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För att underlätta god kundservice och korrekt administration av bland annat de garantier som följer med ditt ägande av en bil av märket Volkswagen behandlas dina  personuppgifter med 
stöd av IT av Volkswagen Group Sverige AB. Den auktoriserade återförsäljaren av ditt bilmärke i det distrikt du bor registrerar också dina person uppgifter. Uppgifterna, som i huvudsak 
inhämtas från dig via dina kontakter med återförsäljarbolaget och från vårt Bilägar- och Beståndsregister, uppdateras och kompletteras främst från Centrala Bilregistret.

De uppgifter som behandlas är till exempel namn, adress, uppgifter om bilen och dess service och reservdelsinköp. Uppgifterna används också om det av säkerhetsskäl skulle bli 
nödvändigt att återkalla ett fordon, för utsändande av denna kundtidning, för framställning av statistik samt för information och marknadsföring. Du kan komma att få intressant 
erbjudanden från våra auktoriserade återförsäljare eller från våra samarbetspartners, såsom försäkrings- och finansieringsföretag. Om du inte vill ha sådan information eller begär rättelse 
av eventuell felaktig uppgift, meddela detta till kundservice@volkswagen.se
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BARA TVÅ ÅR efter att Volkswagen visat 
upp en konceptbil på den internationella 
transportbilsmässan IAA rullar nu ett antal 
e-Crafter och utvärderas hos professionella 
användare i Sverige. Det kommer sannolikt 
att dröja några år innan elbilar blir riktigt 
stort i transportbilssegmentet, men 
det viktiga är att du som kund redan nu 
börja fundera på vilka fordon som skulle 
kunna bytas till en eldriven transportbil. 
Räckvidden kommer inte vara som hos en bil 
med fossilt bränsle, men ”bensinstationen” 
kan ju ligga hos kunden så då behöver inte 
detta nödvändigtvis vara ett problem. Se 
hellre möjligheter än problem med att köra 
eldrivet. Alla fordon kommer inte att kunna 
bytas ut i ett första skede, men låt oss 
fokusera på det som går att göra.
 
ELEKTRIFIERINGEN AV våra modeller kommer 
att fortsätta i allt snabbare takt och redan i 
början av nästa år kommer vi att kunna sälja 
Sveriges mest sålda transportbil, Volkswagen 
Caddy, med eldrift och rimlig räckvidd.
Många undrar varför det finns så få alternativ 
på lätta lastbilssidan om man vill ha elfordon 
och svaret är att det är en fysisk kompromiss 
med räckvidd kontra lastförmåga. Ju längre 
räckvidd, desto större batteri, vilket väger 
mer, vilket i sin tur ger mindre lastförmåga. 
Redan idag är problemet inte nödvändigtvis 
räckvidden utan det är lastförmågan som 
är den hindrande faktorn. De flesta av våra 
kunder köper ju trots allt en transportbil 
för att kunna lasta material, maskiner och 
verktyg eller distribuera varor.
 

FÖR DE SOM INTE klarar sig med räckvidden 
hos en e-Crafter och dessutom vill ha 
fyrhjulsdrift för extra framkomlighet kan det 
vara intressant att veta att det nu går att få 
Crafter med både 4MOTION och automatlåda 
i kombination. Både bekvämt och säkert 
med suverän framkomlighet under alla tider 
på året, både på blöta såväl som vinterhala 
vägar.
 
EN ANNAN NYHET att hålla ögonen på i 
Crafterfamiljen är Grand California. 
En husbil baserad på Crafter Skåp 
som kommer att sätta en helt ny 
standard i husbilssegmentet. 
Det är en så kallad ”plåtis”, 
det vill säga att man byggt 
bodelen i skåpet, vilket gör 
den smidigare att köra än hel- 
och halvintegrerade modeller. 
Dessutom kommer många som 
är vana vid automatlåda och 
fyrhjulsdrift på sina personbilar 
att välkomna att det nu också blir 
tillgängligt i husbilssegmentet. Grand 
California har förutom en mycket smart 
inredning även automalåda och 
4MOTION som tillval vilket 
borgar för att resan till 
målet blir ett lika 
stort nöje som 
vistelsen där.
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Det vet vi på Volkswagen Transportbilar Försäkring. Därför gör vi alltid vårt 
yttersta för att få din bil, och dina affärer, i rullning igen så snabbt som möjligt. 
Med snabb skadehantering och ersättningar anpassade för dig som kör 
transportbil från Volkswagen.

Se ditt pris och köp din försäkring på volkswagentransportbilarforsakring.se 
redan idag. Du kan också ringa 0770 - 110 151.

När bilen står 
still...

...står allt still.

Volkswagen Transportbilar Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.
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eventuella prisändringar. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se
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MANNEN I SPECERIBUTIKEN: Ja då frun, köttet är så färskt och 
fint så. Hemlevererat? Det ska vi ordna. Vi kan leverera till fru 
Anderssons dörr om hon så vill. Då säger vi så. Tack så mycket. 
God eftermiddag fru Andersson. (Volkswagen buss 1965)  

PORTFOLIO PORTFOLIO
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NYTT & NOTERAT NYTT & NOTERAT

”NYA GRAND 
CALIFORNIA ÄR EN 

HELT NY HUSBIL. 
MODELLEN ÄR 

SMART OCH MINST 
SAGT INNOVATIV”.

GRAND CALIFORNIA bygger på ultramoder-
na Crafter, vilket möjliggör en hel uppsjö av 
förarassistanssystem.

STORT INNERUTRYMME trots kompakt 
ytterformat, vilket syns i bakre sängen. 
Tillval är takmonterad luftkonditionering.

FÖR BARNFAMILJEN finns det möjliget att 
beställa Grand California med loftsäng. 
ISOFIX är standard i tvåsitssoffan. – VÄRLDSPREMIÄR FÖR TVÅ NYA KOMPAKTA HUSBILAR

NYA
GRAND CALIFORNIA

SÄG HEJ TILL VOLKSWAGEN GRAND 
CALIFORNIA, en helt ny campingbil från 

Volkswagen Transportbilar. Modellen som 

under konceptstadiet kallades XXL är större än 

California på alla ledder, men fortfarande i ett 

smidigt format. Grand California bygger på nya 

Crafter och kommer att finnas tillgänglig i två 

längder, 600 och 680 centimeter. Interiören 

är smart utformad med detaljer hämtade från 

storsäljande originalet California. Det betyder 

utrymmeseffektivitet till max. Den stora 

skillnaden förutom storleken och det fasta 

höjda taket är att modellen har ett våtutrymme 

med toalett, dusch och handfat. På utsidan 

finns möjlighet till utedusch med varmvatten. 

Interiören är anpassad för fyra personer, med 

snurrbara främre stolar och en sittrad med två 

bältade platser. Det går att beställa loftsäng 

för de lite större barnen, då med integrerat 

panoramatak. Längst bak finns en stor säng för 

två personer.

Insteget görs genom sidodörren med hjälp av 

ett elektriskt utfällbart fotsteg. Ett tvådelat 

myggnät göra att dörrarna går att hålla öppna 

även kvällstid. Köket består av ett tvålågigt 

gasolkök, en utdragbar 70-liters kyl med 

frys som är åtkomligt från utsidan och även 

via dörren. Vattentanken rymmer 110 liter 

färskvatten. I tillvalslistan finns bland annat 

4MOTION, solcellstak, luftkonditionering bak, 

parabolantenn, Wi-Fi Hotspot, bluetoothstyrd 

ljudanläggning. Premiär tidigt under 2019 på 

utvalda marknader.
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Hitta din återförsäljare och hela sortimentet  på www.pebe.se

,

Skräddarsydd stolsklädsel 

Rekommenderat pris för klädselset till
förarstol, 2-sits soffa och 3st nackstöd 
från 2392:- exkl. moms
Gäller i design Stark enligt foto.

Bilklädseln ger en komfortabel och 
lönande investering för din yrkesbil. 
Unikt skräddarsydda till de flesta 
modeller av yrkesbilar. 

LED Ljusramper 

LED-ljusramperna är utvecklade utifrån de 
kompromisslösa kraven i motorsportens 
värld. De allra bästa komponenterna används 
i ramperna för att optimera ljusflödet.
Reflektorer utvecklade för fjärrljus, 
okrossbart glas, lätt vikt, 50.000 tim ljustid 
- 5 års garanti!

NYTT & NOTERAT

Amarok 
på scen 

NÄR DEN TYSKA megastjärnan Helene 
Fischer åker på turné med sin stora 
show ”Stadion Tournee” gör hon det 
med en Amarok. Och då inte bak-
om ratten – utan på taket! Den rosa 
Amaroken V6:an fungerar nämligen 
som en förlängning av scenen i den 
påkostade showen, och på taket 
sitter ett specialbyggt takräcke för 
att artisten ska kunna stå stabilt när 
pickupen kör.

HAN HAR KALLATS svensk enduros framtidsman. Albin Elowson är 23 år och har 
fabrikskontrakt med Husqvarna och kör enduro i SM- och VM-serien. När den lovande 
enduroföraren inte åker på två hjul i skogen kör han en 204 hästars stark Volkswagen 
Transporter R med DSG 4Motion. En rymlig ocn snabb transportör enligt endurostjärnan 
själv. Sponsrar gör Toveks bil.

ALBIN LADDAR I SKOGEN

VAD PASSAR BÄTTRE än en fyrhjulsdriven Volkswagen
Transporter R – till en endurostjärna?

STORLASTARE FÖR DIG med extra stora 
lastbehov. Nya Volkswagen Transporter 
AL-KO Volymax lastar drygt ett ton, och har 
plats för sju lastpallar. Den höga lastvikten 
är möjlig genom att bilens ordinarie stålram 
bakom hytten är ersatt med en stark och 
lätt ramkonstruktion i aluminium. Det 
välkända tyska företaget AL-KO står bakom 
konstruktionen. Bakvagnen är försedd 
med torsionsfjädring vilket borgar för en 

totalvikt på hela 3 500 kilo. Monterat ovanpå 
aluminiumchassit sitter ett välbyggt och lätt 
Volymax-skåp från svenska Berco, med en 
lastvolym på 16,2 m2. Standardutrustning 
är bakgavellyft från Zepro, och en takspoiler 
på hytten för att sänka luftmotståndet. 
Transporter AL-KO Volymax går att beställa med 
TDI 150 hästar eller TDI 204 hästar med manuell 
eller automat. Priset börjar på 430 600 kronor 
exklusive moms.

 foto: Mats Svensson

NY STORLASTARE
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TRANSPORTLÖSNING 
– TVÅ PUNKT NOLL –

text: Richard Sjösten  foto: Peter Gunnars

REPORTAGEREPORTAGE
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Lunchgästerna på uteserveringen märker 
ingenting trots att jag passerar deras bord med 
bara några meters avstånd. Nästan helt ljudlöst. 
Bara knastret från gruset avslöjar oss, men det 
är först när jag lägger i backen som de tittar upp 
och upptäcker att vi kör en stor skåpbil. Beep-
beep-beep! Vår testbil är nämligen utrustad med 
en varningssignal som ljuder högt när växellådan 
är i ”R”-läge, och det är något som verkligen 
behövs med ett så här tyst fordon.
Snabbt återgår matgästerna till sitt samtal när 
de sett var ljudet kom ifrån, och ingen lägger 
längre någon notis om min forsatta backning in 
till restaurangens lastkaj (jag lyckas nämligen 
lite snabbt stänga av varningssignalen).
Det är nästan omöjligt att se på utsidan att det 
här är framtidens variant av transportlösning – 
redan nu. För ett otränat öga är den nämligen 
väl maskerad, och utan att avslöja sitt miljöfo-
kus. Under skalet har dieselmotorn ersatts med 
en 136-hästars elmotor och utrymmet under 
lastgolvet har fyllts med batterier. Laddkontak-
ten är gömd bakom det ”vanliga” tanklocket och 
avsaknaden av avgasrör där bak är det knappast 
någon som noterar. Det är enbart de diskreta 
emblemen och texten på sidan som avslöjar 
att det är en helt utsläppsfri transportlösning 
som passerar. I områden med uteserveringar 
och leveranser till butiker nära gågator och torg 
märks alltså e-Crafter knappt alls, och vi kan 
utan problem rulla runt då varken avgaser eller 
buller stör närmiljön.

