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A KIVÁNCSI SVÉD 
ANYAGOK

A Volvo XC40 utasterének egyedülálló stílust kölcsönző, 
különleges anyagkombinációk nyomán elindulva megvizsgáljuk 

a világ legújabb, legfurcsább, legkülönlegesebb anyagait, a 
baktériumokkal átitatott sportcipőktől a pókselyem kabátokig,  

a fotokatalitikus festéktől a ceruzabélből készült építőkockákig.

AZ ÉV AUTÓJA 2018
VOLVO XC40

Az Év Autója díj történetében először nyert prémium 
szabadidőjármű - és Volvo modell is most első ízben végzett 
az élen. Áttekintjük a márka legkisebb szabadidőjárművének 
egyedülálló, kategóriaelső jellemzőit, és bepillantunk a nagy 
presztízsű díjat odaítélő autóipari szakújságírók jegyzeteibe, 

hogy lássuk: pontosan mit is gondolnak az XC40-ről.

IHLETADÓ:
SKANDINÁV NOIR

A skandi noir néven ismert krimiirodalmi jelenség több 
mint egy évtizede uralja az eladási listákat, és szögezi a 

képernyők elé a nézőket világszerte. Hans Rosenfeldt svéd 
krimiszerzővel, a népszerű televíziós sorozat: A híd írójával 

beszélgettünk Svédország titokzatos oldaláról.

A TÖRTÉNET
A MAGASPART

Kajakokkal felszerelkezve indultunk útnak a messzi északra, 
hogy felfedezzük a svéd Magaspart természeti szépségeit,  

és személyesen tapasztaljuk meg, mi teszi olyan 
különlegessé és ihletadóvá ezt a tájat.
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A KIVÁNCSI SVÉD

A Volvo XC40 utasterének egyedülálló stílust kölcsönző, különleges 
anyagkombinációk nyomán elindulva, a tervezők gondolatmenetét követve 
megvizsgáljuk a világ legújabb, legfurcsább, legkülönlegesebb anyagait, a 

baktériumokkal átitatott sportcipőktől a pókselyem kabátokig, a fotokatalitikus 
festéktől a ceruzabélből készült építőkockákig.

BELŐLÜK SZŐJÜK ÁLMAINKAT

S Z ÖV E G  /  M AT T  O ´ L E A RY
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A Volvo XC40 bevezetésekor a 

világ a csodájára járt a belső tér 

kialakításának. Végre egy modern 

életvitelhez tervezett, modern autó, 

amely az önkifejezés lehetőségét 

kínálja az ügyfeleknek. A belső 

anyagok kínálatában megtalálható 

élénk színek és vagány, high tech anyagok felforgat-

ták a fényűzés tradicionális „fa és bőr” szemléletét, 

összhangban az autó általános személyiségével és 

dizájnjával.

Erik Åleby, aki formatervezőként dolgozott az XC40 

belső terén, arról mesél, munkatársaival hogyan te-

remtették meg az autót, amely végül több lett, mint 

az XC90 és az XC60 „kistestvére”. Minden porcikájá-

ban hamisítatlan Volvót kellett tervezniük, tükrözve a 

márka hagyományait, ugyanakkor olyat, amely egyedi 

személyiséggel, saját kifejezésmóddal rendelkezik.

A kedvező első benyomás érdekében Erik és csa-

pata először az utastérbe szánt anyagokat választotta 

ki. Kutatásaik során a legváratlanabb helyeken leltek 

ihletre. „Más iparágakban tevékenykedő skandináv 

márkákat vizsgáltunk meg, a divattól a bútoriparon 

át a sportfelszerelésekig.” – árulja el Erik. „Új távla-

tokat szerettünk volna nyitni a Volvo számára, olyan 

anyagokat alkalmazni, amelyekre senki nem számít, 

ugyanakkor kiváló minőséget képviselnek. Arra tö-

rekedtünk, hogy ügyfeleink azt érezzék: milyen más, 

imádom!” Így kerültek különleges anyagok az XC40 

utasterébe, az újrahasznosított po-

liészterből készített szőnyegektől 

és betétektől kezdve a rozsdapiros 

bőrig, amelynek árnyalata a tradi-

cionális svéd nyaralók jellegzetes 

festését idézi.

Persze eközben a márka ha-

gyományait sem akarták megtagadni. „Mindig azt 

kutatjuk, milyen új anyagokat használhatnánk fel 

autóinkban.” – mondja Erik. „Szakmai kiállításokon, 

a dizájn más területein, képes újságokban, beszállí-

tóinknál vagy éppen skandináv gyökereinkben lelünk 

rájuk. Ugyanakkor gyakran merítünk ihletet két, egy-

másnak látszólag ellentmondó skandináv értékből: 

ezek a természetközeliség érzése és az élvonalbeli 

technológiai fejlesztések hagyománya.”

ANYAGIAS VILÁG

Ahhoz, hogy egy anyag helyet kaphasson egy 

Volvóban „fokozottan funkcionálisnak, kialakításában 

előremutatónak” kell lennie, avat be Erik. „Az sem árt, 

ha fenntartható anyagról van szó. A legizgalmasabb 

ötletekhez gyakran a természetből merítünk ihletet.” 

Persze nem csak a Volvo tervezőit inspirálják ezek a 

hatások. Az anyagtudomány maga is ebbe az irányba 

fejlődik.

Vegyük például a csodaanyagként emlegetett gra-

fént. Csupán egyetlen atom vastagságú, csaknem 

átlátszó, mégis rendkívül erős – mintegy kétszázszor 

„Gyakran merítünk ihletet két, 
egymásnak látszólag ellentmondó 

skandináv értékből: ezek 
a természetközeliség érzése 

és az élvonalbeli technológiai 
fejlesztések hagyománya.”

E R I K  Å L E BY,  B E L S Ő É P Í T É S Z
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szilárdabb a legerősebb acélnál. Ráadásul kiválóan 

vezeti az áramot, mágnesezhető, és remek fényelnye-

lő képességgel bír. Mivel azonban olyan vékony és 

nehezen gyártható, a gyakorlati felhasználásban nem 

bizonyult igazán praktikusnak – egészen mostanáig. 

2017-ben a Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) egy kutatócsoportja létrehozott egy új anyagot: 

kétdimenziós grafénból olyan térbeli, szivacsszerű 

szerkezetet alkottak, amely rendkívül könnyű, mégis 

sokszorta erősebb az acélnál. 

ICI PICI

Ehhez az új grafén szerkezethez a természetből: a 

szivacsok és korallok felépítését vizsgálva merítettek 

ihletet. Szintén a természet hívott életre egy másik 

csodálatos, ma már kereskedelemben is kapható 

anyagot, amely egyszerre hangzik fantasztikusnak és 

rémisztőnek. Hordana Ön pókselyemből szőtt kabátot?

Ha nem kér egy olyan jövőből, ahol tarantula-tele-

pekkel benépesített gyárakban készülnek a szövetek, 

fellélegezhet: ennek a selyemnek valójában semmi 

köze a pókokhoz. A vadonatúj anyagot ugyanis külön-

leges összetételű, mesterséges fehérjékből állítják 

elő. Viszont pontosan úgy viselkedik, mint a termé-

szetes pókselyem: különösen erős, ellenálló és nyú-

lós. Remekül ellenáll tehát az időjárásnak és a tartós 

igénybevételnek. A The North Face túraöltözet-márka 

ezért a szintetikus selymet előállító Spiber vállalattal 

együttműködve elkészítette a világ első, mesterséges 

pókselyemből gyártott kabátját: az aranyszínű Moon 

Parka modellt.

