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Då ett nytt år tagit sin början vill jag 
uppmärksamma er medlemmar på att 
olika kurser och aktiviteter finns som kan 
vara intressanta att deltaga i. När det 
gäller utbildningar kommer vi genomföra 
en Introduktionskurs inom MTE som går 
av stapeln på Revingehed. Här kan man 
prova på Lastbil med eller utan släp, 
Bandvagn, Buss eller Elverk.
 Kurser som går i Försvarsmaktens 
regi kommer också att genomföras. 
Dessa är ännu inte datumsatta så vi 
kommer att meddela dessa längre fram 

under året. Centrala kurser finns också att 
tillgå. Dessa hittar du under: www.fak.se
 Öppet Hus-/Hv/fridag, kommer i år att 
gå av stapeln den 26 maj på Husie där  
Frivillig-organisationerna kommer att 
medverka. FAK kommer att ställa upp med 
monter med syfte att rekrytera nya med-
lemmar och informera om FAK:s verksam-
het. Krigsberedskapsvecka är planerad  
under dagarna 28 maj – 3 juni. FAK kom-
mer att deltaga under dessa dagar och 
deltagare till detta kommer att behövas. Du 
som har intresse av detta är välkommen att 
ställa upp.
 Ytterligare tillfällen att visa upp oss 
och deltaga i rekryteringsåtgärder kommer 
att ske under året där vi kan berätta om 
FAK:s verksamhet och försöka rekrytera 
nya medlemmar till kåren. Projekt typ HLR, 
trafikupplysning, temakvällar och data-
kurser kommer vi att genomföra under 
året. Datum till dessa är inte fastslagna, 
men kommer att meddelas via hemsidan/
utskick.
 Kåren firar under året 85-årsjubileum 
och kommer att fira detta på kursgården i 
Höllviken den 16 november. Anmälan till 

Vita Bussarna
Damsektionen inbjöd medlemmarna till 
föredrag om de ”Vita Bussarna” då man 
bjöd in Röda Kors-representanten Bo Frö-
berg. Fröberg ingår i den expertgrupp som 
fortsätter att följa upp historien om de Vita 
Bussarna och det uppdrag man genom-
förde under andra världskrigets slutskede 
med att rädda flera tusen fångar i olika 
tyska koncentrationsläger som upprättats 
av nazisterna.
 Uppslaget till denna räddningsaktion 
väcktes av konsul Raoul Nordling som gav 
greve Folke Bernadotte idén att få tillstånd 
till denna historiska räddningsaktion. An-
dra världskriget var i sin slutfas när Folke 
Bernadotte inledde förhandlingarna med 
nazistledaren Himmler, vilken insett att 
tiden runnit ut för nazisternas makt.
 Folke Bernadotte samlade under fe-
bruari 1945 ihop en frivillig styrka utgjord 
av tre plutoner med tjugo bussar i varje 
och ett antal lastbilar, totalt sjuttio fordon. 
Personalstyrkan samlades för vaccina-

tion och bekantskap med utrustningen i 
Hässleholm. Den första mars, då kriget 
fortfarande härjade i Europa, skeppades 
styrkan över Öresund för vidare transport 
in i krigszonen. Alla fordonen fick i all hast 
målas i vit färg med Röda Korsemblem 
på tak och alla sidor för att markeras som 
räddningsfordon. 
 Med bristfälliga kartor och på dåliga 
vägar utfördes flera räddningsuppdrag från 
ett antal koncentrationsläger med i första 
hand ” fångar” som kom från de nordiska 
länderna tillbaka till den danska gränsen. 
Dessa frivilliga utförde transporter som 
ständigt var utsatta för stora risker och med 
en ersättning som utgjordes av 1.75 kr/dag 
för att sätta livet på spel. Den största tra-
gedin med styrkan var när löjtnanten från 
I 7 Ystad, Gösta Hallqvist och hans eskort 
blev beskjutna av allierat flyg. Föraren av 
lastbilen, Viggo Ringman och en holländsk 
flicka som satt i förarhytten blev dödade 
ögonblickligen, medan Gösta Hallqvist, 
som överlevde, fick splitterskador i huvu-

detta jubileum kommer ut senare under 
året och är bindande.
 Sektionernas arbete är en viktig del 
av kårens verksamhet. Det är viktigt att 
ta hand om våra nya medlemmar så att 
de får en bra grund att stå på. Vi vädjar 
till gamla medlemmar att hjälpa till så att 
nytillkomna blir involverade i sektionens 
olika verksamheter och får känna sig 
välkomna i FAK. Sektionerna har flera 
olika aktiviteter som engagerar medlem-
marnas intresse. Alla våra aktiviteter
är gemensamma oavsett vilken sektion 
man tillhör. Var uppmärksam på kårens 
hemsida och läs vårt medlemsblad 
Sydvästen så får du information vad som 
är på gång.
 För dig som är intresserad och vill 
arbeta med styrelseuppdrag, anmäl ditt 
intresse till Sven Nivestam på tele-
fon 040-49 94 73 eller via mail: sven.
nivestam@gmail.com OBS! Glöm inte 
kolla upp kårens hemsida som ständigt 
uppdateras. Anmälan till aktiviteter kan 
du göra via: fakaktivitet@gmail.com  