Vi fortsätter vår ”leveransrunda” inne i staden 
och vidare längs ringlederna ut till industriom-
rådena. Det är just så här nya e-Crafter är tänkt 
att användas, som transportör av varor i en 
stadsnära miljö med bestämda rutter och med 
en planerad körtid. Räckvidden är maximalt 173   
kilometer, vilket kanske låter i minsta laget. Men 
man får faktiskt hålla på en bra stund för att 
köra så långt i stadsmiljö, vilket ger utrymme för 
en hel del stopp längs vägen. Har man dessutom 
en bestämd rutt med paus vid en laddstation 
finns det möjlighet att snabbladda bilen under 
till exempel en lunchpaus. Något som vi provar 
senare.
Redan vid utvecklingsarbetet av den nya Crafter 
förbereddes modellen för eldrift, vilket gör att 
den finns en hel del smarta lösningar redan från 
start. Det stora och kraftfulla batterierna göms 
till exempel under golvet i lastutrymmet. Det 
här betyder att lastutrymmet är intakt och precis 
lika stort som på en vanlig Volkswagen Crafter, 
det vill säga 10,7 m2 (kort axelavstånd och högt 
tak). Maxlasten hamnar på cirka 950 kilo beroen-

de på vilken specifikation bilen har, och det är 
också lika mycket som den dieseldrivna Craftern. 
Batterierna har en kapacitet av 35,8 kWh och för 
att ladda fullt med en växelströmsladdare (typ 
wallbox) på 7,2 kWh hamnar laddningstiden på 
dryga fem timmar. Den här typen av laddning 
görs med fördel på natten.
Vad som slår en bakom ratten är att hur vanligt 
och naturligt det känns att köra e-Crafter. Auto-
matlådan, den adaptiva farthållaren och och de 
ergonomiska stolarna gör att det bakom ratten 
känns som vilken ny Crafter som helst. Förarmil-
jön är i absolut toppklass. 

Körmässigt skiljer sig den här modellen inte 
mycket från sina dieseldrivna syskon, förutom 
avsaknaden av motorljud förstås. Den är pigg 
och accelererar snabbt upp till lagstadgade 
80 km/h när vi tagit oss ur stadskärnan. Under 
huven på e-Crafter sitter en 136 hästars elmotor 
med ett vridmoment på 290 Nm kopplat till en 
växellåda som har en växel framåt och en växel 
bakåt. Känslan när man startar är precis som en 

VI TAR DEN PÅ EN 
”BUDBILSTUR”

Nya elektriska e-Crafter är en utsläppsfri transportlösning 
för distribution och varuleveranser i stadsnära miljö. 
Transportbilen, som på utsidan är nästan identisk med 
dieseldrivna Volkswagen Crafter, har en räckvidd på 173 
kilometer. Vi tar den på en budbilstur runt Södertälje och 
imponeras av hur smidigt och häftigt det är att köra en 
stor transportbil som drivs av el till 100 procent. 

E-CRAFTERS LASTUTRYMME är precis lika stort 
som en dieseldriven Crafter = 10,7 m2.

LADDKONTAKTEN göms under det konventionella 
tanklocket, e-Crafter har CCS-standardkontakt. 
Nedan, här snabbladdar vi med likström. 

REPORTAGEREPORTAGE
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”DEN ÄR PIGG OCH
ACCELERERAR SNABBT…”

vanlig automatväxlad bil i drive-läge. Bara att 
gasa och bromsa alltså.
Trots sin storlek upplevs e-Crafter som smidig 
att köra, även när det blir lite trängre med hus-
väggar och fordon nära inpå. Uppsikten bakåt 
och runt omkring bilen är bra, och hjälpmedlet 
Park Pilot med ”Sidoskydd”, som vår e-Crafter är 
utrustad med, är ett väldigt fint hjälpmedel vid 
snäva svängar och trånga utrymmen. Systemet 
varnar när hinder vid sidan av bilen riskerar att 
skrapa i och beräknar detta tillsammans av styr- 
utslag och sensorer. Det här systemet räddar, 
och kommer rädda, många chafförer från dyrba-
ra skador vid trånga passager, positivt både för 
försäkringsbolag och åkeriägare. 
Vi avslutar vår runda med att köra ut på mo-
torvägen för att känna på hur ”elskåpet” klarar 
större vägar. Trots att dubbelfiliga motorvägar 
inte är e-Crafterns hemmaplan känns den 
märkligt nog inte alls malplacerad här. Snabbt 
är vi uppe i tempot ut från påfarten och utan 
större ansträngning håller vi trafikrytmen ut ur 
staden. Farten ökar och när lastbilen framför 

oss sackar i backen, går vi ut på omkörning. Här 
ger sig dock den elektroniska fartspärren till 
känna. Vid dryga 90 kilometer i timmen säger 
den stopp, och vi får vackert bara köra om och 
sedan raskt hålla oss till höger igen. Fartbegrän-
saren gör det omöjligt för en lite för entusiastisk 
budbilschaufför att tömma batteriet i ett nafs, 
något som skulle vara möjligt med en fullastad 
bil i 120 kilometer i timmen. Vi får alltså snällt 
stanna kvar i innersta filen, tillsammans med 
lastbilarna, och tuffa på längs vår rutt. Men så 
är det ju en transportbil för leveranser i urbana 
miljöer också.
Sedan start har vi nu kört 57 kilometer, trots att 
vi farit runt halva dagen inne i stan och runt i 
industriområdena. Fortfarande finns det alltså 
drygt halva räckvidden kvar i batterierna, och 
vi har inga problem att klara förmiddagsrundan 
innan vårt lunchstopp på hamburgerrestaurang-
en – med snabbladdare. När jag väljer en burgare 
och kolsyrat vatten får e-Craftern vackert tugga 
i sig likström på parkeringen. När lunchen börjar 
lida mot sitt slut och kaffet är uppdrucket har 

INGA PROBLEM ATT LEVERERA mitt inne i stadskärnan. Nästan ljud-
löst och helt utsläppsfri rullar e-Crafter nästan obemärkt förbi.

ETT LITET EMBLEM  i grillen avslöjar att den här 
skåpbilen drivs av enbart 100% el.

REPORTAGEREPORTAGE
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VOLKSWAGEN  E-CRAFTER                          

Effekt hk/kW, Nm 136/100, 290
Förbrukning blandad körning (kWh/100 km) 21,54
CO2-utsläpp (g/km) 0         
Toppfart (km/h) 90 (spärrad)

Tvärställd elmotor, batteri med 35,8 kWh 
batterikapacitet. Laddas till 80 procent på 45 
minuter med 40kW likström CCS. Med växelström 
(wallbox) 7,2kW effekt tar det 5 tim 20 min.

Motor & batteridata

Axelavstånd/längd/bredd/höjd 364, 599, 204, 259. Fram 
individuell hjulupphängning med MacPherson fjäderben, undre 
triangellänkar och krängningshämmare. Bak stel axel med 
längsgående bladfjädrar.

Data kaross/chassi

”PÅ 45 MINUTERS SNABBLADDNING 
HAR BATTERIET NÅTT 80 PROCENT AV 

SIN KAPACITET.”

vi suttit stilla i exakt 45 minuter, vilket betyder 
att e-Craftern då fått dryga 20 kWh frisk energi 
i batterierna och är sånär som på några procent 
fulladdad igen. Om batterierna varit tomma, 
hade de på 45 minuters nått 80 procent av sin 
maximala batterikapacitet med CCS-standarden, 
vilket betyder dryga 10 mil till efter maten. 
De första svenskregistrerade e-Crafter som når 
bilhandeln för försäljning förväntas anlända 
under sista kvartalet 2018. Beräknat riktpris  
699 000 SEK + moms.  

BILEN VI TESTKÖR är en tyskregistrerad förseriebil, och en av fem som kommer rulla i
Sverige under en testperiod. Dessa testbilar har placerats ut hos utvalda företag och organi-
sationer för användning i en daglig verksamhet. För att samla in maximalt med varierad kör-

data i olika väder- och vägförhållanden kommer dessa att köras på flera orter – bl a  Göteborg, 
Stockholm och Sundsvall. Bilarna kommer efter testperioden att återgå till fabriken.

REPORTAGEREPORTAGE
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vidare genom Argentina, Paraguay, Bolivia, 
Peru, Ecuador och Colombia.  
– Vilka otroliga platser vi besökt, säger Martin 
eftertänktsamt. I Argentina fick vi slut på 
bensin, trots våra reservdunkar. Förbrukningen 
blev mer än förväntat på den höga höjden, 
vi befann oss nämligen på en hög platå i ett 
område där man bryter litium. Där fanns 
varken bebyggelse eller människor, vi var helt 
ensamma, fortsätter han.
– Efter tre timmar passerade en minibuss med 
utländska arbetare. De lovade att återkomma 
med hjälp, och efter någon timme kom faktiskt 
ett räddningsteam från gruvan och gav oss 
bränsle. Så fantastiskt, säger Alison.

– Nu är vi nästan hemma! Bara spurten kvar, 
skrattar Martin. Wow, vilket äventyr!
När vi möter Martin och Alison på Gärdet i 
Stockholm är de på slutklämmen av sitt äventyr 
och har bara 150 mil att köra till sitt hem i 
Belgien. 
Det är nästan ett och ett halvt år sedan de 
lämnade Belgien och resan har varit både 
äventyrlig och strapatsrik, minst sagt. Resan 
började i Antwerpen när de lastade bussen och 
klev ombord på ett fraktfartyg, som tog dem 
till Uruguay. En resa på 28 dagar. 
– Det var en annorlunda upplevelse att bo 
och resa med ett fraktfartyg över Atlanten, 
berättar Alison. Därifrån tog de sig sedan 

– I Nicaragua hade vi inga kontanter och fick vi 
byta till oss bensin mot en gitarr och cigaretter, 
haha. Mackägaren spelade på gitarren när vi 
lämnade macken! Alison skrattar vid minnet av 
den märkliga händelsen. 
De flesta situationer har löst sig, och man 
skulle kunna tro att det här är världens mest 
avslappnade och supercoola par med tanke på 
vad de utsatt sig själva och bussen för, men 
Alison menar att de faktiskt inte alls är särskilt 
bra på att hantera pressade och stressade 
situationer.
– Nej, jag blir helt förlamad av stress vid sådana 
här tillfällen. Martin blir också jättestressad, 
men han lyckas i alla fall ta tag i saker och 

MARTIN 
OCH ALISON 
har själva 
renoverat 
och utrustat 
bussen 
innan de 
reste.