ENERGIÁVAL FESTENEK

Szintén a fenntarthatóság következő szintje felé mu-

tat a fotokatalitikus festék. Ez az anyag remekül mutat 

a falon, de ennél többet tud: elnyeli a levegőben lévő 

párát, majd vízbontás útján hidrogént állít elő belőle.

Ez a hidrogén aztán energiahordozóként alkalmas 

üzemanyagcellák vagy belső égésű motorok működ-

tetésére. A Melbourne-i RMIT egyetem kutatói szerint 

ez jelentheti a városok energiaellátásának jövőjét: 

energiát fejleszteni vízből, az ivóvíz-készletek felhasz-

nálása nélkül.

Az MIT kutatói eközben kifejlesztettek egy olyan 

szövetet, amelyet biztonságos E coli baktérium tör-

zsekkel itattak át. A különleges anyagból futócipőt 

készítettek. Ez nem termel energiát, viszont ha ned-

vesség éri, elkezd világítani. Azaz, ha valaki éjszaka 

indul futni, amint elkezd izzadni a lába, fényt bocsát 

ki a cipője.

A JÖVŐ

Izgalmas dolog nyomon követni, amint ezek az új 

anyagok eljutnak a gyakorlati felhasználásig. Né-

melyikük egyenesen lenyűgöző. Mások talán – ha 

ésszerűen és praktikusan, no meg kissé fantáziátla-

nul gondolkodunk – értelmetlennek tűnnek. De ne 

feledjük: annak idején bizonyára sokan húzták fel a 

szemöldöküket az első újrahasznosított műanyag 

láttán: „Szép és jó, de aligha fog elterjedni.”

Egy távoli jövőben, amikor talán grafénszivacs 

otthonokban élünk, autónk üléseit pedig pókse-

lyem-kárpit borítja, nyilván furcsának fogjuk találni, 

hogy egykor ugyanígy gondolkodtak a világító sport-

cipőről.
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MERJ KÜLÖNBÖZNI!

K A R Ü N

Rózsaszín szemüvegen keresztül nézi a világot, 

mondjuk gyakran azokra, akik kizárólag a dolgok po-

zitív oldalát hajlandóak meglátni. De miért is baj ez? 

Miért ne tekinthetnénk optimistán körbe a világban 

– és miért ne bíztathatnánk másokat is ugyanerre?

Ez a szemlélet hívta életre a Karün márkát: egy 

innovatív chilei vállalkozást, amely a legszokatlanabb 

anyagokból: fahulladékból, eldobott halászhálóból, 

levetett farmernadrágból készíti természeti ihletésű, 

prémium napszemüvegeit.  Thomas Kimber, a Karün 

alapítója abban bízik, hogy munkája hatására az em-

berek új, pozitív szemszögből látják majd a világot.

A NAPSZEMÜVEGES EMBER

Thomas Kimber 18 évesen közgazdaságtant kez-

dett tanulni szülőhazájában, Chilében. Azonban 

hamarosan kétségek merültek fel benne az ott ta-

nult gazdasági modell indíttatásaival kapcsolatban. 

Úgy érezte, valami nagyon nem stimmel. A gondolat, 

hogy a vállalatok többségének az egyetlen célja a 

profitszerzés, tekintet nélkül arra, hogy ez milyen 

következményekkel jár a munkavállalók vagy a kör-

nyezet számára, minden meggyőződésével ellenke-

zett. Thomas hamarosan félbehagyta tanulmányait, 

és útnak indult, hogy kiszélesítse látókörét. „Miután 

ott hagytam az egyetemet, sokkat utazgattam Pata-

góniában. Az érintetlen, varázslatos tájak éles kont-

rasztot alkottak a stresszes városi élettel, és végül 

megértettem: életbe vágó, hogy megváltoztassuk a 

gazdaság működését.”

Ahhoz azonban, hogy Thomas hozzájárulhasson 

ehhez a változáshoz, előbb be kellett bizonyítania, 

hogy létezik más, működőképes üzleti modell. 

Ezért 2012-ben megalapította a Karün márkát. A Ka-

rün szó a chilei őslakos mapucse indiánok nyelvén 

annyit tesz: természetté válni. Thomas nem keve-

sebbre vállalkozott, mint hogy megmutassa: léteznek 

gazdasági alternatívák. Hogy egy vállalkozás nem 

csak profitot termelhet, de jót is teremthet.

POZITÍVABB ÜZENET

Patagóniai utazásai során Thomas egyre többet gon-

dolkodott a divatiparról, míg végül rádöbbent: valós 

lehetőséget kínál arra, hogy pozitív változtatásokat 

érjen el. A környezetszennyezés terén a divatipart 

terheli az egyik legnagyobb felelősség. Ugyanakkor 

ezen keresztül milliókhoz juttathatja el üzenetét szer-

te a világon. Már csak a megfelelő üzenetet kellett 

megfogalmaznia.

Mi volna, ha a környezet szennyezése és a szük-

ségtelen fogyasztás népszerűsítése helyett a diva-

tipar pozitívabb, felelősségteljes üzenetet közvetít-

hetne?  Vagy, ahogy Thomas megfogalmazta: „az 

empátiát, a szeretetet, a tudatosságot hirdetné.” 

De vajon milyen termék volna alkalmas arra, hogy 

Thomas megvalósítsa azokat a célokat, amelyek 

tanulmányai feladása óta foglalkoztatták? A válasz 

nem váratott sokáig magára.

„A napszemüveg ikonikus jelentőséggel bír a 

divatiparban.” – mondja Thomas. „Rajta keresztül 

szemléljük a világot. Szóval az jutott az eszembe, 

mi volna, ha napszemüvegekkel hirdetném a mon-

dandómat? Ha bebizonyítanám, hogy lehetséges 

teljesen újszerű módszerekkel, soha nem használt 

anyagokból kiváló minőségű szemüvegeket gyárta-

ni?” És így is történt.

Mi a közös az eldobott halászhálóban, az elnyűtt farmernadrágban 
és a kidőlt patagóniai fákban?  A válasz: a napszemüveg. Nem érti? 

Semmi gond, összeáll majd a kép, amint megismeri Thomas Kimbert, 
akinek különleges napszemüvegein keresztül mindenki egy kicsit 

optimistábban szemlélheti a világot.

A  K I VÁ N C S I  S V É D
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EGY DIVATIKON ÚJRATEREMTÉSE

A Karün eddig három exkluzív kollekcióval lépett pi-

acra. Mindegyikre kiváló dizájn, valamint szokatlan 

anyagok felhasználásával készült, egyedi keretek 

jellemzők. Az első kollekcióhoz a patagóniai őser-

dőkben fellelt, kidőlt fákat használta fel. A második 

sorozat keretei az óceánból összegyűjtött, eldobott 

halászhálókból készültek. A legújabb szériahoz pedig 

hulladékgyűjtő telepekről begyűjtött farmernadrágok 

adták az alapanyagot. 

De hogyan választják ki az egyes kollekciók anya-

gát? „Bizonyára közhelyesen hangzik, de az anyagok 

választanak bennünket.” – árulja el Thomas.