Anders Persson

det som plågade honom för resten av livet. 
Den 28 april lämnade räddningsexpedi-
tionen Tyskland då ryssarna hunnit ikapp 
områden där den svenska styrkans fordon 
befann sig. Styrkan tog sig tillbaka och var 
åter i Sverige den 1 maj med minnesbilder 
som aldrig gick att glömma. 
 Den 8 maj 1945 var andra världskriget 
över och Europa var helt slagit i spillror. 
Denna insats som gjordes för att rädda 
människor från en säker död var att mer än 
fyratusen överlevare kom till Malmö för 
återbehandling till ett drägligt fortsatt liv. 

Text o foto: J-E. H.

Bo Fröberg.
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Morden i Malmö
Att lyssna på kriminalkommisarie JB 
Cederholm, med lång erfarenhet inom 
rättssamhället ger lyssnaren en dyster bild 
hur kriminaliteten sprider ut sig i vårt sam-
hälle. Cederholm har under de senaste tju-
gotvå åren sysslat med utredning av grova 
brott. Vi var nästa fyrtio lyssnare som var 
bänkade i Matsalen på Husie där vi fick 
en inblick hur polis och åklagare varje dag 
kämpar med att klara upp alla grova brott 
som begås i vårt samhälle.

 Bland de många fall vi fick lyssna till 
var misshandeln av den bosniske man 
som 2012 mördades i en trappuppgång på 
Tekniska Skolan i Malmö. Mannen var 
uteliggare som knappast störde någon med 
sin livsstil. Han bodde vid denna plats om 
nätterna, han kunde ingen svenska men 
var duktig på att sjunga sina hemlands 
sånger där han låg med sina få tillgångar 
av trasiga kläder. En morgon hittade två 
städerskor på skolan honom död med 
fjorton knivstick i ansiktet. Med några få 
vittnen som sett en man med gitarrfordral 
på ryggen och polisens dörrknackning i 
området runt skolan började bilden klarna. 
En misstänkt man som drog runt i Malmö 
fastnade på kameraövervakningsbilder och 
kunde så småningom häktas. Den anhållne 
mannen var nyligen utsläppt från en psyki-
atisk klinik i Stockholms-trakten. Han hade 
slutat med sina ordinerade mediciner och 
helt övergått till narkotiska preparat vilka 
gjorde honom våldsbenägen. Ett tragiskt 
levnadsöde.
 Cederholm presenterade med bildsvep 
hur brottsligheten ökat under senare år. 
Under åren 2015 och 2016 har ett stort 
antal mord begåtts. Personerna som varit 
inblandade är unga killar utrustade med 
skottsäkra västar som är igång för att 
skaffa sig makt och göra snabba pengar på 
knark i olika preparat. Vapen har man skaf-
fat från de forna krigen i Bosnien bland 
annat.
 Den tekniska bevisningen är viktig för 
polisen då inga vittnen vågar träda fram. 
Kameraövervakning har visat sig vara 
suverän, men fortfarande är Länstyrelsen 
återhållsam med tillstånd då den personliga 

Storsatsning på lastbilar
Amerikanska Tesla har gett sig in i bran-
schen bland lastbilstillverkare genom att 
introducera försök med ellastbilar som 
skall utmana dieselmarknaden. Elvarianten 
har fått arbetsnamnet Tesla Semi, och är 
utrustad med fyra elmotorer, en per hjulpar 
på bakre drivande axel.
 Laddningen uppges ha en räckvidd av 
80 mil. Beräkningen är att lastbilen färdas 
i landsvägsfart med maxlast, vilket i USA 
motsvarar 36 ton. Tesla har konstruerat ett 
eget nätverk av laddstationer, för enbart 
lastbilar, som kallas Megachargers. En 
laddning under endast trettio minuter ger 64 
mils räckvidd med Megachargers. Tesla har 
meddelat att priset på billigaste varianten 
börjar på 1,2 miljoner kronor. För den som 
behöver åka längre på en laddning finns en 
version som klarar runt 80 mil och kostar då 