EN ROADTRIPP ÄVEN TILL SJÖSS  är oundviklig om man 
vill köra ”hela varvet”. Här rundas djungeln i Panama.  

EFTER CIRKA 4 850 MIL på rull når paret 
Stockholm på sin världsomspännande resa. 
När Transportmagasinet möter upp vid 
Kaknästornet, har de bara 150 mil kvar till sitt 
hem i Belgien. 

Många drömmer om att 
resa jorden runt, men 
det är ganska få som 
faktiskt realiserar ett 
sånt drömäventyr. Ofta 
kommer en verklighet i 
vägen, en verklighet som 
kanske består av plikter, 
måsten och jobb vilket gör 
att drömmarna skjuts på 
framtiden. Men det finns 
faktiskt undantag: möt 
belgarna Martin och Alison, 
som gjorde slag i saken och 
stack iväg på sitt livs resa
– i en Folkabuss från 1972!

INTERVJU

JORDEN RUNTi en veteranbuss
text: Richard Sjösten  foto: Alison Avanzini, Martin Cornelis

INTERVJU
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STANDARDEN PÅ FÄRJOR är ganska varierande runt om vårt klot. Funktionen var det dock inget fel 
på här i Laos. Stora bilden till vänster visar Folkabussen från 1972 framför ett bra mycket äldre tempel i 
Kambodja. Notera de extra bränsletankarna på sidorna, samt offroad-däcken.

FÄRSKA GRÖNSAKER längs vägen i Mexiko. Upp till 
vänster ett snöigt Montreal i Kanada, och längst upp 
till höger ett dramatiskt vägparti i Kina.

”DET ÄR SÅ KLART 
INTE PROBLEMFRITT 
ATT KÖRA EN 
VETERANBUSS 
JORDEN RUNT”

alltså den nästan 50 år gamla motorn på att 
ge upp.
– Kanske för att den är trimmad, säger Martin 
lite förläget. Men jag har kanske hittat någon 
som kan hjälpa oss, fortsätter han. En svensk.

Med nästan ett och ett halvt år på vägen 
börjar Alison och Martin bli ganska rutinerade, 
och vana att lösa situationer och problem 
som dyker upp. Är det inte ett insektsbett i 
Colombia (som för övrigt höll på att bli slutet 
på deras resa), hundbett i Laos, eller massivt 
pappersarbete vid gränskontroller – så är det 
jakt på reservdelar.

– Det är så klart inte problemfritt att köra en 
nästan femtio år gammal veteranbuss jorden 
runt, säger Alison. Men vem sa att det skulle 
vara enkelt, fortsätter hon när vi skiljs åt.
Någon vecka senare dyker orden ”It was a hell 
of a ride” upp på deras instagramkonto. De har 
nått hem! 
Det visar sig att ”svensken” hjälpt dem fixa 
motorn. Det blev alltså ett lyckligt slut på den 
14 månader och 26 länder långa resan. 
Bon travail!

få något gjort. Tur är väl det, fortsätter hon. 
Annars skulle vi bara stå där båda två! 
I norra Colombia på gränsen till Panama, där 
den 10 mil djupa djungeln Darién Gap stoppar 
Panamerican Highway mellan Nord- och 
Sydamerika, blev de än en gång nödgade att 
skeppa bussen. Med fraktfartyg tog de sig 
vidare till USA och Kanada via Nicaragua och 
Mexiko. Från Kanada skeppade man sedan 
bussen vidare till Asien – Laos, Kambodja och 
Kina.  
– Det var riktigt spännande. I Kina var vi 
tvungna att ha en guide med oss hela tiden. 
Hon åkte alltså med oss i bussen i tre veckor!
–Efter det körde vi rakt upp genom Mongoliet, 
och fortsatte till Ryssland och en frusen 
Bajkalsjö, och sedan vidare mot Skandinavien. 
Men det finns ett stort orosmoln trots att 
målet nu är nära. 
– Jag är faktiskt osäker på om vi tar oss hem 
med bussen, fortsätter Martin. Något stort är 
på gång tror jag, ett haveri. Motorn läcker olja. 
Mycket olja. 
Trots att Martin servat bilen var 500:e mil, och 
bytt olja var 1000:e mil längs resan håller håller 

I MONGOLIET var det kyligt och torrt, men ”The Land 
of the blue sky” bjuder på 260 soldagar om året.   

”VI FICK BYTA TILL OSS BENSIN MOT EN GITARR 
OCH CIGARETTER”

INTERVJUINTERVJU
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EN CALIFORNIA   PÅ R ÄT T PL ATS
text: Richard Sjösten  foto: VAG, Richard Sjösten

REPORTAGEREPORTAGE
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”VENICE BEACH ÄR SOM INGEN ANNAN  
PLATS I VÄRLDEN.”

Följ med på en roadtrip längs klassiska Highway One i 
Kalifornien – i en California. Volkswagens smidiga husbil  
passar perfekt in i surfkulturen och längs stränderna. 
Men modellen är en ovanlig syn i Amerika. Varför det? 

– WOW, NICE RIDE!  
En kille i våtdräkt med surfbräda under 
armen vinkar glatt när vi rullar in med en röd 
Volkswagen California mellan de färgglada 
husen i Venice Beach i Los Angeles. Distriktet 
Venice är som ingen annan plats i världen. En 
bohemisk härdsmälta och ett område som 
amerikanen själv kallar ”quirky” och ”arty”, 
vilket säger en del. Lite flummigt alltså, eller 
ja - mycket flummigt. Hur som helst är Venice 
beach en turistmagnet och charmig i all sin 
stollighet.

På parkeringen nedanför strandpromenaden 
träffar vi Martin Schiller där han står med 
sin gula Folkabuss från sextiotalet, full med 
surfbrädor på taket. Att Martin själv är en 

surfare går det inte att ta miste på. Han är 
liksom arketypen av en övervintrad surfare 
som bott i bussen halva livet. Och det har han 
också, men inte nu längre. Martin kollar in 
våran buss och nickar gillande. ”Almost as nice 
as mine”, säger han på släpig Kalifornia-dialekt 
och skrattar.

Det visar sig att Martin driver surfskola, med 
”huvudkontor” i bussen på parkeringen.

– Varje morgon, strax innan klockan 06.00 
kör jag ner min gula buss till parkeringen. Det 
gäller att vara här när parkeringen öppnar. 
Ingen plats går att abonnera eller boka då det 
här är en allmän parkering. Så jag måste vara 
först, säger Martin. Kapowi Surf Club står det i 
bakrutan på den gula bussen.

 – Folkabussen är mitt trademark. (Googla 
”VENICE och VW BUS så får du se). Alla älskar 
en gammal Folkabuss, och de är dessutom 
så tajt förknippade med surfkulturen att när 
turister vill få en genuin upplevelse av att surfa 
i Kalifornien, då ska det vara med en Folkabuss, 
fortsätter Martin. Häftigt eller hur? säger han 
och skrattar.

Dagen till ära har han tagit ner fyra extra 
Folkbussar till strandparkeringen. 

– Jag är en riktigt VW-nörd erkänner Martin. 
Alla fyra är mina, och jag älskar dem. 

– Lustigt nog tror jag att de här bussarna är 
nyckeln till att jag lyckats med mitt företag. De 
har blivit mitt signum. Hade du frågat några av 
mina kompisar för tio år sedan om de trodde 
att jag skulle driva ett företag som omsätter 
flera miljoner dollar om året hade de bara 
garvat, fortsätter Martin. Jag är liksom inte 
den typen.

– Men jag började smått, bodde i bussen 
och hade två surfbrädor och några slitna 
våtdräkter, och började instruera vågsurfing 
för att få ihop till brödfödan. Sedan dess har 
det bara ökat. Nu jobbar tolv instruktörer för 
mig och jag bor en fin lägenhet ett kvarter från 
stranden, inte dåligt, skrattar Martin.

Vår nya Volkswagen California som bygger 
på senaste generationen av Transporter sticker 
ut en aning i Venice Beach. En bil som med sin 
färg, form och funktion passar perfekt in här, 
säljs inte i Nordamerika, vare sig det gäller 

SALT BUSS i rätt miljö. Men California säljs 
inte i Nordamerika – trots namnet.

SURF Ś  
UP DUDE!
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California, Transporter, Multivan eller 
Caravelle. Anledningen kallas ”Chicken tax” och 
går långt tillbaka i tiden.

Det hela började med ett Europa som ville 
skydda sina kycklinguppfödare på 60-talet. 
Amerikanarna hade snabb kommit igång med 
stor kycklingproduktion, och när marknaden i 
USA blivit mättad började man exportera billig 
kyckling över Atlanten. Kyckling som tidigare 
klassats som exklusiv mat i Europa, blev snabbt 

en billig föda – för alla.
Kycklinguppfödare i Frankrike och 

Västtyskland rasade, och för att blidka deras 
intressen införde de två ländernas regeringar 
en straffskatt på amerikansk kyckling för att 
minska importen. Amerikanarna var då förstås 
inte sena med att ge igen och snabbt hade 
den amerikanska president Lyndon B. Johnson 
bestämt att en 25-procentig skyddstull skulle 
införas på importen av lätta transportbilar, 

”EN NÄSTAN 
OVERKLIGT STARK 

KULT.”

EN MAGISK SOLNEDGÅNG över Stilla havet blir betalningen för en 
väl vald campingspot, cirka 300 meter ovanför havet– i en olivlund. 

Exotiskt så det förslår. 

transportbilar (tullen på fransk konjak, 
dextrin och stärkelse är borta sedan länge). 
Folkbussarna avsedda för camping däremot, 
klarade sig undan straffskatten och tur var 
väl det. Det är ju dessa som ligger till grund 
för hela Folkabuss-kulturen i USA, och det är 
en overkligt stark kult vill vi påstå. För trots 
att amerikanerna aldrig sett den moderna 
varianten av Folkabussen får vi leenden 
och tummen upp var vi än visar oss. Våra 
journalistkollegor från Schweiz blir till och 
med förföljda och till slut stoppade av en 
synnerligen upphetsad man i övre medelåldern.

 – Where can I buy this van? I love it. Had my 
own one back in the 70s…! (Var kan jag köpa 
den här bussen? Jag älskar den. Jag hade en 
egen Folkabuss på 70-talet...!)

Vi letar oss norrut, ut från Los Angeles 
via vägen CA-1: Med andra ord klassiska 
Highway One. Vägsträckan är känd som en av 
de vackraste i världen, och sträcker sig drygt 
hundra mil längs den dramatiska Stillahavs- 
kusten. Följer man Highway One hela vägen 
100 mil norr om Los Angeles når man till slut 
den lilla staden Leggett, som trumfar med 
några av världens grövsta träd. Den största 
attraktionen här är således Leggett ś Drive-
Through Chandelier Tree. Ett träd med så grov 
stam att det går att köra en bil genom det.

Men så långt åker inte vi. Första stoppet gör 
vi 16 mil norr om Lo Angeles, strax söder om 
Santa Barbara, när vi tar av från den klassiska 
vägsträckan och börjar en liten klättring längs 
en smal asfaltsväg uppför en bergsluttning. 
Asfalten övergår snart till grus och vägen 
fortsätter någon kilometer meter upp rakt 
genom en olivlund. När vi når slutet av vägen 
befinner vi oss på en platå 300 meter över 
havsytan med en 180 graders utsikt över ett 
kav lugnt Stilla hav. Vilken vy. Solnedgången 
senare på kvällen är inte annat än magisk.