„Nem azon agyalunk, hogy vajon mivel tudnánk 

felhívni magunkra az emberek figyelmét. Ehelyett a 

környezetszennyezés aktuális forrásait keressük, és 

megnézzük, rendelkeznek-e a minőségi szemüveg-

keret gyártásához szükséges jellemzőkkel. A halász-

hálók például nagyon ellenálló, rugalmas anyagból 

készülnek, ezért sportszemüvegekhez használjuk 

őket. A fa ezzel szemben merevebb, finomabb anyag, 

így városi szemüvegek készülnek belőle.”

HELYISMERET

A Karün azonban nem csak szokatlan anyagválasztá-

sa miatt emelkedik ki a mezőnyből. „Munkánk során 

a Karün egész beszállítói láncát át kívánjuk alakítani. 

Nem elég, hogy újrahasznosított anyagokból gyártunk 

napszemüveget: szeretnénk újraértelmezni a gazda-

sági vállalatok társadalmon belül betöltött szerepét. 

Ez azt jelenti, hogy a gyártás minden fázisában pozitív 

hatást igyekszünk gyakorolni környezetünkre.”

Ezen pozitív hatások közül pedig az egyik legfonto-

sabb a nyersanyagok begyűjtési helyének közelében 

élő közösségeket érinti. A korábban hulladéknak tekin-

tett anyagok – a kiszolgált halászhálók, a kidőlt fák – 

hirtelen értékes bevételi forrássá válnak, amelyek ré-

vén a közösségek akár megerősíthetik gazdaságukat.

DOLGOZZUNK EGYÜTT!

Thomas számára ez szemmel láthatólag központi 

kérdés. „Nagy megelégedésemre szolgál azt látni, 

hogy kezdünk hatást gyakorolni a helyi közösségek, 

az emberek életére. Nagyon kicsik vagyunk, de ha a 

példánkat meg tudjuk ismételni nagyobb léptékben, 

nagyválalatokkal – képzelje csak el, micsoda ered-

ményeket érhetnénk el együtt!”

Pont ez: az együttlét gondolata Thomas és a Karün 

mozgatórugója. Pontosan tisztában van azzal, hogy a 

világot fenyegető környezeti problémák túl nagyok, 

túl összetettek ahhoz, hogy egyetlen ember – vagy 

akár egyetlen ország – önmagában megoldhatná 

azokat. Kizárólag akkor változtathatunk a dolgokon, 

ha együttműködünk.

„Nem egyszerű a feladat. Egyetlen ember, egyetlen 

vállalat, egyetlen nemzet nem képes egyedül meg-

birkózni a feladattal – az egész emberiségnek össze 

kell fognia.  Ezt pedig valahol el kell kezdeni. Azt 

szeretnénk, ha az emberek más szemszögből tekin-

tenének a világra. Ahelyett tehát, hogy magunkat a 

természettől különbözőnek látnánk, mintha jogunk 

volna birtokolni és kihasználni azt, ideje elkezdeni a 

természet részeként tekinteni magunkra. Hiszem, ha 

elkezdjük ilyen szemmel látni a minket körülvevő vilá-

got, a legtöbb problémánk fokozatosan elpárologna.”
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Reggel fél hét van. Karikás szemmel állunk egy ber-

lini mellékutcában. Egy férfi kutyájával indul reggeli 

sétára, egy másik futni készülődik. Tőlük eltekint-

ve azonban még pihen a város. És ekkor az utcát 

csörömpölő üvegpalackok zaja veri fel álmából. Éb-

resztő! Indul a napunk.

ÚJJÁSZÜLETNEK A MINDENNAPI TÁRGYAK

Jesper Jensen egyedi készítésű, háromkerekű te-

herkerékpárján érkezik. Elölre nagyméretű tároló-

dobozt rögzített, abban pedig egy műanyag rekesz 

található, tele üres üvegekkel. Ezeket a palackokat 

reggeli körútján gyűjtötte Jesper, szerte a városban. 

Az ő napja ugyanis jóval korábban kezdődött, mint 

a miénk. Most pedig már hazafelé tart.

De vajon miért kel fel valaki minden hajnalban, 

hogy aztán hűséges teherbringája nyergében neki-

vágjon Berlin mellékutcáinak? Nos, Jesper üvegmű-

vész, az által begyűjtött palackok pedig hamarosan 

divatos pohárként, egyedi kancsóként, elegáns vá-

zaként születnek újra.

SEMMIT SEM DOB KI

„Minden reggel bejárom kerékpáron a várost, és ösz-

szegyűjtöm az üres borospalackokat. Aztán megtisz-

títom, méretre vágom és hevítem őket, lecsiszolom 

az éleket, majd tetszőleges formára alakítom őket.” 

Így elmondva az egész olyan egyszerűnek hangzik. 

Persze valójában egy rendkívül bonyolult folyamatról 

van szó, amelyhez rengeteg szakértelemre és kéz-

ügyességre van szükség. Az alkotás minden fázisát 

pontosan megtervezi – még azt is, hogy milyen pa-

lackból készítse munkáját.

„Nem mindegy, hogy mivel dolgozom.” – mondja. 

„Tudatosan kerülöm az olyan palackokat, amelyeket 

visszavesznek a szupermarketekben, és újrahaszno-

sítják őket. Hiszen ha ezekkel dolgoznék, egy már 

működő rendszerbe avatkoznék bele, azt pedig nem 

szeretném.” Jesper inkább az olyan palackokat hasz-

nálja fel, amelyek újrahasznosítása nem megoldott. 

Így semmi nem vész kárba.

AHOL A MŰVÉSZET, OTT AZ OTTHON

Jesper meghív bennünket alkotóműhelyébe, ahol ta-

lálkozunk partnerével, Laurával, és két kislányukkal. A 

stúdió egyben a család otthona is. Belecsöppenünk 

a reggeli készülődésbe. A kisebbik lány zabkását 

kanalaz, míg nővére, Alba már öltözködik, hamaro-

san indul az óvodába. Pontosan tudja, mit szeretne 

felvenni: az oroszlánjelmezt nézte ki magának. Rövid 

vita után Alba győz, Jesper segít neki belebújni a jel-

mezbe. Közben elmagyarázza, hogyan és miért költö-

zött tíz évvel ezelőtt szülőföldjéről, Dániából Berlinbe.

„Vidéken nőttem fel. A legtöbb ember, akit ismer-

tem, kézműves volt. Két kezük munkájával hozták 

létre termékeiket, és büszkék voltak erre. Manapság 

sajnos ritkán találkozunk ehhez foghatóval, minden 

tömeggyártásban készül, minden eldobható. Láttam 

elmúlni a kézműves hagyományokat, ezért mindent 

megteszek azért, hogy olyan kiváló minőségű ter-

mékeket hozzak létre, amelyeket az emberek hasz-

nálnak, megbecsülnek és ragaszkodnak hozzájuk.”

TŰZRŐL PATTANT KREATIVITÁS

Jesper a svédországi Orrefors üvegműves iskolá-

ban tanult – a név bizonyára ismerősen cseng szá-

mos Volvo tulajdonos számára. Azután a norvégiai 

Bergenbe költözött, és itt élt csaknem három évig. 

A Norvégiában töltött évek alatt Jesper segédből 

üvegfúvó mesterré képezte magát. Ezt követően 

Spanyolországban és Portugáliában utazgatott, nya-

ranta pedig a dániai Bornholm szigetén dolgozott 

üvegfúvó segédként.