närmare 1,7 miljoner kronor. Som jämförel-
se kostar motsvarande lastbil med diesel-
motor från 830.000 kronor. Tesla hävdar att 
den som köper deras Semi kommer att spara 
nästan 1,7 miljoner kronor på drivmedel och 
servicekostnad under Semis livstid.
 Förarens placering i hytten är centre-
rad till mittposition med bildskärmar för 
vardera sida av fordonet. De fyra motorerna 
kan kompensera varje hjulpar och därige-
nom eliminera risken att släpet viker sig 
som en fällkniv vid exempelvis halt väglag.  
Tesla Semi-varianten är försedd med bl a 
integrerad autobroms, kollisionsvarnare och 
filhållningsassistent. 
 Efter all den reklam företaget gör för 
sina modeller har en energikonsult vid namn 
Aurora Energy Research gjort beräkningar 
på hur mycket energi det kan behövas till 
elbilarna. För att fylla ett batteri med den 
kapacitet som Tesla förespråkar krävs det 

JB Cederholm avtackas av Leif Björö.

1.600 kW, vilket motsvarar vad 3.000 till 
4.000 bostadshus förbrukar. Tesla har inte 
velat kommentera beräkningarna, utan med-
delar att de första bilarna ska börja levereras 
under 2019. 

Text: J-E. H.

Idealföraren enligt  
sitt eget tänkande
Detta är en person som lever i tron 
att han kör som en Gud och är helt 
ofelbar i trafiken samtidigt som andra 
bilförare är en samling idioter som 
inte borde sitta bakom en ratt. Detta 
är självbilden av många förare du 
möter i den dagliga trafiken. 
          J-E. H.

intrigiteten inte får rubbas.
Ett annat tragiskt fall var när en 64-årig 
man blev överfallen på en vägtoalett i 
mellersta Skåne av tre litauiska medbor-
gare. Mannen blev bunden och nerlagd i 
sin egen bils bagagelucka och belagd med 
munkavle. Hans bil kördes in i skogen vid 
Pugerup efter att litauerna plundrat bilen 
på värdesaker. En kvinna red förbi bilen 
efter några dagar men gjorde ingen åtgärd. 
Efter en vecka kom hon förbi igen och 
förstod att något var fel, så hon larmade 
polisen. Mannen hade då legat död sedan 
flera dagar. Efter ett liknande fall i Dan-
mark, upprättades ett samarbete mellan 
länderna och de tre balterna kunde gripas. 
Långa straff från fjorton till tio år blev 
följden för dessa tre.
 Dessa båda fallen var bara ett axplock 
av vad vi fick höra under kvällens före-
drag. Kvällen avslutades med ett antal 
frågeställningar som Cederholm på bästa 
sätt försökte besvara. 

Text och foto: J-E. H.
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Volvo har nu börjat tillverkningen av XC40 
som skall bli den första modellen som 
byggs på företagets modulära plattform 
för kompakta bilar. 363 stycken robotar 
har installerats i Gent-fabriken i Belgien. 
Europa har börjat överge klassiska sedan-
modeller. Nu skall marknaden riktas mot 
mindre suvmodeller. Den tidigare byggda 
Volvo XC60 har blivit en storsäljare och 
därmed försöker man att upprepa succén 
med nya 40-modellen. 13.000 beställningar 
har redan gjorts och de första kunderna kan 
räkna med att få sina nya XC40 levererade 
i början av nästa år. Förberedelser har 
pågått under en tid och fabriken i Gent har 
byggts ut med 8.000 extra kvadratmeter. 
De nya robotarna har fått sällskap av en gi-
gantisk robot som fått smeknamnet ”Odju-
ret”. En robot som är unik i Volvos globala 
tillverkning och skall användas för att lyfta 
över karosser till fabrikens transportband. 
Fabriken bygger även de små kombicoupé-
modellerna V40 och V40 Cross County, 
samt S60 och V60. Förutom den svenska 
Torslandafabriken har Volvo två bilfabriker 
i Kina och en anläggning som håller på att 
byggas i South Carolina, USA. Denna skall 
invigas under hösten 2018. Volvo som vi 
vanliga människor ansett som svenskt har 
blivit ett globalt bolag och nostalgiska 
drömmar om bilar som PV444 och  
Amazon är numera historia. 

Text: J-E. H.