I ”tältet” på övervåningen i California får 
man allt det trevliga med att tälta, minus det 
mindre roliga. Nära naturen, men med komfort. 
Efter att med elens hjälp ha fällt upp taket 
är det bara att krypa upp. Här är det torrt, 
mjukt och fritt från myror och spindlar. Och 
dessutom med möjlighet till värme. För trots 
att vi är i Kalifornien kyler det av på kvällen 
och tillsammans med en bris från havet blir 
det kylslaget en stund efter att solen dykt ner i 
Stilla havet. Med några enkla tryck på displayen 
ovanför backspegeln håller bilen en behaglig 

ATT FÄLLA NER SÄNGEN går undan. 
Sedan är det bara att hoppa in 
och bädda. Övervåningen nås via 
framstolarna, och värmevredet är 
placerat ovanför backspegeln.

potatisstärkelse, dextrin och fransk konjak. 
Känner ni igen upplägget? Det är precis vad 
som upprepar sig 2018, fast nu med andra 
varor…

I och med införande av straffskatt på lätta 
transportbilar upphörde i princip försäljningen 
av Volkswagens skåpbilar och pickuper i USA 
över en natt. 

Och fram till idag, 54 år senare, ligger 
straffskatten fortfarande kvar på lätta 
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här laget återvänt söderut, men trots rejäla 
uppförsbackar upplevs vår lånade California 
både stark och harmonisk, trots det relativt 
blygsamma effektuttaget på 150 hästar. DSG-
växellådan hjälper till genom att alltid se till 
att motorn får jobba i exakt rätt varvtal där det 
finns mest vridmoment tillgängligt. 

Vägen till vår plats för natten avslutas med 
en riktigt dammig grusväg med rejäl stigning 
upp till en öde platå som sticker rakt upp 
med branta sidor i ett riktigt westernfilms-
landskap, så där så att man nästan förväntar 
sig ett bakhåll runt nästa krök.

Efter två nätter, hästridning och fantastiska 
solnedgångar är vi tillbaka i Los Angeles och 
vårt California-äventyr närmar sig till slut. 
Via den klassiska Mulholland Drive i norra 
Los Angeles kryssar vi förbi de uråldriga 
pickup-bilarna som fortfarande dominerar 
trafikbilden. På väg dit vi har blivit ombedda 
att lämna tillbaka vår California. Nämligen 
hos Volkswagenhandlaren med det coolaste 
namnet i världen: Pacific Volkswagen. 

Det låter lite annat än Volkswagen Bromma det.

”...TILL HANDLAREN MED DET 
COOLASTE NAMNET:  

PACIFIC VOLKSWAGEN.”

”VI KOMMER
BRA ÖVERENS, 

JAG OCH 
KÄNDIS- 
HÄSTEN.”

innertemperatur genom den inbyggda 
värmaren, faktiskt till och med ner under 
nollan (det har vi testat i Lofoten i mars).

Vågornas ljud blandas med måsarnas dova 
skrik och långt därnere, intill Highway One, 
hörs ett avlägset godståg kämpa sig norrut i 
månskenet. Det är ett sövande ljud.

Efter en god natts sömn och en kopp kaffe 
på stående fot, väntar westernridning på 
stranden. Aktiviteten, som är arrangerad av 
eventbyrån, låter i mina öron lite väl turistig, 
och jag är mycket nära att tacka nej till det 
hela. För vad har ridning och en Volkswagen 
California med varandra att göra egentligen? 
Ingenting, förutom att det faktiskt är en 
förbannat härlig känsla att rida westernridning 
i vattenbrynet längs Stillahavskusten. Att 
”min” häst dessutom visar sig vara filmskådis, 
och har haft en ledande roll med Harrison Ford 
på sin rygg i filmen Cowboys & Aliens gör inte 
saken sämre. Vi kommer bra överens, jag och 
kändishästen Angel. 

Senare på eftermiddagen fortsätter vi i 
nordöstlig riktning från Santa Barbaras kust, 
och möter ett helt annat landskap. Hav och 
palmer byts mot ett torrt och bergigt landskap 
- och vägen närmast öde när vi lämnat alla 
turister bakom oss vid kusten. 
Lagom när vi kommit 
igång och börjar köra 
lite mer inspirerat och 
genar genom öppna 
kurvor med fri sikt, 
körning som faktiskt 
funkar bättre än vad man 
kan tro med en sån här 
buss, möts vi av skyltar 
med dansk text på väg in i 
ett mindre samhälle. 

Det står ”Solvang” och 
visar sig vara ett mini-
Danmark, mitt i Kalifornien! 
Vi ser visserligen ingen 
gammeldansk, men med 
”danska” hus, kaféer med 
danska wienerbröd och en 
kopia på den lilla havsjungfru 
lurar den i allafall alla 
som inte varit i Danmark 
att det är så här det ser ut 
där. Hela staden doftar lite 
påhittad och hämtad från H.C 
Andersens sagovärld. 

Solvang är trots sin något 
påhittade fasad, faktiskt en 
riktigt stad med över  
5 000 innevånare, grundad 
på 1800-talet av danska 
immigranter, som sökte sig 
västerut, bort från de stränga 
vintrarna i Minnesota där de 
bodde först. Vi lämnar den lilla 
märkliga staden med ett leende 
och söker oss längre ut i den 
kaliforniska ödemarken, in i Los 
Padres National Park. Vägen blir 
ordentligt kuperad när vi vid det 

VARFÖR INTE RIDA lite på stranden 
tyckte eventbyrån. Ja, varför inte?

EN REJÄL ROADTRIP I Kalifornien är 
något som ska ligga på var man och 
kvinnas ”Bucket list”. Punkt.

DET ÄR SVÅRT att inte häpna över vyerna 
längs Highway One. Bilden tagen vid Big Sur.

CALIFORNIA
OCEAN

TSI 150 DSG

Effekt hk/kW, Nm

150/110, 280

Förbrukning blandad
körning (l/100 km) från 

9,5

CO2-utsläpp (g/km)

216

Priser (SEK) 
(inkl moms) från

BEACH DSG 512 100 

OCEAN 557 600

TSI (Bensin) säljs ej 

31 TRANSPORTMAGASINET • 03 201830  TRANSPORTMAGASINET • 03 2018



V6-dieseln i Amarok har trimmats 
från 224 till 258 hästkrafter och 
vridmomentet har hoppat upp 
från 550 till 580 Newtonmeter. 
Det betyder silkeslen kraft som 
skjuter på hur mycket som helst 
redan från 1 400 varv per minut 
och när helst du behöver. Vi tar 
den på en första runda i Sverige 
och kan inte annat än imponeras.

MER EFFEKT I AMAROK 
PROVKÖRD

text: Johannes Collin   foto: Peter Gunnars

V6

PROVKÖRNING PROVKÖRNING
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Redan den 224 hästars starka V6-motorn som 
introducerades i Amarok under sommaren 2016 
var ett kraftpaket utan dess like. Den 3 liter 
stora och turboladdade dieselmaskinen skickade 
iväg den stora pickupen till hundra kilometer i 
timmen på så lite som 7,9 sekunder, och med 
toppfart på nästan 200 kilometer i timmen 
gjorde den inte ens bort sig i högerfilen på tyska 
autobahns frifartsträckor. Går vi tillbaka något i 
tiden var det här imponerande prestanda för en 
familjebil. 
Här längs motorvägen på väg mot Norrtälje 
gör den nya starkare motorn inte mycket väsen 

av sig. Den hörs knappt, bara ett behagligt 
V6-vinande så här i makligt motorvägstempo. 
Automatlådan har parkerat på åttonde och hög-
sta växeln och varvtalet är lågt.
Vid motorväg- och landsvägskörning är det 
ingenting som skvallrar om den enorma effekten 
från motorn, utom möjligtvis att den här motorn 

låter än mer oansträngd. Det höjer komforten i 
redan bekväma Amarok.
Norr om Norrtälje stoppas trafiken upp av 
den smalare krokiga vägen. I ett långt allt mer 
stressat och irriterat semesterled föses vi upp 
i Roslagen. Gummisnoddseffekten är total när 
någon bromsar ned till tio under hastighetsbe-
gränsningen vid en fartkamera för att sedan öka 
till tio över. Automatlådan växlar mjukt mellan 
de översta växlarna och den starka motorn 
behöver knappt anstränga sig.
Det finns ingen större anledning att börja köra 
om i pärlbandet men när husvagnsekipaget 
längst fram i vår lilla kö väljer att ligga kvar i 50 
trots att det blivit 70 blir jag ändå lite sugen. 
Ingen annan tar mod till sig för ingen annan ser 
över och förbi det höga ekipaget.
Jag väntar ett ögonblick så att jag är säker på att 
inte någon annan ska ta chansen sedan trycker 
jag ned gaspedalen. Den mjuka växellådan blir 
med ens blixtsnabb och växlar ned fyra växlar 
och sedan bär det iväg. Kraften är oväntad och 
rejäl. I farter över 50 kilometer i timmen nöjer 
sig inte motorn med 258 hästkrafter utan bjuder 
på 272 hästkrafter, åtminstone i tio sekunder. 
Och tio sekunder räcker långt när det handlar 
om att köra om några bilar och ett husvagns- 
ekipage. Trots att bilen väger nästan 2,4 ton går 
accelerationen från 50 till 70 på nolltid.
Tre ögonblick senare har jag passerat kön, 
växellådan har växlat upp till åttonde växeln igen 
och motorn lagt sig till ro.

Max vridmoment är 580 Newtonmeter och finns 
mellan 1 400 och 3 000 varv per minut, och max 
effekt finns mellan 3 250 och 4 000 varv per 
minut. Vridmoment och hästkrafter överlappar 
varandra väl och ger ett fantastiskt sug i bilen 
genom hela registret.
När jag kommer ikapp nästa kö igen väljer jag 
att svänga av och ta en av alla kurviga småvägar 
som slingrar sig genom Roslagen i stället.
Från att ha varit en bekväm och snabb mil-
slukare blir Amarok V6 spänstig och sportig.  
Växellådan växlar rappare och oftare och den 
starka motorn får hela bilen att kännas lätt. En 
körglad pickis? Ja, med så mycket vridmoment 
och 272 hästkrafter i powerboostläget (som jag 
utnyttjar flitigt) kan det inte bli annat. 
Den tidigare toppmodellen på 224 hästkrafter 
hade ett vridmoment på massiva 550 Newton-
meter. I nya motorn har vi alltså 30 Newtonme-

ter, och lite till (det viskas om runt 600 New-
tonmeter!), att använda när temperatur och fart 
tillåter powerboosten att skjuta upp effekten till 
max. Det här är något som är mycket välkommet 
med ett tungt kopplat släp bakom Amaroken, 
eller för att göra snabba och säkra omkörningar 
med ett maxlastat flak. Ett massivt vridmoment 
kan man aldrig ha för mycket av, det är ett som 
är säkert. 
Vår provtur avslutas längs grusvägar, och vi 
håller ett högt tempo där vägen och omgivning-
arna tillåter det. Trots potthål och vågformade 
”rappelvägar” sköter sig vår olastade Amarok 
mycket väl, och chassit är hela tiden i kontroll 
av föraren via den fina kommunikativa styr-
ningen.
Vill du ha kul på jobbet eller fritiden? Med den 
uppdaterade V6:an i Volkswagen Amarok blir 
det svårt att inte le bakom ratten.