Habár az ez idő alatt szerzett tapasztalataiból so-

kat tanult, Jesper szeretett volna belefogni saját pro-

jektjeibe.  Ezért olyan új kihívást keresett, amelyben 

ismét lángra kaphat a benne szunnyadó kreativitás.

„Úgy éreztem, segédként elértem arra a pontra, 

ahol már nem volt mit tanulnom. Ahelyett, hogy má-

soknak dolgozom, magamat szerettem volna kifejezni. 

Ehhez pedig saját projektjeimen kellett dolgoznom.” 

Ezért hazaköltözött Dániába, és beiratkozott egy for-

matervezői kurzusra a Dán Királyi Képzőművészeti 

Unalmas volna, ha mind egyformán tekintenénk az életre. Ám 
amíg lesznek olyan emberek, mint az üvegművész Jesper Jenses, 
emiatt nem kell aggódnunk. Amit ugyanis mi a jövő hulladékának 

gondolunk, abba Jesper már belelátja a leendő műalkotást.

ÜZENET A PALACKBAN

J E S P E R  J E N S E N ,  Ü V E G M Ű V É S Z

S Z ÖV E G  /  K É P   / /   K E N N E T H  A N D E R S O N  /  PAT R I K  J O H Ä L L
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ISMERJE MEG JESPERT Nézze meg a vele készített 
filmet a My Volvo Magazine elektronikus kiadásában.
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Főiskola építészeti, formatervezési és restaurálási 

tanszékén. Jesper itt kapott meghívást egy, a dán 

kulturális minisztérium által szervezett pályázatra.

„A fenntarthatóságról és a környezetről szóló pro-

jekteket vártak a pályázatra. Én ekkoriban minimális 

erőforrásokat igénylő, forró üveges technikákkal kí-

sérleteztem. Benyújtottam a pályázatot, és nyertem. 

Ez komoly ihletet adott. Ekkor értettem meg, hogy 

akár meg is élhetek ebből.”

KÖLTSÉG

TAKARÉKOSSÁG

Az üvegművességért nagy 

árat kell fizetni, a művésznek 

és a környezetnek egyaránt.

Az üvegfúvók kemencéjét 

például hosszan kell rend-

kívül magas hőmérsékleten 

tartani.  Képzelhetik, ez 

mennyi energiát emészt fel. Azzal azonban, hogy a 

szemétből kimentett, használt palackokkal dolgozik, 

Jesper a költségeket és a környezeti terhelést is mi-

nimális szinten tartja.

„Nem fújom az üveget.” – mondja. „Ezért nem kell 

hosszasan magas hőmérsékleten tartani a kemencét. 

Így jóval kevesebb energiát használok, mint a hagyo-

mányos üvegművesek.”

Jespernek szemmel láthatólag tetszik az az irány, 

amelyet újszerű szemlélete jelölt ki számára. És úgy 

tűnik, végre fellobbant benne az a kreatív láng, ame-

lyet hosszú éveken át keresett. 

„Nagyon tetszik a gondolat, hogy kiemelek valamit 

a szemétből, és kezeim között másnapra kiváló mi-

nőségű termékként születik újjá. Ezzel ugyanis azt is 

bizonyíthatom, hogy a hétköznapi tárgyakból igenis 

létrehozhatunk valami hasznosat, tartósat.”

TERMÉSZETES ÉLETMÓD

A Jesper által tervezett és 

készített tárgyakkal ma már 

nem csak iparművészeti 

kiállításokon, de számos 

nagynevű német étterem-

ben, szállodában és dizájn 

szaküzletben is találkozha-

tunk. Egyik munkáját a Ber-

lini Iparművészeti Múzeum 

„100 klasszikus” tárlatának 

kiemelt kiállítási tárgyaként mutatták be. Mindezek 

ellenére nem foglalkoztatja, hogy minél többen lássák 

alkotásait. Sokkal fontosabbnak tartja a környezet 

szenvedélyes védelmét, és hogy fenntartható életet 

élhessen.

„Hippicsaládból származom. Zöldséget, gyümöl-

csöt termesztettünk, igyekeztünk helyben megter-

melt élelmiszerekkel táplálkozni. Örülök, hogy így 

élhetek. Ösztönösen választottam ezt. Épp csak nem 

almát szedek, hanem palackokat.” 

A  K I VÁ N C S I  S V É D A  K I VÁ N C S I  S V É D

„Ösztönösen 
választottam ezt az 
életformát. Épp csak 
nem almát szedek, 
hanem palackokat.”
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A vadonatúj Volvo XC40 az első Volvo modell, amelyet a megtisztelő Év Autója címmel 
tüntettek ki. Az 1964-ban alapított díj a legnagyobb jelentőségű független, szakmai 

elismerés, amiben Európában forgalmazott személygépkocsi részesülhet. A Volvo legkisebb 
szabadidőjárművét nem véletlenül választották meg tekintélyes előnnyel győztesnek.

AMAZON ÓTA…”
„A LEGVAGÁNYABB VOLVO AZ 

É V  AU TÓ JA  /  VO LVO  XC 4 0

em egyszerű feladat megtervezni az Év Autóját. A huszon-

három európai országot képviselő hatvan szakújságírónak 

az adott időszakban újonnan bevezetett modellek közül kell 

több lépcsőben kiválasztaniuk azt az egyet, amelyik forma-

tervezés, kényelem, biztonság, takarékosság, vezethetőség, 

menetdinamika, funkcionalitás, környezetvédelem, vezetési élmény, 

árazás, valamint az innovációs szint terén a leginkább lenyűgözte 

őket. Ez a hosszú verzió – röviden annak az autónak van 

esélye győzni, amely a piac szempontjából a legin-

kább releváns, új megoldást kínálja fel. Ha egy 

jármű csupán egy-két részterületen bír kiemel-

kedő képességekkel, ugyanúgy nem lehet az 

Év Autója, mint ha mindent remekül csinál, épp 

csak semmi újat nem tesz le az asztalra. 

Nem lehet továbbá az Év Autója az a konst-

rukció, legyen bármilyen zseniális, amely a vá-

rakozások szerint évente ötezernél kevesebb 

példányban fog gazdára találni. Mindebből követ-

kezően egzotikumok soha, de még prémium autók 

is igazán ritkán nyernek (az XC40-nel együtt mindössze 

heten a díj 54 éves története alatt), szabadidőjármű pedig most 

másodszor állhatott a dobogó legfelső fokára – a Volvo kis crossove-

rének igazán le kellett nyűgöznie a zsűrit, ha a számára nem kedvező 

statisztikák ellenére is nyerni tudott.

És hogy vajon mi volt az XC40 titka? Talán a most először alkalmazott 

CMF padlólemez, amely méreteiben rugalmasan alakítható, a kis töme-

get kiemelkedő szerkezeti szilárdsággal ötvözi, a mély tömegközéppont 

és a fejlett futómű dinamikus vezethetőséget szavatolnak, a konstruk-

ció pedig minden további átalakítás nélkül képes befogadni a hibrid, 

majd később az elektromos hajtásláncokat. Vagy a formatervezés, 

amely az egyébként tekintélyes, igényes konstrukciójú versenytársakkal 

ellentétben nem egy ötméteres luxus-szabadidőjármű méretarányosan 

zsugorított változata, hanem a célközönség ízlését tökéletesen ismerő 

és eltaláló, fiatalos, merész, minimalista, ugyanakkor rendkívül 

igényes, a Volvo eltéveszthetetlen családi stíluselemeit 

magán viselve is teljesen önálló arculattal bíró jármű. 

