvarsbered-
ningen anser att de frivilliga försvarsor-
ganisationerna har en särskild möjlighet 
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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

och roll att spela för att höja den samlade 
förmågan i totalförsvaret..... De är organi-
serade och har strukturer för att planera, 
styra och leda frivilliga och har dessutom 
kompetens att förmedla information, utbil-
da, genomföra övningart.....”. Riksdagen 
har i anslutning till försvarsbeslutet lagt 
fram en förstärkt budget till frivilligorgani-
sationerna att användas främst för utbild-
ning och rekrytering. FAK är en del av 
Totalförsvaret och måste ta ansvar för att 
förbereda vår organisation för kommande 
uppgifter. Vi måste bereda oss på, att sam-
lat och förmågestyrt erbjuda våra tjänster i 
den struktur som passar in i samhället. På 
FAK:s riksstämma 2021 beslöts ett antal 
punkter att arbeta med fram till 2023. En 
av dessa är: ”Omorganisera FAK så att vi 
på sikt har en kår per län med möjlighet till 
sektioner”.
 I Skåne finns sen många år tillbaka 

FAK Skånska Samordningsråd, kallat 
SOR. De fyra kårerna i Skåne medverkar i 
SOR och beslutar i frågor rörande sam-
ordning och utbildning. Inom SOR har 
under det gångna året de fyra kårcheferna 
diskuterat hur man ska organisera sig för 
framtiden. Det har mynnat ut i förslag som 
ger FAK i Skåne en möjlighet att visa upp 
en samlad fasad mot kommande uppdrags-
givare. Funktion benämns mycket enkelt 
för FAK. Vi vill föra fram vårt namn och 
varumärke på ett tydligt sätt.
 Vårt samhälle ställer numera krav på 
kårerna i Skåne att med sina förmågor 
erbjuda insatser på ett enhetligt och samlat 
sätt. Kårcheferna samlades kring ett ge-
mensamt synsätt: ”Strategisk förändring av 
kårerna i Skåne till en kraftsamlad gemen-
sam kår med förmåga att möta framtiden 
i det nya totalförsvaret”. Nu under hösten 
har samtliga kårer varit samlade i möten 
var för sig och blivit informerade om den 
planerade förändringen. Medlemmar har 
öppet kunnat diskutera hur man ser på för-
slagen till ett nytt FAK i Skåne. Slutsatsen 
är att det finns en nyfikenhet och en positiv 
inställning till behovet att förändra FAK. 
Om det i förlängningen leder till samgå-
ende i en kår får visa sig med tiden.
 Den föreslagna nya organisationen 
samlar de fyra kårerna i ”FAK Insats Skå-

Fortsättning på nästa sida →



Medlemsblad för FAK Malmö – www.fak.se

ne”. Ett samlingsbegrepp, och en komman-
de organisationsbeteckning. ”FAK Insats 
Skåne” kommer att startas ganska snart 
och planeras innehålla ett antal enheter 
inriktade på sina specialiteter. Varje enhet 
får sin enhetschef som samlar intresserade 
medlemmar kring deras insatsmöjlighet. 
Det kan vara bandvagnsenheten, terräng-
bilsenheten, tungtransportenheten, förråd/
tältenheten, maskinenheten, vattenenheten 
etcetera. Respektive enhet fokuserar på 
sina fordon och sin materiel och blir spe-
cialister på deras användning. Enheterna 
kommer att byggas upp succesivt i den 
takt som fordon och materiel anskaffas. Vi 
bygger alltså vår förmåga över tiden och 
när en enhet är operativ, då erbjuder vi den 

enhetens tjänster till uppdragsgivare.
Vårt signum i FAK är att vi är genuint 
utbildade på det vi sysslar med. Någon 
amatörverksamhet bedriver vi inte. Kurser 
arrangeras i stor mängd året runt, allt ifrån 
introduktion, körövningar både på bar-
mark och snö och i terräng. Den som vill 
”mecka” kan få göra det, köra motorsåg el-
ler sköta om reservelverk. Vår samverkan 
med Frivilliga Radioorganisationen, FRO, 
gör att vi kan utrusta oss med kommunikat-
ionsmedel som gör oss oberoende av andra 
kanaler som mobilnät eller andra nät som 
kräver anslutning till el. I realiseringen av 
”FAK Insats Skåne” ingår att bygga upp 
en depå centralt placerad i landskapet. Där 
avser vi samla fordon och materiel som 

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Långtransport
En av kårens aktiva förare, Bengt Persson, fick tillsammans med 
tre andra FAK-förare till uppgift att transportera två fordon från 
LV 6 i Halmstad till Arvidsjaur, en sträcka på cirka 140 mil i enkel 
riktning. Utan att forska djupare i Malmökårens historia måste 
denna färd vara den längsta transport som utförts i kårens historia.
 Bilarna man färdades i var av märket MAN med specialutrust-
ning. På vägen till Arvidsjaur gjordes två övernattningar, dels 
Uppsala och längre norrut i Umeå. Väl framme på plats i Arvid-
sjaur tog militären över för att genomföra övning med fordonen.
 Under en mellandag fick FAK:arna ledigt och kunde då dispo-
nera en personbil och gjorde följaktligen ett besök i Jokkmokk. På 
tredje dagen var det dags för återfärd med MAN-bilarna och över-
nattning gjordes i omvänd ordning på samma platser som tidigare.
Hemresan bjöd på ytterst skiftande väglag med snö i norr och våta 
och hala vägar söderöver. Ett uppdrag utöver det vanliga kan man 
konstatera.

Text J-E. H.

Fordonstypen man transporterade

ska vara operativa och kunna köras 
ut i insatser var helst i land-skapet ett 
behov uppstår. Det är kårchefernas 
förhoppning att du som medlem finner 
intresse i att bygga upp och vid-
makthålla denna depån. Det kan vara 
genom ditt hantverkskunnande men 
mest själv-klart genom ditt intresse för 
att ta hand om fordon och maskiner. 
För dig som har personliga egenskaper 
i att leda arbete eller planera transpor-
ter, så kallad logistiker, kommer det att 
finnas plats i den nya organisationen. 
Vi går också från den tidigare rena 
körningen och breddar vår förmåga till 
att omfatta mjuka insatser. Det bereder 
plats för många fler medlemmar som 
saknar körkort eller hellre vill och kan 
utföra insatser inom andra områden än 
transporter. 

Detta ska bli ”nya FAK i Skåne”.

Skribent Anders Kristiansen 