DET VISKAS OM
RUNT 600

NEWTONMETER

”ACCELERATIONEN 
MELLAN 50 TILL 70 
GÅR PÅ NOLLTID.”

BAKOM RATTEN är det lätt att trivas. 
Åttaväxlad automatlåda är standard 
på Amarok V6 med 258 hästar.

TROTS OLASTAT flak under vår provkörning 
hanterade Amaroken den delvis skadade 
grusvägen med imponerade lugn och komfort.
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AMAROK V6 
HIGHLINE

TDI Automat

Effekt hk/kW, Nm

258(272)/190(200), 580

Förbrukning blandad   
körning (l/100 km) från 

8,4

                  
CO2-utsläpp (g/km)

220

                       
Toppfart (km/h) 

cirka 200

Pris (SEK) 
(exkl moms) från

349 200

 
  



I KALLA KRIGET

text: Richard Sjösten  foto: Peter Gunnars

EN VIGG  
FÖR FRED
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Flygplanets nos niger en aning när jag sätter 
foten på bromsen. Flygfältets jämna och 
breda asfalt breder ut sig framför mig och jag 
tar ett djupt andetag. Med vänsterhanden 
för jag gasreglaget framåt till full gas, och 
tar samtidigt foten från bromsen. Sedan 
full efterbränningskammare. Vrålet är 
öronbedövande och flygplanet börjar 
accelerera kraftigt. Efter bara 400 meter lättar 
framhjulet från asfalten, och allting blir blått. 
Blå himmel med små, små lätta moln fyller 
hela mitt synfält genom cockpitrutan framför 
mig. Med vänsterhanden håller jag hårt i 
gasreglaget, och med höger hand ett nästan 
krampaktigt grepp om styrspaken för att hålla 
en stadig kurs. Tungan rätt i mun och med 
blicken på kompass och höjdmätare.
– Stig högre, och fortsätt med EBK 
(efterförbränningskammaren) zon 3. 
Instruktionerna är tydliga och det märks att 
det inte är första gången majoren bakom 
mig ger order, för även om det här bara är en 
flygsimulator så är den otroligt verklighetsnära. 
Bakom spakarna, inklämd i en riktig Viggen-
cockpit, kopplad till en avancerad simulator 
med en 180 graders välvd 35 kvadratmeter stor 
skärm där sex projektorer skapar en gigantisk 
bild, blir upplevelsen minst sagt intensiv.
Det är faktiskt så verklighetstroget att mina 
ben skakar när jag fäller in landningsställen 
strax efter start. Men också för att jag vill göra 

så bra ifrån mig som det bara går. Jag flyger 
under överinseende av en officer som jobbat 
hela sitt yrkesverksamma liv inom Flygvapnet. 
För honom är simulatorn ingen lekstuga, 
det här är allvar. Eller åtminstone får jag det 
intrycket.
Visserligen är det 20 år sedan F15 här i 
Söderhamn lades ner, men flyg- och inte minst 
Viggen-arvet lever starkt. Idag återstår endast 
en bråkdel av de Viggen som tidigare varit 
stationerade här (jag räknar till fyra och en 
halv). I en del av flottiljens gamla lokaler drivs 
numer ett Flygmuseum, och förutom att det 
här finns flygplan, utrustning och modeller, 
finns det också den Viggensimulator som 
jag nu sitter i - med en tvättäkta flygofficer 
gastandes bakom mig. Simulatorn simulerar 
hur det är att flyga ett AJS37 Viggen, kanske 
det mest legendariska jaktplanet från svenska 
Saab. 
När Viggen sattes i Flygvapnets tjänst i början 
på sjuttiotalet var det en svensk spjutspets 
som flög rakt in i centrum av det kalla kriget. 
Ett kallt krig som då pågått under tjugo år och 
sedan fortsatte en bit in på 90-talet, i alltså 
närmare femtio år! Det här var en tid då ett 
ständigt krigshot låg som ett mörkt moln över 
både öst och väst. Med den bakgrunden är det 
lätt att förstå den upprustning som skedde i 
vårt land under den här tiden. Det satsades 
enorma summor och kraft på att göra vårt 
avlånga land svårintagligt för fientligt makt.  
Vi byggde värn, skyddsrum, bergrum, tunnlar 
och förråd och anläggningar, och vi tränade 
krig och katastrof. Och, framför allt byggde vi 
några av världens bästa jaktflygplan - redan då! 
År 1967 visades Saab AJ37 för första gången 
publikt. Kantigt, vasst och kraftfullt är en bra 
beskrivning av utseende. Maskulint och helt 
utan några inställsamma linjer kan man också 
säga, som en käftsmäll liksom. 
Viggen var namnet. Och vilket flygplan det 
visade sig vara.

Vi tar oss tillbaka till en tid då öst och väst låg i ständig beredskap att anfalla 
eller anfallas. Supermakternas kalla krig mellan femtiotalet och nittiotalet 
påverkade en hel värld och inte minst Sverige som på grund av sitt geografiska 
läge hamnade mitt i skottlinjen. Stridsplanet Viggen var Sveriges sätt att 
säga hit men inte längre, och dess vapendragare på marken – det var en 
specialutrustad Folkabuss!

VIGGENS STJÄRTFENA kunde fällas ner vid be-
hov. Varför? Jo, för att kunna gömmas i hemliga 
bergshangarer med låg takhöjd.

MOTORN I VIGGEN utvecklade bortåt 85 000 
hästar och gjorde planet till ett av de mest 
kraftfulla stridsplanen i världen.

EN KAMOFLERAD uppställningsplats på en 
”vägbas” såg oftast ut så här. Mobilt och redo 
för tankning, laddning och service.
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”SVERIGE VAR BÄST I 
VÄRLDEN PÅ ATT VARA 

RUSTAT FÖR KRIG” 

Planet utvecklades enkom för det svenska 
flygvapnets taktik, och den skiljde sig avsevärt 
mot andra länders. Viggen har alltså lite 
speciella egenskaper, den kunde till exempel 
starta och landa på extremt korta sträckor 
tack vare den stora motorn och möjligheten 
att reversera (att vända jetstrålen framåt) 
vid landning. Försvarsmakten hade insett 
efter ingående studier att konventionella 
fasta flygbaser lätt skulle slås ut vid ett anfall 
i händelse av krig. Därför utvecklades ett 
koncept där varje flygbas hade flera korta 
landningsbanor utspridda över en större yta. 
I närheten av dessa kortbanor fanns också 
reservbanor, som oftast var vanliga breddade 
landsvägar. Du vet de där omotiverat breda och 
raka vägsnuttarna som dyker upp här och där 
längs Sveriges vägnät?
Runt dessa vägbaser byggdes sedan gömda 
kommunikationscentraler där flygledning 
och kommunikation skulle kunna ske under 
attack. Några flottiljer hade dessutom 

TILLBAKA TILL den nedlagda Hälsinge flygflottilj F15 i Söderhamn, där bussen tjänstgjorde i 
slutet på det kalla kriget. Flygfältet är forfarande intakt, och numera huserar ett fint flygvapen-
museum här. En fantastisk flygsimulator finns också, boka på www.soderhamnflygmuseum.se

LT31:AN är 
som en tid-

skapsel från 
80-talet. På 
vägmätaren 

står det drygt 
1 600 mil.

VOLKSWAGEN 
LT31 1989

MOTOR 
2,4-liters längsmonterad 
6 cylindrig motor. En 
förgasare. Max effekt 90 hk. 

TOPPHASTIGHET 
125 km/h

LÄNGD/BREDD/HÖJD/VIKT
3,95/2,05/2,70/2100kg 

PRIS (SEK)
i. u.

bergrumshangarer där flygplanen stod 
startklara, 40 meter under marken. Vi pratar 
rena rama James Bond-takter…
Faktum är att Sverige under den här tiden var 
det bäst förbereda landet i världen på ett krig.
– Slå av på gasen och vänd hundraåttio grader 
och se till att inte tappa höjd, beordrar plötsligt 
instruktören barskt, på klassiskt manér. 
Jag vågar inte göra annat än som han säger och 
efter att ha fått till en hyfsad sväng
ser jag flygflottiljen F15 i Söderhamn strax 
framför oss. Jag får en idé. 
– Jag måste bara göra en grej, säger jag. En 
”fly-by”. Du vet som i Top Gun? 
– En vadå? fortsätter majoren.
– En lågflygning över flygledartornet, säger jag 
som att det vore världens mest naturliga sak. 
Men jag hör på tonläget hos honom att det inte 
alls är något man gör. 
– Nej, det tycker jag inte. Fortsätt nu på 270 
grader i stället.
Men jag kan så klart inte låta bli, och den 

Peter, du har inte mindre än 2 150 loggade flygtimmar i Viggen 
mellan 1978 till 1998. Vad var så speciellt med Viggen?
– För mig är Viggen framför allt kärlek. Vilken maskin! 
Rent konkret hade Viggen framför allt en brutal kraft. Vi snackar alltså 
om nästan 85 000 hästar i Zon 3 på EBK:n (tredje och starkaste läget på 
efterbrännkammaren, reds anm,). Det här betydde att vi kunde nå 10 000 
meter från stillastående på 100 sekunder! En helt galen upplevelse, det 
var som att en gigantisk hand bara sköt på. Makalöst! Vi hade inga som 
helst problem att hänga med främmande makts flygplan kan man säga.

Hade ni närkontakt med fientliga flygplan?
– Hela tiden! Det var otroligt mycket aktivitet över Östersjön under kalla 
krigets dagar. Jag minns en del arbetspass på Gotland där vi var uppe tre 
gånger under ett tolvtimmarspass och antingen avhyste, jagade bort eller 
bara visade oss för fientliga flygplan.

Avhyste? Alltså tvingade bort plan som kränkte svenskt luftrum?
– Precis. Det var mycket sånt.

Hur gjorde ni då?
– Då gick vi upp fort som sjutton, alltid två Viggen i rote (tillsammans) och 
sedan flög den ena in bakom och låst radarn på det främmande flygplanet. 
Sedan gick den andra upp bredvid, tog kort med en kamera vi alltid hade 
ombord, och sedan vingtippade man.

Vingtippade?
– Ja, man vinkade med vingen liksom genom att svänga fram och 
tillbaka. Det var ett sett att säga ”se på mig”. Det finns en internationell 
standardprocedur för hur en avhysning ska gå till. Efter vingtippandet 
drog man iväg framför och la sig i en lång sväng och visade vägen därifrån, 
ut från det svenska luftrummet. Då gällde alltså för det främmande flyget 
att följa efter. Det andra Viggen-planet, tvåan i roten, låg bakom hela 
tiden – redo att ingripa med automatkanonen.

Låste ni alltså radarn på varandra? Det låter aggressivt…
– Ja, det är aggressivt och inget som förekommer vanligtvis numera. Det 
var ett otroligt högt tonläge och mycket provokationer på den här tiden. 
Det förekom också en hel del svängande med våra ”vänner”. Även fast det 
var något vi officiellt skulle undvika var det ibland omöjligt att inte hamna 
i sådana situationer.

Det var på allvar, det förstår jag…
– Det var otroligt mycket provokationer. Ibland kunde det komma fem 
stycken stridsplan i överljudsfart från baltikum – rakt mot vår gräns. 
Sedan vek de av precis innan de korsade den. Vi var såklart redan upp då 
och visade oss. Beredskapen var otroligt hög. Efter att ett ryskt stridsplan 

(Flagon Su-15) försökt hänga med ett Viggenplan i en avancerad manöver 
(Split S/halvroll) på låg höjd, och sedan dödskraschat i Östersjön ökade 
provokationerna från dem.