Szerepet játszhatott a döntésben az is, ahogy a 

Volvo – szintén a célcsoport sajátos életszemlé-

letét ismerve – újraértelmezte a járművásárlás 

és –birtoklás gyakorlatát, és piactól függően 

rugalmas előfizetéses rendszerben bocsátja a 

vevők rendelkezésére a pimaszul színpompás, 

üdítően szögletes, szeretni valóan arányos és 

mindenellett remek helykihasználással és élvo-

nalbeli funkcionalitással bíró autót.

A válasz a fentiek fényében talán egyértelmű: mind-

ezen jellemzők együttesen hozták el a rég megérdemelt 

diadalt a Volvónak, és persze fontos szerepet játszott a döntésben 

az aktív és passzív biztonság, amelyek terén évtizedek óta mérték-

adónak számítunk, és ahol újra és újra magasabbra emeljük a lécet. 

Ki tudja, egy év, öt év, húsz év múlva hogyan ítéljük meg az XC40 

szerepét – most legyen elég annyi, hogy rettenetesen büszkék va-

gyunk rá és mindazokra, akik lehetővé tették létrejöttét – beleértve 

Önöket, a Volvo hűséges rajongóit is. 

N
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É V  AU TÓ JA  /  VO LVO  XC 4 0

„A Volvo betette a turmixba az összes 
létező skandináv értéket, és megnyomta 
a gombot. Az eredmény: egy tágas, 
biztonságos, elképesztően friss jármű.”
CSIKÓS ZSOLT, MAGYARORSZÁG

„Friss, divatos külső formaterv, tágas és elegáns  
belső tér, rengeteg ötletes tárolóhely. Rugózása finom, 
ugyanakkor nem bánja, ha odalépünk neki.”
GAJDÁN MIKLÓS, MAGYARORSZÁG

14
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„Lehet, hogy nem az 
XC40 a legelőkelőbb 
Volvo, de szerintem ez 
lesz az a modell, amely 
megszilárdítja a márka 
helyzetét a prémium 
kategóriában.”
JEANMICHEL NORMAND, 
FRANCIAORSZÁG 

„A Volvo évek óta 
ott van az Év Autója 
verseny döntőjében, most 
bebizonyosodott, hogy 
nem véletlenül. Felső 
kategóriás önvezető funkciói 
egyedülállóvá teszik 
kategóriájában.”
UFUK SANDIK, 
TÖRÖKORSZÁG

„Az XC40 szerintem 
a legvagányabb Volvo a 
60-as évek Amazonja 
óta. Biztonsági funkciói 
megegyeznek a nagyobb 
Volvókéval, műszaki 
megoldásai még évekre 
biztosítják helyét a kategória 
élvonalában.”
RUNE KORSVOLL, NORVÉGIA

„Számomra az 
XC40 a tökéletes 

szabadidőjármű. 
Nem túl terebélyes, mégis 
tágas, fürge és dinamikus, 
biztonságos és kényelmes, 
ráadásul kiegyensúlyozottsága 
miatt gyorsan kiismerhető.”
DIEGO ERAMO, OLASZORSZÁG
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LÁTOGASSA MEG AZ ÜZEMET Nézze meg filmünket a My Volvo Magazine 
elektronikus kiadásában, vagy a Discover Volvo oldalon: volvocars.com/DiscoverVolvo

Amikor 1964-ben megnyílt, nem volt nála nagyobb autógyár Skandináviában. Az eredeti épü-

letből azonban ma már csak a külső falak állnak. A több mint egy kilométer hosszú üzemben 

hatezernél is többen dolgoznak; az épület teljes hosszán folyosó fut végig. Naponta mintegy 

1200 autó gördül ki a gyárkapun, egytől egyig megrendelésre készült, egyedi példányok.

A Volvo göteborgi üzeme mindennél jobban tanúskodik arról, mire képes a precíz tervezés 

és a nagyszabású fejlesztés. Az üzemben sétálva megérthetjük, egy tekercs fémlemezből és a 

hatalmas raktárakból beérkező alkatrészekből hogyan születik meg az autó. De legalább ennyit 

tanulhatunk a csapatmunkáról, a képzésekről, a szakértelemről és arról a munkakultúráról is, 

amelynek köszönhetően az üzem a város büszkeségévé válhatott.

A gyártósoroknak és műhelyeknek otthont adó, hatalmas épületek közötti tereket éttermek, 

kávéházak, üzletek és irodák töltik ki. És ami ezeknél is fontosabb: az emberek. A tökéletes 

autó megépítéséhez nélkülözhetetlen az emberi tényező. Az itt dolgozók nem csak a gépeket 

működtetik: szerephez jutnak az elvégzett munka – és az autók – minőségének megfigyelé-

sében és ellenőrzésében is.

A Volvo göteborgi gyárába ellátogatva megértjük a minőség, az odafigyelés, 
a csapatmunka és a képzés lényegét – és hogy mennyire büszkék az itt 
dolgozók a jól végzett munkájukra. Bebarangoltuk a gyártósorokat, felfedeztük 
a Volvo munkamódszerét, és kiderítettük, hogyan ölt testet kedvenc autónk 
a szerelőszalagokon.

A VARÁZSLAT 
OTTHONA
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SZÍNES EGYÉNISÉG

A festőműhely nem csupán makulátlanul tiszta közeg, 

de helyenként gyártóüzemtől szokatlanul csendes is. 

A karosszériát vegyi fürdőbe merítik alá – mintha valaki 

egy hullámvasutat keresztezett volna egy autómosóval. 

Miután megszáradt, a váz egy tágas, jól megvilágított 

helyiségbe kerül; itt szerelik fel kézzel a tömítéseket. 

Végül a karosszéria szövetburkolatú festékszóró 

robotok és gondos szakemberek közös munkája 

nyomán elnyeri végső színét.

KETTŐBŐL EGY LESZ

A lefestett karosszéria tovább halad az összeszerelő 

sor felé, hogy az egész gyár talán leglátványosabb 

pontján találkozzon a padlólemezzel. Ezt a szaknyelvben 

úgy nevezik: házasság. Innentől a soron dolgozó 

munkások gondoskodnak az autóról. Ahogy végig 

halad a gyártósoron, egymás után felkerülnek az 

autóra az alkatrészek, a kerekektől a külső tükrökig. 

Az igazán megterhelő munkát itt is robotok végzik. 

Van valami megmagyarázhatatlanul élvezetes abban, 

ahogy egy kecses gépkar másodpercek alatt a helyére 

ügyeskedik egy műszerfalat vagy ablakot. Azt azonban, 

hogy pontosan mennyi odafigyelés és szakértelem kell 

egy autó elkészítéséhez, akkor értjük meg igazán, ha 

a folyamatban végig részt vevő, annak minden fázisát 

ellenőrző munkásokat figyeljük.