Oroligheterna i  
Balkanområdet
Höstsäsongens sista större aktivitet var 
föredraget med Hans Järvestam, nyligen 
hemkommen från Balkanländerna som råd-
givare under cirka fem år till Regeringen 
och Inrikes-departementet i Serbien. Hans 
Järvestam är nyligen pensionerad Polisin-
tendent vid Polisens Nationella Operativa 
avdelning i Stockholm efter 44 år som 
polis och med 12 års internationell tjänst 
för olika organisationer på Västra Balkan. 
Det sistnämnda uppdraget har skett i olika 
tidsperioder sedan kriget bröt ut i det här 
området 1992. 
 Föredraget inledde Järvestam med att 
ge oss deltagare en historisk resumé av 
Balkankriget som startade för 25 år sedan 
och fram till utvecklingen i dag. EU har 
haft stort intresse att försöka lösa krisen 
inom Balkanområdet, då flera länder 
gränsar mot forna östländerna och EU 
vill gärna ha dessa länder på ”sin sida”. 
Målsättningen är att Serbien skall bli 
EU-medlem, men även Montenegro står 
på tur. Som alla säkert är medvetna om är 
processen krånglig med bl a 35 punkter 
som ansökande länder skall uppfylla innan 
man får bli medlem i EU:s verksamhet.
Många svenskar har sedan början av 

1990-talet tjänstgjort i olika funktioner 
inom FN:s fredsbevarande styrkor med 
NATO och EU-styrkor.
 Underlaget för föredraget var också 
mycket bilder och kartskisser för att få 
inblick hur landsgränser var uppgjorda. 
Serberna var ”herrefolket” och Sovjet-
vänliga. Etniska problem mellan kroater, 
serbisk/ortodoxa och muslimer gjorde att 
serberna sköt cirka 8.000 män och grävde 
stora massgravar att förvara kropparna i 
efter denna utrensning. Cirka 1.000 männ-
iskor saknas fortfarande i regionen. Folket 
fick utstå väldiga lidande med bl a sönder-
skjutna byggnader.
 Hans Järvestam blev tillsammans med 
kollegor tillfångatagen av serberna under 
några dagar genom sitt polisiära arbete, 
men blev ytterst vänligt behandlad.
 Den 15 november 1995 fick man 
äntligen slut på kriget, men följden blev ett 
stort antal konflikter efter fredsavtalet som 
aldrig blev någon lycklig lösning. Svenska 
UD tillsammans med SIDA bidrog med att 
starta ett polisprojekt med ett trepunkts-
program baserat på Utveckling-Kriminal-
teknik-Underrättelsebaserad-utbildning till 
stora pengar för att bygga upp en fung-
erande polisstyrka. Detta har inneburit att 
det syns mycket poliser på gatorna. Kvin-
nor som poliser har blivit en vardagsbild 
speciellt i huvudstaden Belgrad med cirka 
2 miljoner innevånare.
 Järvestam avslutade föredraget med att 
visa aktuella bilder från Serbien som har 
drygt 7 miljoner innevånare och vacker 
natur utmed floden Sava som har utflöde 
till floden Donau. Föredraget var mycket 
uppskattat av oss cirka fyrtio deltagare 
som tackade Hans Järvestam med varma 
applåder. 

Text och foto: J-E. H.

Hans Järvestam uppvaktas.
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Robotar bygger Volvo 
XC40 i Belgien
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KÄNNS DET SÅ HÄR NÄR DU KÖR BIL?
DÅ ÄR DET KANSKE DAGS ATT BYTA STÖTDÄMPARE

Under en likartad rubrik skriver Sydsvenskan en artikel angående 
polisens osynlighet ute i Malmötrafiken. Chefen för en av Malmö-
polisens två trafikenheter svarar att det är en prioriteringsfråga 
som grundar sig på beslut i högsta polisledningen. Sex specialut-
bildade poliser i Malmö jobbar i vanliga fall med ett antal huvud-
frågor: Trafikutbilda polisaspiranter med trafiksäkerhet mot droger 
och alkohol och mot kriminella som är ute och vansinneskör i 
trafiken. Allt detta arbete har tagit en paus då dessa sex poliser har 
satts bakom skrivborden för att syssla med utredningar om andra 
trafikbrott. Ansvaret för trafikfrågor ute i gatunätet vilar nu på van-
liga polispatruller. Detta har fått till följd att den genomsnittliga 
bilföraren trampar lite hårdare på gaspedalen än de 40 km/h som 
är lagstadgade inom de centrala delarna av stans gatunät.
 Skadeläget för övriga trafikanter som cyklister och gångtrafi-
kanter ökar därmed automatiskt då bilförarna far fram allt vårds-
lösare i trafiken. Kan vi räkna med en förbättring i polissynlighet 
eller är vi tvungna att acceptera dagsläget på grund av högsta 
polisledningens prioritering av osynliga trafikpoliser? 

Text: J-E. H.

Var finns trafikpolisen?