Någon händelse som du minns särskilt från den här tiden?
– Ja, jag minns två händelser mycket väl. Den första var rätt spännande. 
Vi stack upp efter att något upptäckts ovanför internationellt vatten 
men i närheten av svensk luftrum. Det ökade farten rejält när vi närmade 
oss och det var tydligt att de inte ville bli upptäckt. Det här gjorde 
oss nyfikna. Tillslut efter lite fullfartsåka lyckades vi komma upp nära 
bakom och såg att det var den hemliga överljudsbombaren TU-22 (kallad 
Backfire av NATO). Den ser minst sagt egen ut, stor och pilformad och 
jäkligt snabb. Det speciella med det här flygplanen, förutom att den kan 
bära kärnvapenbomber, är att den har en fjärrstyrd 23 mm kanon under 
stjärtfenan bak, för att kunna skjuta ner jagande stridsplan. Så där satt jag 
på 10 000 meters höjd snett bakom planet och tog kort med min kamera, 
samtidigt som deras kanon rörde sig och slutligen pekade mig rakt i 
ansiktet. Deras radar-låsning på mig tjöt i lurarna. Den glömmer jag inte. 
Men det blev bra bilder, och de var bland de första bilderna som togs på 
den hemliga flygplanstypen.

Det andra minnet då?
– Jo, det andra var när vi hade flyguppvisning över vattnet utanför 
Stockholm. Det hade kunna gå illa. Kungen och drottningen var på plats 
och vi övade anfall på fartyget HMS Älvsborg. Vi kom in på 10 meter 
ovanför ytan mot båten i 1 000 km/h och gick upp i höjd precis innan 
och släppte våra ”bomber”, och sen ner igen på samma låga höjd. Vi var 
fyra stycken flygplan och jag låg först, så jag tittade bakåt att alla var 
med. Då small det till kraftigt och motorn började låta riktigt illa. Jag 
försökte ta höjd och ropade upp stridsledningen och berättade att jag 
hade motorproblem. Första alternativet var att nödlanda på Flygflottiljen i 
Uppsala. Men jag insåg snart att var för långt dit, motorn var på väg att ge 
upp. Lösning var Arlanda.
Så efter att ha gått över på civil flygradio lyckades jag nå flygledningen 
på Arlanda, som rensade flygrummet och gav mig landningstillstånd. Jag 
satte ner min skadade ”Vigg” där.
Det visade sig att jag krockat med en fågel, en trut. Motorn var skrot, och 
senare visade det sig att hela planet blivit snett av krocken.

Det sägs att främmande makt hade kartlagt de svenska 
stridspiloterna, och att de även skickade över unga studenter som 
ringde på hemma hos er och ville sälja tavlor – för att kontrollera?
– Jo, vi var väl medvetna om detta, och de ringde på även hemma hos mig. 
Vi räknade med att de skulle försöka döda oss innan vi kom upp i luften 
händelse i av krig. Det fanns en plan för oss piloter, men inte för våra 
familjer. Det fick vi se till att planera själva.

Sista frågan Peter, gjorde ni någonsin några ”fly-by” och ”bust the 
tower” som i filmen Top Gun?
– Ja, för fan. Passera banan på ”skitlägsta” och sedan en split up (full rakt 
upp) var inte ovanligt. Det stavas F-L-Y-G-G-L-Ä-D-J-E, skrattar Peter.

Peter Lindén
–Stridspilot i det kalla kriget

FÖRUTOM ATT VARA en av Sveriges mest rutinerade stridspilot kör Peter 
också roadracing. Kul info: Strax efter att bilden togs kom brandkåren!

REPORTAGE
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fortfarande. Därför utvecklades en storebror 
till Folkabussen och 1975 debuterade 
”Volkswagen LT” som i ”Lasten Transporter. En 
tung lätt transportbil, enkelt förklarat. 
Här hade man frångått konceptet med motorn 
bak och i stället monterat den mellan/under 
föraren och passageraren. Under framsätena 
alltså. Lastutrymmet var stort, och LT gick 
att köpa som skåp eller chassi för påbyggnad. 
Bilen var en perfekt plattform för allt till 
varuleveranser, brandbilar och husbilsbyggen. 
Och för militärt bruk förstås, vilket det svenska 
Flygvapnet är ett exempel på.
När vi köpte vår buss (som syns på bilder), 
hos ett trevligt äldre par i Järvsö, där den 
huserat sedan sin pension från Flygvapnet 
2008, hittar vi Kontrollbok från Förvarets 
materialverk i handskfacket. Förutom att den 
har åtta stycken loggade serviceärenden på 
1 600 mil, finner vi mer spännande saker. Det 
visar sig att den här LT31:an har varit full med 
elektronik och provutrustning – för att kunna 

klassiska filmrepliken ”Sorry Goose, it ś time 
to bust the tower” tillsammans med ”Top Gun 
Anthem” ringer i mina öron när jag passerar 
flygledartornet på knappa 30 meters höjd med 
full efterbrännkammare. 
– Yihaa, ropar jag.
Inte majoren - och direkt blir det som en annan 
stämning i rummet.
Under 80-talet (och stora delar av kalla kriget) 
var Sveriges alla stridsplan utspridda på inte 
mindre än 18 flygflottiljer. Från Kiruna i norr till 
Ystad i söder - och till dessa hörde dessutom 
70 mindre krigsflygbaser. Krigsflygbaserna 
hade i sin tur tillsammans nästan 300 stycken 
reservflygfält. Det fanns alltså plats för 
många flygplan, vilket behövdes. Sverige var 
under den här tiden nämligen världens fjärde 
största flygvapennation – med över 1 000 
stridsflygplan! Jämfört med idag så har Sverige 
ett 90-tal stridsflygplan, varav omkring 40 
procent av dem är startklara omgående. 
Alla dessa 1 000 flygplan flyttades runt hela 
tiden efter ett hemligt schema. En främmande 
makt med fientliga intentioner skulle alltså 
inte bara kunna fotografera flygflottiljerna 
och sedan komma tillbaka och bomba bort 
flygplanen och flygfälten. Nej, det skulle vara 
omöjligt att veta var planen var placerade, 
och meningen med alla dessa små flygfält och 
breddade landsvägar var att man i alla tänkbara 
situationer skulle lyckas få upp flygplanen i 
luften för att bekämpa en attack. Det här var 
något som var helt avgörande för ett effektivt 

flygvapen resonerade man. Ett plan på marken 
gör ju ingen nytta. 
För även om Viggen-flygplanet är utvecklat i 
Sverige för Sverige kunde varken Volvo eller 
Saab tillhandahålla lämpliga transportfordon, 
då heller.
I stället agerade Volkswagen snabbt när de såg 
marknadens behov av en större transportbil 
- och föddes gjorde vår ”Motorkörbuss”. 
En Volkswagen LT31 specialanpassad för 
Flygvapnet. Redan 1968 presenterades en 
uppdaterad version av Folkabussen (T2), men 
förmågan och möjligheten att transportera 
riktigt stora och tunga saker saknades 

”ETT PLAN PÅ 
MARKEN GÖR 
INGEN NYTTA” 

MÅNGA FÖRSVARS- 
SATSNINGAR var

kontroversiella, och den 
stora flygindustriella 

satsningen på Viggen var 
verkligen inget undantag.  

REPORTAGE
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PÅ BILDEN SYNS EN spännande detalj, näm-
ligen en vinddriven nödgenerator som fälls 
ut och förser nödvändiga system med ström 
vid motorbortfall. Strömmen som alstras av 
fartvinden räcker alltså till för detta. 

foto: © SAAB AB

kalla kriget
Hur blev det så här?
DEN NÄSTAN femtioår långa Kalla kriget startade inte långt efter att 
andra världskriget tog slut 1945. På den ena sidan stod USA med sina 
allierade, och på den andra sidan Sovjetunionen med sin nybildade 
Warzawapakt. Upprinnelsen till konflikten var många, men framför 
allt handlade det om att man misstrodde den andra parten i en mängd 
olika frågor. 

Josef Stalins brutala styre av Sovjetunionen skrämde de allierade 
demokratierna med USA i täten, och förutom Stalins ledarstil, 
skrämdes de också av spridningen av kommunismen i världen. 
Västeuropa var demokratiserat och rädda att tappa sin nyvunna 
frihet. Sovjetunionen däremot kände sig hotade av den nybildade 
organisationen NATO. 
Det här skapade en avgrundslik klyfta mellan de två blocken, en 
järnridå som Englands premiärminister Winston Churchill en gång 
benämnde den.

USA eller Sovjetunionen deklarerade aldrig krig mot varandra, och det 
kalla kriget blev således aldrig hett. Men genom så kallade proxykrig 
(ombudskrig) slogs man ändå mot varandra, fast på någon annans 
territorium. Vietnamkriget, Koreakriget och konflikten i Afghanistan 
är alla exempel på den här typen av krig. USA på den ena sidan, och 
Sovjet på den andra.

Förutom en kapprustning av vapen, där man försökte visa varandra 
hur stark och farlig man var genom att bygga och utveckla 
kärnvapensystem, pågick också en rymdkapplöpning. Sovjetunionen 
och USA ville båda två visa världen att de var bäst genom att 
kontrollera den mest avancerade teknologin och ha de smartaste 
vetenskapsmännen. Det informella rymdracet mellan supermakterna 
gick ut på att först utföra olika rymdprojekt, bland annat genom att 
skicka ut liv i rymden, att nå främmande planeter och att gå på månen.

Mitt emellan de här två supermakternas vapenkapprustning och 
demokratisk kyla, hamnade Sverige mitt i skottlinjen. Vårt lands 
avlånga landmassa mitt emellan Sovetunionens Warzawa-pakt och 
den amerikansk ledda organisationen NATO, gjorde att ett Sverige med 
stor säkerhet skulle ockuperas av öst vid ett europeiskt krig. 

På grund av Sveriges geografiska läge blev vi alltså en del av konflikten 
vare sig vi vill det eller inte – trots vår uttalade neutralitet. Sveriges 
motto löd:  ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. 
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testa Viggens motor. En ”Motorkörbuss” på 
Flygvapenspråk alltså. Flygvapnets taktik 
byggde ju som sagt på att allt var mobilt: 
Ett motorbyte på Viggen ute i det gröna var 
alltså inga problem. För att slippa transport av 
flygplanet till flygbasen för test, kopplade man 
i stället ihop Viggen med vår buss. Sedan var 
det bara att förankra planet ordentligt i marken 
och starta upp motorn.