NYOMÁS ALATT

A présüzem az egész gyár legzajosabb, leginkább 

ipari hangulatú része. Pengeéles acéllemezek 

hatalmas, akár 20 tonnás tekercseit bontják itt le, 

hogy aztán a lemezt méretre vágják és formára 

préseljék. A folyamat zökkenőmentes lezajlását 

felügyelő csapat ellenőrzi a paneleket, elsimítja az 

egyenetlenségeket, és elvégzi azokat az aprólékos 

munkafolyamatokat, amelyekre a gépek önállóan nem 

képesek. Itt már tetten érhető a Volvo munkastílusa: 

a „Tőlem jól megy tovább” – azaz amikor mindenki 

csak akkor tekint befejezettnek egy folyamatot, amikor 

megbizonyosodott arról, hogy azt maradéktalanul 

elvégezte. Ezt követően az alkatrészek megkapják 

a személyes minőségellenőrzést igazoló jelölést, és 

tovább haladnak a karosszériaműhelybe.

TESTFORMÁLÁS

Hegesztőrobotok, automatizált járművek és 

mechanikus karok szerelik össze az alkatrészeket 

komplett karosszériává. Az itt dolgozók olyan 

finom munkákat végeznek, mint a ponthegesztés 

vagy a minőségellenőrzés, miközben a nehéz 

munkadarabokat gépek emelik. Az autók ezen a 

ponton nyerik el személyiségüket: itt szerelik fel rájuk 

azt a rádiófrekvenciás jeladót, amely tartalmazza a 

karosszéria színére, valamint a teljes felszereltségre 

vonatkozó adatokat. Innentől hivatalosan is egyedinek 

számít minden egyes autó, amint végighalad a 

gyártás következő fázisain.

Már a végső ellenőrzés – amikor kipróbálják az üléseket, végigsimítják az illesztéseket, ellenőrzik a 

tükröket és a biztonsági öveket – látványától izgalomba jön az ember: mindjárt kész! Ezen a ponton 

az is nyilvánvalóvá válik, hogy hiába a több ezer robot és gép, amelyek félelmetes hatékonysággal és 

pontossággal végzik a dolgukat, ezeket az autókat bizony hús-vér emberek építik.
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A szárazföld nyüzsgő, zajos mindennapjaitól elvágva élni: ez a csodála-

tos magány teszi olyan vonzóvá a szigetlaki életet.  Eigg lakosai számára 

azonban az „elvágva élni” fogalma mindig is kézzel fogható valóság volt. 

A szigetet ugyanis soha nem kötötték rá a brit nemzeti elektromos háló-

zatra. Akinek áramra volt szüksége a szigeten, hosszú éveken át csupán 

két dolgot tehetett: vagy fejlesztett magának dízelüzemű generátorral, 

vagy megoldotta áram nélkül. Nem bonyolult, de kevéssé praktikus, és 

végképp nem környezetbarát opció. Aztán 2008-ban történt valami, 

ami örökre megváltoztatta az apró skót sziget életét.

EIGG FELVILLANYOZÓDIK

2008-ban a helyi energiaszolgáltató, az Eigg Electric első ízben bizto-

sított 24 órás elektromos áramot a sziget lakóinak. Ezzel egyik napról 

a másikra egyszerűbbé vált az élet a szigeten, és ami még fontosabb: 

útjára indult az a folyamat, amely a sziget CO2-kibocsátásának visz-

szaszorítását célozta meg, és végül Nagy-Britannia leginkább környe-

zetbarát szigetévé tette Eigget. Nem rossz teljesítmény egy alig több 

mint száz lelket számláló közösségtől!

Az Eigg Electric ugyanis nem átlagos energiaszolgáltató. A sziget-

lakók közös tulajdonában áll, ők gondoskodnak a cégvezetésről és a 

karbantartásról is. Ráadásul ez az első olyan hálózat a világon, amely 

vegyes megújuló forrásokból: víz-, szél- és napenergiából táplálkozik. 

A rendszer minden részletét úgy tervezték meg, hogy magának a szi-

getnek is javára váljék, legyen szó a megújuló források kizárólagos 

használatáról, vagy a földalatti kábelekről, nehogy villanyoszlop-erdő 

csúfítsa el Eigg természeti szépségét.

MINDEN EGY NAGY TERV RÉSZE

Az Eigg Electric csaknem egy évtizede biztosít tiszta elektromos energi-

át a szigetlakók számára, akik mostanra egy sor más intelligens, környe-

zetbarát kezdeményezést is megvalósítottak a szigeten. Olyan egyszerű, 

mégis hatékony ötletekről van szó, mint a szénfűtés kiváltása fával, a 

komposztálás, vagy a „cseredélutánok”, ahol a lakosok kicserélhetik 

vagy eladományozhatják az általuk már nem használt ruhadarabokat, 

háztartási eszközöket. Ezeken túl azonban néhány eredeti elképzelés 

is szárnyra kapott itt – például a jelzőlámpák rendszere. 

Skócia nyugati partjaitól nem messze fekszik Eigg szigete. 1997-ben Eigg lakosai megvásárolták a szigetet 
távol élő tulajdonosától, és a saját kezükbe vették jövőjük irányítását. Azóta az innováció és az eltökéltség 
kettősével felvértezett közösség megfordította sorsát, és Nagy-Britannia leginkább környezetbarát szigetévé 
varázsolták Eigget.

NAGYSZERŰ ÖTLETEK KÖLTŐHELYE

E I G G :  A  L E G I N K Á B B  K Ö R N Y E Z E T B A R ÁT  B R I T  S Z I G E T
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Ezek tájékoztatják a lakosokat, ha a megújuló energiaforrások vala-

melyike (az esővíz, a napsütés vagy a szél) kimerülő félben van.

Ha az energiaszolgáltató stáb úgy látja, hogy valamelyik erőforrás 

tartalékai kritikus mértékűre apadtak, piros jelzést tűznek ki a közösségi 

hirdetőtáblákra, és e-mailt küldenek a sziget minden lakosának, amiben 

arra kérik őket, csak akkor használjanak elektromos áramot, ha való-

ban szükséges. Amikor aztán helyreáll az 

egyensúly, a piros jelzést zöldre cserélik, 

és e-mailben is értesítik a lakókat.  De ha 

már jelzőlámpákról beszélünk, felmerül a 

kérdés: hogyan illenek bele a gépkocsik 

Eigg életébe? 

ZÖLDEBB MÓDON KÖZLEKEDNEK

Eigg igazán nem nagy hely – az egész 

sziget mindössze 31 négyzetkilométer –, 

de közlekedni mégis muszáj valahogy. 

A helybeliek pedig mindent megtesznek 

azért, hogy autóik a lehető legkevésbé terheljék meg a környezetet.

Például a látogatók nem hozhatnak gépkocsit a szigetre; erre kizá-

rólag a helyi lakosok kapnak engedélyt. Már az is felmerült, hogy kö-

zös autómegosztó klubot hoznak létre a szomszédos szigetekkel. Ez a 

megosztó rendszer lehetővé tenné, hogy az emberek előzetes foglalás 

alapján vehessenek igénybe autót, ahelyett, hogy megvásárolnák azt. 

Ezzel csökkenteni lehetne a szigeten közlekedő járművek számát: az 

igények kielégítésére elég volna egy kis darabszámú, csekély káro-

sanyag-kibocsátású flotta.

Az autómegosztás népszerűsítése és az alternatív közlekedési módok 

(mint a kerékpározás) gyakorlása mellett a szigetlakók bioüzemanyagot 

is gyártanak használt sütőolajból. Ezzel a biodízellel működtetik a közös-

ségi járműveket. Ez nem csak tökéletesen 

alkalmas üzemanyagnak, de olcsóbb is, és 

nem növeli a sziget CO2-lábnyomát.

EIGGÉSZSÉGES ÉLET

Persze a közlekedésben is Eigg legféltet-

tebb kincse: az elektromos áram jelenti 

a leginkább környezetbarát megoldást. 

Már kísérleteztek a szigeten ultrakönnyű 

elektromos járművekkel. Sajnos azonban 

ezek nem boldogultak a rossz minőségű 

utakkal, a vadregényes domborzattal. 

Mostanra azonban a hibrid technológia fejlődésével, a tisztán elektro-

mos közlekedés látótávolságba került ígéretével úgy tűnik, Eigg visz-

szatérhet az e-mobilitáshoz.

Az erős közösségi szellem, a környezet tisztelete és a szigeti 

életmód iránti vágy együttesen bebizonyították: megtalálhatjuk még 

az Eigg-észséges egyensúlyt a természettel.

Az innováció és az 
eltökéltség kettősével 
felvértezett közösség 

Nagy-Britannia leginkább 
környezetbarát szigetévé 

varázsolta Eigget.
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A skandi noir néven ismert krimiirodalmi jelenség több mint egy évtizede 
uralja az eladási listákat és szögezi a képernyők elé a nézőket világszerte. 
Hans Rosenfeldt svéd krimiszerzővel, a népszerű televíziós sorozat: A híd 

írójával beszélgettünk az éjféli nap hazájának titokzatos oldaláról.

S Z ÖV E G  /  K É P   / /   K E N N E T H  A N D E R S O N  /  C H R I STO P H E R  H U N T
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IHLETADÓ

Kiegyensúlyozott emberek együtt toleránsabb társadalmat építe-

nek. Apró fanyaralók a tengerparti sziklákon. Májusfák és éjféli nap. 

Sokunkban ezek a képek rémlenek fel, ha Svédországról hallunk. Léte-

zik azonban egy másik Svédország is: egy gyilkosságoktól, rejtélyektől 

és intrikáktól hemzsegő, ellenséges hely. Egy hely, ahol az élet terhébe 

belefáradt nyomozók legalább olyan kemény harcot vívnak saját démo-

naikkal, mint a bűnözőkkel. Ebbe a Svédországba azoknak a bűnügyi 

regényeknek a lapjain utazhatunk el, amelyek világszerte skandi noir 

néven váltak ismertté és közkedveltté. 

ELSŐ FEJEZET: VÁRATLAN TALÁLKOZÁS

Maj Sjöwall és Per Wahlöö újságírók 1961-ben ismerkedtek össze: 

ugyanannál a kiadónál dolgoztak. A keményvonalas amerikai krimik 

mesterei, Raymond Chandler és Dashiell Hammett nyomán maguk 

is elkezdtek detektívtörténeteket írni, méghozzá egyedi svéd fűsze-

rezéssel. 

1965 és 1975 között Sjöwall és Wahlöö összesen tíz könyvet je-

lentetett meg. A regények főhőse Martin Beck svéd rendőrnyomozó 

volt. Egy évtizedes irodalmi kalandjuk során a szerzők Becken keresztül 

tartottak görbe tükröt a svéd társadalom elé. Könyveikben nyomon 

követték a svéd társadalomban tapasz-

talt változásokat, és leírták a közösségi, 

politikai és gazdasági környezet átala-

kulását. Hiteles, pontos kutatásokra 

alapozott, megszállottan precíz írás-

módjuk vadonatúj műfajt teremtett a 

krimin belül. Megszületett a skandi noir. 

MÁSODIK FEJEZET: AZ ÚJ HULLÁM

Per Wahlöö 1975-ben elhunyt. Ugyan-

abban az évben jelent meg Beck 

nyomozó utolsó története. Sjöwall és 

Wahlöö munkássága azóta svéd krimiírók egész generációit inspirálta. 

Henning Mankell, Stieg Larsson, Camilla Läckberg és a többiek Beck 

receptjét követve emelték nemzetközi hírnévre a skandináv krimit. 

Szintén Sjöwall és Wahlöö ihlette Hans Rosenfeldtet, a világsikerű 

televíziós sorozat: A híd szerzőjét. „Sjöwall és Wahlöö igazi úttörők 

voltak.” – mondja Hans. „Műveikben hús-vér emberként ábrázolták a 

rendőröket, a bűnözők pedig jóval többek voltak egydimenziós ször-

nyetegeknél. Olyan karaktereket teremtettek, akiket jobban meg akart 

ismerni az olvasó, akikhez vissza akartunk térni.” 

A Göteborg közelében fekvő Borås városában született Hans gyerek-

korában falta a brit és amerikai krimisorozatokat, a svéd detektívregé-

nyeket és Stephen King történeteit. „Rengeteg angol és amerikai krimit 

néztem a tévében. Számolatlanul olvastam a svéd detektív-történeteket, 

az ifjúsági krimiktől Sjöwall és Wahlöö könyveiig. Szüleim nem bánták 

különösebben, mit olvasok, én pedig nyakig belemerültem a műfajba.” 

HARMADIK FEJEZET: SORSFORDULAT

Miután leérettségizett, Hans színész szeretett volna lenni. Azzal 

azonban tisztában volt, hogy hiányzott belőle az igazi tehetség. 

Ezért inkább írásra adta a fejét. Forgatókönyveket adott le a svéd rá-

diónak és televíziónak. „Már akkor tudtam, hogy ezzel akarok foglal-

kozni. Imádok kitalált világokat teremteni, amelyekben én irányíthatom 

a szereplőket és a helyzeteket. Jó móka átmenetileg istenné válni.”

Hans ezután úgy gondolta, barátjával, a svéd író-rendező Michael 

Hjorth-tal közösen megpróbál írni egy krimit. „Tombolt a 2000-es évek 

krimiforradalma, aki élt és mozgott, detektívregényeket írt. „Ha nekik 

megy, nekünk is fog”, gondoltuk.” Hans és Michael a mai napig öt 

könyvet adott ki, hatodik közös munkájuk 2018-ban fog megjelenni.

NEGYEDIK FEJEZET: BŰNÖS HAGYOMÁNYOK

Habár Hans soha nem tervezte, hogy krimiszerzőként keresi kenyerét, 

mára a skandi noir egyik legeredetibb, legizgalmasabb képviselőjévé 

vált.  De vajon miért fordul oly sok svéd író a bűn világa felé?

„Svédországban nagy hagyományai vannak a bűnügyi történetek-

nek.” – mondja. Így igaz. A svéd állami ünnepeken minden televíziós 

adó egymás után sugározza a krimiket. Még nemzetközi krimiszerző 

találkozót is szerveznek itt: a világ minden részéről sereglenek az ér-

deklődők a „Crimetime Gotland” fesztiválra, hogy találkozzanak a neves 

szerzőkkel, krimiíró kurzuson vegyenek részt, rejtélyeket oldjanak meg 

vagy filmeket nézzenek.

„Svédország nem mentes a hibáktól. 

Az azonban tény, hogy szabadon fej-

leszthetjük kreativitásunkat.” – mondja 

Hans. „A bűnügyi történetekkel tükröt 

tartunk magunk és a társadalom elé, és 

dokumentáljuk korunkat és világunkat.”