VIGGEN AJS37

MOTOR  
RM8B Volvo Flygmotor

DRAGKRAFT
125,0 kN (tänd EBK)

TOPPHASTIGHET 
mach 2+ (2 200 km/h)

LÄNGD/SPÄNNVIDD/HÖJD 
16,3 m/10,6 m/5,6 m
 
VIKT/MAX STARTVIKT
9,6 ton/18,6 ton

RÄCKVIDD/MAX HÖJD 
1 000 km/18 000 m

TILLVERKNING 
1970-1990

TOTAL TILLVERKNING 
329 stycken

 

EN 
SEXCYLINDRIG 
MOTOR SATT 

UNDER KÅPAN
I LT 31

Det gällde dock att göra det ordentligt, vi 
pratar om krafter i runda slängar omkring  
85 000 hästkrafter på full gas! 
För att LT31:an skulle orka släpa runt på all 
utrusning och personal i fält, sitter en rak 
sexcylindrig motor under kåpan. Effektuttaget 
på 90 hästar gör dock att vi väljer gamla E4:an 
på resan norrut till den nedlagda flygflottiljen. 
Bussen trivs i det lugna tempot längs den 

gamla Europavägen. I kontrollboken från 
FMV läser vi också att Motorkörbuss ”44001” 
tjänstgjort på F15, och kanske inbillar jag mig, 
men börjar inte motorn spinna ännu lite lenare 
när vi rullar in på det gamla flygfältet, i ren 
glädje att var tillbaka på sin hemmamark så här 
20 år efter att Hälsinge Flygflottilj lades ner? 
Hur som helst, hur motsägelsefullt det än kan 
tyckas så fungerade stridsmaskinen Viggen 

i slutändan som en typ av fredsmäklare. Den 
blev med tiden nämligen en symbol för att 
skydda den svenska neutraliteten. Men det 
blev en dyrköpt frihet. Många Viggenpiloter 
förolyckades under åren, inte minst under 
övning. Faktum är dock att det svenska 

Flygvapnet och dess piloter var vida kända 
för sin extrema flygning och skicklighet. 
Viggenplanet var en makalös maskin, men den 
var kanske inte riktigt helt färdigutvecklad när 
det togs i tjänst 1972, vilket orsakade en del 

”SNACKA OM 
SKRÄCK-

INJAGANDE
FREDSMASKIN” 

incidenter. Desto bättre uppfyllde Viggen sitt 
syfte utan att behöva höja rösten nämnvärt. 
Under hela sin 35-åriga tjänst avlossade Viggen 
inte ett enda fientligt skott, bomb eller missil. 
Inte ett enda. Snacka om skräckinjagande 
fredsmaskin.
I simulatorn är det dock annorlunda: Bam-bam-
bam, den 30 millimeter grova automatkanonen 
i fronten på Viggen skickar iväg en salva 
med 22 skott i sekunden när jag trycker in 
avtryckaren. Vi befinner oss på knappa 5 000 
meters höjd över Gävlebukten när ett fientligt 
flyg plötsligt dyker upp i mitt synfält. Majoren 
har tinat upp lite till ljudet av skottsalvorna och 
som av en händelse har datateknikern Janne, 
som styr simulatorn från kontrollrummet intill 
mig, skickat in världens kanske mest fruktade 
bombflygplan ”Björnbombaren” Tu-95 i mitt 
luftrum. Ett plan som flög första gången 1956 
och är en av symbolerna för det kalla kriget. Ett 
lätt byte för Viggen, men i verkligheten är ett 
sådant här plan nästan alltid eskorterat av ett 
par stridsplan. Men jag har tur, det här flyger 
ensamt och verkar inte ha upptäckt mig. Enligt 
säkra källor (datateknikern Janne) är planet, 
förutom att det befinner sig olagligt i svenskt 
luftrum, på ett fienligt uppdrag. Dags att agera 
alltså. 

– Byt vapen, beordrar majoren.
Med några klick på ett vred, i höjd med höger 
lår väljer jag air-to-air missile istället. Lås, 
osäkra. Skjut. Bam! Missilen tar i höger vinge 
och det fientliga planet är ohjälpligt skadat 
och försvinner ner mot marken i ett rökmoln. I 
spelets värld är allt möjligt. 
Förlåt, jag menar i simulatorns värld är allt 
möjligt.

DET STORA TONADE FÖNSTRET på sidan ger onekligen vår LT31:a ett eget utseende. 
Lastutrymmet som tidigare var fyllt med testutrustning och inhyste en arbetplats, tömdes 
innan bussen blev civil. Militärregistreringsskyltarna är kopior på originalskyltarna.

EN RAKET MED RATT säger piloten Peter Lindén om 
Viggen. Motorn var en utveckling av en civil jetmotor och 

tillverkades av Volvo Aero. Motorn mätte drygt 6 meter 
på längden och vägde in på strax över 2 ton. 

FOLKABUSSARNA fanns också som 
”Fotobussar” där de användes som mo-
bila mörkerrum för framkallning av film 
tagna av AJSF37, en Viggen-variant med 
kamera i fronten. 

REPORTAGE REPORTAGE
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Hej, vad har ni för bil?
Ett Crafter skåp med automat och stora 
motorn på 177 hästar. Vi har lånat den av 
svenska Volkswagen.
 
Lånebil? Jaha, varför har ni lånat den då?
Jo, vi är på väg ner till Moldavien för 
volontärarbete. Moldavien är Europas 
fattigaste land, och det behövs mycket 
biståndsmaterial till skolor, äldreboenden och 
sjukhus. Skåpet är fullastat med gåvor från 
Sverige.

Vad har ni i lasten?
Cyklar, leksaker, kläder, rullatorer, 
hygienartiklar, skolmaterial såsom skrivböcker, 
pennor, sjukvårdsmaterial, madrasser och 
massor med annat.

Hur finansieras det här?
Det är ett helt ideellet projekt som började 
med att jag startade den ideella föreningen 
TEECH-Sweden. Genom den har vi samlat in 
pengar och gåvor från släkt och vänner, och 
nu använder vi vår semester för att hjälpa på 
bästa sätt, säger Susanne och förklarar att de 
samarbetar tätt med systerorganisationen 
teech.org som verkar i Storbritannien.  

Hur kommer det sig att ni började med det 
här? 
Det var en kollega som hade jobbat i England 
och som hade kommit i kontakt med 
hjälporganisationen www.teech.org. Jag tyckte 
att det lät intressant och följde med. Det här är 
min tredje resa till Moldavien, säger Susanne, 
och min första, fyller brorsan Danne i.

Hur går det till när ni är på plats?
Förutom att överlämna allt material som 
sjukvårdsmaterial, skolmaterial och kläder 
samt leksaksaker i byarna, ska vi bygga badrum 
och toaletter på en skola. Förutom vår fyllda 
buss med utrustning kommer engelsmännen 
med två lastbilar med släp. De får plats med 
avlopp, rör, wc-stolar, trekammarbrunn och 
övrigt material till att bygga kompletta våtrum 
med mera. De är totalt 35 stycken volontärer 
och färdas i en stor buss.

Hur lång tid planerar ni att det tar att köra 
till Moldavien?
Ungefär fyra dagar. Det är 270 mil och efter att 
ha kört söderut genom Sverige tar vi färjan från 
Karlskrona till Polen, fortsätter rakt genom 
Slovakien och genom hela Rumänien innan vi 
når Moldavien.

Danne, det här är din första resa till 
Moldavien. Vad tänker du att ni möts av? 
Det blir ett spännande möte med moldaver, 
och så klart har de en lägre levnadsstandard än 
vad vi är vana vid i Sverige. Det kommer vara 
en stor kontrast, både mänskligt och fysiskt. 
Jag jobbar som jurist till vardags, nu ska jag 
gräva hål för avlopp och bära materiel. Det ska 
också bli spännande att träffa alla de andra 
volontärerna från England och bo under samma 
tak med dem i 10 dagar. Vi ska bo i skolsalarna 
på skolan som vi renoverar.

Susanne, du har varit på plats tidigare, 
vad kan du berätta om det ni möter?
Det är så klart jobbigt att möta fattigdomen. 
Jag minns en kvinna, som jag träffade förra 
resan som vi gjorde i juletid, hon föll i gråt 
när jag gav henne ett paket. Hon sa att hon 
aldrig i hela sitt liv fått en julklapp. Det är 
också beklämmande att se och höra om 
missförhållanden på barnhem och sjukhus. 
Det känns dock som att det vi gör – gör 
skillnad, och det ger en viss tillfredställelse. 
Man blir minst sagt tacksam för det man har 
hemma. 

ÅLDER  
Lillasyster 
Susanne 52,  
Storebror  
Danne 54.

FAMILJ  
Susanne: sambo, 
2 vuxna barn, 
Danne: sambo, 
3 vuxna barn 

BOR  
Södertälje/ 
Stockholm.

YRKE 
Kvalitetssäkring 
Astra Zeneca/ 
Jurist NCC

INTRESSEN 
Ridsport, tar 
mc-kort/ 
Skidor på 
längden.

BIL 
Volkswagen 
Crafter Skåp.

Susanne
& Danne
Stattin

text: Richard Sjösten   foto: Peter Gunnars
MOLDAVIEN

MIN TYP

Syskonen ger en hjälpande hand till 
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AFTÉN BIL
Åkersberga 08-50335100

www.aftenbil.se

ATTEVIKS 
Jönköping 036-348800

Ljungby 0372-26770

Nässjö 0380-556300

Växjö 0470-753100

www.atteviks.se

BE-GE BIL 
Oskarshamn 0491-761500

Vetlanda 0383-467300

www.be-ge.se

BERNERS 
Sundsvall 060-646400

Östersund 063-574700

www.berners.se

BILAB KUNGÄLV
Kungälv 0303-62000

www.bilab.se

BILKOMPANI KALMAR
Kalmar 0480-480000

www.bilkompanikalmar.se

BILMETRO
Avesta 0226-36330

Bollnäs 0278-636600

Borlänge 0243-216400

Falun 023-792500

Gävle 026-657100

Hudiksvall 0650-547200

Ludvika 0240-87700

Mora 0250-39700

Sandviken 026-278700

www.bilmetro.se

BIL-NORD PERSONBILAR
Lycksele 0950-23750

www.bil-nord.com

BILTEAM ÖSTHAMMAR
Östhammar 0173-10 000

www.bilteam.com

BÖRJESSONS BIL 
Alingsås 0322-78900

Ängelholm 0431-458500

www.borjessonsbil.se

DIN BIL
Hisings Backa 031-3818800

Bromma 08-50333200

Stockholm 08-50333000

Helsingborg 042-170000

Kista 08-50333200

Kungsbacka 0300-77540

Lund 046-312870

Malmö 040-380000

Askim 031-7501700

Segeltorp 08-50333000

Södertälje 08-55377900

Trelleborg 0410-15650

Täby 08-50333200

www.dinbil.se

www.vwstockholm.se

www.volkswagengoteborg.se

ENGSTRÖMS
Linköping 013-233000

Vimmerby 0492-66000

Västervik 0490-66000

www.engstromsbil.se

FAGERSTA MOTORFORUM
Fagersta 0223-12960

www.fagerstamotorforum.se

FOLKES BIL
Strömsund 0670-611035

www.folkesbil.se

FRÖJDS MOTOR
Lessebo 0478-34250

www.frojdsmotor.se

HÄSSLEHOLMS BILCENTRUM
Hässleholm 0451-381950

www.bilcentrumgruppen.se

JEPPSSONS
Karlshamn 0454-388000

Karlskrona 0455-388000

www.jeppssons.se

JOHANSSON BIL
Malå 0953-21444

www.skellefteabil.se

KRISTIANSTADS BILCENTRUM
Kristianstad 044-186200

www.bilcentrumgruppen.se

LECAB BIL
Arvika 010-4700722

Karlstad 010-4700700

www.lecab.se

MICHELSENS BIL TOMELILLA
Tomelilla 0417-28100

www.michelsensbil.se

MOTOR AB HALLAND HALMSTAD
Halmstad

035-180700

www.motorhalland.se

ÅTERFÖRSÄLJARE

VW-HANDLARE
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K O M P L E T T A  T I L L B E H Ö R S G R O S S I S T E NTRUCKER
Amarok!  Vi  har  t i l lbehören. . .

Se utbudet till DIN BIL på www.trucker.se! eller Ring 08-552 485 99

Roll  Top t i l l  Amarok Aventura
Flaklocket som låter dig lasta högt!
Flakskyddet skjuts enkelt in i sin behållare vid flakets framstam. 
Rolltop är vädertålig och vinteranpassad. 

Tips! Power Gate = Clås till 
baklämmen som kopplas 
ihop med bilen. 
Pris................................1.590:-

En hög båge som passar med Adaptiv far thål lare!

Finns nu till Nya Crafter samt Transporter T6 med adaptiv farthållare.
FatBar är ett Svenskdesignat ljusfäste med eftertraktade egenskaper. Se mer på www.trucker.se  
Som tillval så kan du få din FatBar båge i svart pulver lack eller matchad med din bils kulör!

Nyhet!  H ö j a  b i l e n ?  N u  h a r  v i  h ö j n i n g s s a t s e r  f r å n 

Helsida Vw transport magasin 20180809.indd   1 2018-08-09   11:14:29



MOTORCENTRALEN UMEÅ
Umeå 090-153900

www.motorcentralenumea.se

MÖLLER BIL 
Bro 08-58480830

Enköping 0171-85500

Eskilstuna 016-150900

Karlskoga 0586-64450

Katrineholm 0150-72780

Köping 0221-27200

Lindesberg 0581-37770

Sala 0224-85900

Strängnäs 0152-26480

Uppsala 018-171700

Västerås 021-818200

Örebro 019-205500

www.mollerbil.se

NILSSON BIL
Skee 0526-49900

www.nilssonbil.com

NORDEMANS BIL  
ÖRNSKÖLDSVIK
Örnsköldsvik 0660-57900

www.nordemansbil.se

NORRBIL
Norrtälje 0176-77500

www.norrbil.se

NORRLANDS BIL
Skellefteå 0910-715800

Luleå 0920-242200

Piteå 0911-234050

www.norrlandsbil.se

OLOFSSON BIL
Handen 08-6060600

www.olofssonbil.se

ROGER PERSSON BIL
Finspång 0122-17500

www.rogerperssonbil.se

SKOGLÖFS BIL
Kristinehamn 0550-34960

www.skoglofs.se

STRÖMBERGS BIL
Kalix 0923-75080

www.strombergsbil.se

SVENSTIGS
Gislaved 0371-586800

Värnamo 0370-20500

www.svenstigs.se

SÖDERBERGS BIL
Norrköping 011-280100

Nyköping 0155-209000

www.soderbergsbil.se

TOVEKS
Borås 033-236500

Falkenberg 0346-664100

Falköping 077-1504030

Kinna 0320-209450

Lidköping 077-1504030

Ann-Sofistad 077-1504030

Skara 077-1504030

Skövde 077-1504030

Trollhättan 0520-489200

Uddevalla 0522-654300

Ulricehamn 0321-530080

Varberg 0340-664100

www.toveksbil.se

WAHLSTEDTS BIL
Motala 0141-216030

www.wahlstedtsbil.se

VISBY BILCITY
Visby 0498-282900

www.visbybilcity.se

VW-HANDLARE
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ÅTERFÖRSÄLJARE

Det har aldrig varit
så lätt att lasta så tungt.
Nu finns marknadens största skåp, Volymax, till VW Transporter!

Ett helt nytt chassi och en oöverträffad lastförmåga har resulterat i en 
lastkapaciteten på 1000kg plus. Det gör Volymax Transporter till mästare i 
sin viktklass både när det gäller lastvolym och maxlast. 

Läs mer på Berco.se eller besök din närmaste VW-handlare. 

- UNDERLÄTTAR DIN ARBETSDAG -

Släp för alla uppdrag
MAXILIFT Lyftkranar
0,5 - 5t. Lyfter tungt lätt.

NORDICC AB
Box 130
341 23 Ljungby

Tel: 0372-129 99
E-post: contact@nordicc.se
www.nordicc.se

Vi har komfortväggar 

till Nya Crafter!
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Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

Mer pang för pengarna. Gå All-in.

volkswagen-transportbilar.se

Genom All-in samlar vi dina bilkostnader med en månatlig betalning på en faktura. Ditt företag får 
mindre pappershögar och enklare administration.

Volkswagen Leasing – en finansieringsform som ger flera fördelar. Momsen på leasingavgiften är 
oftast till hälften avdragsgill och ditt företag behöver inte binda eget kapital för bilarna.

Volkswagen Försäkring – Väljer du vår finansiering får du även rabatt på Volkswagen Försäkring.

Volkswagen Serviceavtal från 110 öre milen – ger kontroll över dina service och underhållskostnader.
Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din Volkswagen Transportbil.

Drivmedelskort. Vi kan också erbjuda föraren ett drivmedelskort laddat med konkurrenskraftig 
företagsrabatt som du får utan några tillkommande avgifter.

Dessutom får du riktigt bra garantier och möjlighet att boka en gratis lånebil när din egen är på service. 
Läs mer på volkswagentransportbilar.se

Du som har ett fordon för utryckning vet hur viktigt det är att allt 
fungerar när det blir skarpt läge. Det vet vi också. Vi har anpassat 

fordon för sådana situationer i över 70 år.

Karossan utför alla slags montage, svets, plåt, plast,
elinstallationer och lackarbeten för krävande insatser och för kunder 

med högt ställda krav.

Tillsammans anpassar vi inredning och utrustning enligt dina
önskemål och behov. För bästa prestanda i skarpa lägen.

72 ÅRS TRADITION - KVALITET I VÄRLDSKLASS

Utrustning för
skarpa lägen.

Box 2047  |  151 02 Södertälje  |  Tel: 08-554 421 30
E-post: info@karossan.se   |  Web: www.karossan.se



NY 
LÅDA!

LÄTTA KRANAR  
MED STORA FÖRDELAR

Lätta kranarna i HIAB T-serien ger dig en oslagbar kvalitet och trygghet i arbetet. 
Oavsett vad du lyfter, eller hur ofta, så finns det en lätt kran i T-serien som passar 
perfekt för jobbet. 

Om du behöver en kompakt kran med lång hydraulisk räckvidd är HIAB T-Duo 023 
rätt val. Med tre hydrauliska utskjut möjliggörs lyft av 520 kg vid 4,4 meters räckvidd, 
samt med ett extra manuellt utskjut har HIAB kranen en räkvidd av 5,5 meter och en 
lyftkapacitet på 400 kg. Detta gör HIAB T-Duo 023 till det självklara valet för 
Volkswagen Crafter i 3,5 tons klassen. Nu med 3 års garanti.

Följ oss på Facebook, Hiab Sverige     |    hiab.com     |    hiab.se



08-630 10 00
www.karnag.se

Helluftfjädring fram     Helluftfjädring bak    Förstärkningsfjäder Komplementluftfjädring   SV-Stötdämpare

Karnag är en komplett fjädringsleverantör med lång erfarenhet av last- och komfortökande produkter.
Vi har ett brett utbud av produkter inom ljudisolering, värmeisolering, tryckluftshorn, förstärkningsfjädrar,                                              
förstärkta stötdämpare, komplementluftfjädring samt avancerad helluftfjädring fram och bak.

Oavsett om du lastar mycket eller lite har vi produkter som kan tillgodose dig och din bils behov!

Karossan har mer än 70 års erfarenhet av påbyggnadsarbete och 
inredningar för fordon. Kunnande, erfarenhet och engagemang är den 

absoluta garanten för ett arbete av högsta kvalitet.

För vi vet att när det verkligen gäller - då måste allt fungera.

Redan från första stund, varje gång. Det är därför några av landets 
viktigaste verksamheter låter anpassa sina fordon hos oss.

Välkommen att testa oss du också!

72 ÅRS TRADITION - KVALITET I VÄRLDSKLASS

Vi kan det här.

Box 2047  |  151 02 Södertälje  |  Tel: 08-554 421 30
E-post: info@karossan.se   |  Web: www.karossan.se
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MONTERAt
& KLART

qpax.se
Montera extrautrustning snyggt, smidigt & enkelt.
Finns även med färdigdragen el!

T-rack - takbåge

Finns även som

System Edström - bilinredning

Med ett lättmonterat system som är hållbart, flexibelt och av 
hög kvalité är System Edström marknadsledande i Sverige inom 
bilinredning. Vi har funnits sedan 1958 och våra produkter är 
krocktestade och svensktillverkade. 

Vi utrustar alla typer av servicebilar och erbjuder upp till 5 års 
garanti!

www.systemedstrom.com | 08-590 920 20 Skapar mobila arbetsplatser 55 TRANSPORTMAGASINET • 03 2018



Modul-System
Lätta och robusta serviceinredningar

Modul-Floor
Lätt, modulärt klickgolv och beklädnad

Modul-Express
Inredningslösningar för post- och budbilar

Modul-Connect
Komplett elsortiment inklusive belysning

Modul-Fleet
Planerings- och körjournalsystem för bilflottor

+46 31-746 87 00 | info@modul-system.com | www.modul-system.se

MODUL-SYSTEM 
NÄR ALLT BARA KLICKAR

www.autokaross.se • 0515-72 34 00

MED PLATS FÖR ALLA DINA LASTER!
Autokaross har lösningen för nya Volkswagen Crafter. Floby-flakets kombination av lätta material och hög styrka gör det perfekt  

som lastyta. Det höghållsfasta och korrosionsskyddade underredet kombinerar styrka med maximal lastförmåga. Flaket kan enkelt 
skräddarsys för ditt behov med hjälp av det breda tillbehörsprogrammet. Kontakta din VW-återförsäljare för mer information.
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08-630 10 00
www.karnag.se

Helluftfjädring till VW T5/T6! 

•  Nivåreglering
•  Oslagbar komfort
•  Rätt körhöjd oavsett last & vikt

        Pris från 9990:- exkl. moms

Vi håller rätt nivå

www.transportstyling.se

Vi har tillbehören till din
Volkswagen Transportbil!

Volkswagen
Huvskydd för

Caddy, Transporter, Amarok och Crafter.

från 716:-/st + moms

0520-22 14 80 | info@abmahol.se

- Enkel montering, utan nya hål i bilen
- Vattentätt och dammtätt
- Extra tjuvsäkert
- Mattsvart pulverlack
- Många tillbehör (se www.flextop.se)

Jalusilock från TESSERA till VW AMAROK (finns även till alla
andra pickisar).

TESSERA är ett välkänt europeiskt fabrikat sedan snart 40 år.
Vår logistik sparar pengar åt dig. Direkt leverans från fabriken
till din adress!

Ditt pris, inklusive transport, ända hem till dig
är 13800:- + moms för locket på bilden.

0550 - 18180 - info@flextop.se
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Där tillförlitlighet 
och  prestanda räknas

Idealiska användnings-
områden: Självbetjä-
ningsstation, stort kontor, 
kafeteria, catering

Rekommenderad högsta 
kapacitet per dag: 
80  koppar

 � Låsbar bönbehållare och vattentank för 
att skydda mot främmande ingrepp

 � Stora knappar på framsidan för intuitiv 
självbetjäning

 � Spärrfunktion för produkter och pro-
grammering

X6, X8

Kaffenjutning – nymald, inte kapslad

JURA – If you love coffeewww.jura.com