ÖTÖDIK FEJEZET: CSAKNEM 

TÖKÉLETES EMBEREK, EGY KICSIT 

MÁSHOGY

Amilyen apró nemzet, Svédország olyan 

nagy hatást gyakorolt az irodalmi slágerlistákra és a nemzetközi televí-

ziós nézőkre. Mi lehet a titkuk? „A svédek ügyesen teremtenek érdekes 

karaktereket és cselekményeket.” – árulja el Hans. „Ráadásul mások 

tökéletes társadalomként tekintenek ránk, ahol mindenki harmóniában 

él a többiekkel. Ezért különösen izgalmas a külvilág számára, hogy 

bepillanthatnak egy tökéletlen Svédország életébe.”

A legapróbb részletekig tökéletesen kidolgozott, egyszerű nyelveze-

tű, komor hangulatú és lassú tempójú skandi noir egészen más stílust 

képvisel, mint a krimiirodalom fő áramlatai. Ezért más síkon vagyunk 

kénytelenek azonosulni a történettel, új kérdéseket kell feltennünk, 

és ami a legfontosabb, türelmesnek kell lennünk. Érzelmileg rá kell 

hangolódnunk a sztorikra. A végeredmény azonban bőven kárpótol 

az erőfeszítésekért. 

Évről évre új tehetségek jelennek meg a színen, és egyre többen 

szeretnék felfedezni az éjféli nap hazájának sötét oldalát. Így úgy tűnik, 

a skandi noir műfaja még sokáig tartja izgalomban az olvasókat.

„…különösen izgalmas 
a külvilág számára, hogy 

bepillanthatnak egy 
tökéletlen Svédország 

életébe.”
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szakkelet-Svédországban az 

E4-es autóúton haladva, valahol 

Härnösand és Örnsköldsvik között 

félúton rátalálunk Docksta városá-

ra. Apró település ez, alig néhány 

száz lakossal, papucsgyárral és 

egy helyes kis büfével, ahol remek 

grillezett halat szolgálnak fel. Ha Docksta kö-

zelében az emberméretű trollfigurával jelölt ki-

járaton térünk le az autóútról, hamarosan egy 

még apróbb település: Berg terül el előttünk. A 

név svédül annyit tesz: hegy – ezek után nem 

nehéz kitalálni, mi magasodik a falucska fölé. 

Érdemes felkapaszkodni a Skuleberget né-

ven ismert hegy csúcsára. Sűrű fenyveseken, 

mohával benőtt köveken át vezet felfelé az út. 

Félúton aztán ritkul az erdőség, a kövek helyét 

csupasz sziklák veszik át, letörések és szirtfo-

kok tarkítják a tájat. A domboldalt fekete- és 

vörösáfonya bokrok borítják, itt-ott légyölő 

galócák telepei pettyezik a tájat. A napfény 

tavacskák remegő tükrén csillan meg. Mintha 

egy forgatás helyszínén járnánk, vagy egy gye-

rekmese illusztrációjába csöppentünk volna. 

Ha ekkor délkeletre tekintünk, különleges 

látvány tárul a szemünk elé: a hegyeket vé-

kony földnyelv váltja fel, a messzeségbe futó, 

dombos félsziget mögött pedig megcsillan a 

tenger. Itt-ott szigetek emelkednek ki apró 

hegycsúcsokként a vízből. Ha tiszta az idő, azt 

is kivehetjük, ahogy apró, élénk színű pontok 

suhannak a víz felszínén. Kajakok. Sokan ki-

fejezetten azért utaznak ide, hogy a meredek 

sziklafalakkal körülvett, időjárástól védett fjor-

dok nyugodt vizén evezzenek. 

A természetet kedvelő látogatók számára ez 

maga a földi mennyország. Lenyűgöző, egyedi 

szépsége miatt a tájat felvették az UNESCO 

világörökség listájára – Svédországban mind-

össze két ilyen hely van. Azért vagyunk itt, hogy 

megismerjük a környéket, hogy kajakozzunk, 

és hogy kiderítsük, mi is teszi olyan különle-

gessé ezt a vidéket. Úti célunk a svéd Ma-

gaspart: a Höga Kusten. 

KEZDETÉT VESZI AZ UTAZÁS... DE ITT?! 

A Magaspartra igyekezve először egy kisvá-

rosba látogattunk el – Svédország másik vé-

gében. A värmlandi Sysslebäck a legkevésbé 

sem mondható tengerparti településnek. Egy 

széles, kanyargós folyó: a hatalmas Vänern 

tavat tápláló Klarälven partján fekszik. Mégis 

fontos állomás ez utunk során, hiszen itt készíti 

kajakjait Pelle Stafshede. 

Pelle cége, a Melker Kayaks szépséges 

hajókat épít. Dizájnjaira legalább annyira ha-

tással volt a szörfösök és gördeszkások világa, 

mint a klasszikus hajóépítési hagyományok. 

A megszállott természetjáró Pellét vállalkozása 

gyökereiről kérdezzük. 

É
A  TÖ RT É N E T A  TÖ RT É N E T
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„Amióta az eszemet tudom, kajakozom. Segít 

feltöltődnöm: amikor evezek, úgy érzem, tele 

vagyok élettel. A természet sikerélménnyel tölt 

el. Az évek múltával egyre kevésbé érdekelt a 

pénz és a karrier mókuskereke. Annál inkább, 

hogy a természetben legyek, új emberekkel 

találkozzam. Elgondolkoztam: mivel fogok fog-

lalkozni öreg koromban?” 

„Egyszer Norvégiában kajakoztam, és ké-

szítettem egy rövidfilmet a túráról. Ezt a filmet 

elküldtem a cégnek, akik a kajakjainkat készítet-

ték. Nem reagáltak. Ezért megírtam nekik, mi-

lyen fontosak manapság a barátságos ügyfelek. 

Erre már érkezett válasz: elmagyarázták, hogy 

a műhelyben kiválóan elboldogulnak, de nem 

tudják, hogyan kell kommunikálni a vásárlókkal.” 

„Ekkor beugrott: elutaztam hozzájuk, és el-

mondtam nekik a terveimet. Ez vagyok én. Sze-

retnétek velem tartani? Úgy hat hónap elteltével 

megállapodtunk.” 

Így születetett meg a Melker Kayaks. Pelle 

azóta minden energiáját erre fordítja. Nem 

sokkal találkozásunk előtt tért vissza Né-

metországból, ahol a nürnbergi PADDLEex-

po kiállításon elnyerte a kiállítás legmenőbb 

termékének járó díjat. Azon a napon mutatta 

be új termékcsaládját: a bambusz longbo-

ardokat. 

Legújabb ötlete, hogy beszkenneli és kie-

lemzi minden egyes ügyfél testalkatát, majd a 

méretek ismeretében digitálisan tervezi meg 

számukra a tökéletesen súlyozott, személyre 

szólóan kiegyensúlyozott kajakot. Hajóit az ál-

tala kifejlesztett, fahulladékból és kukoricake-

ményítő alapú műanyagból előállított rostszá-

lakból, 3D nyomtatóval építi meg. Az így kapott 

kajak teljesen testre szabott, prémium termék, 

amelynek fenntartható alapanyaga sokoldalú-

an használható, akár a műanyag, ugyanakkor 

a fára jellemző tulajdonságokkal bír. 

Pelle Stafshede bemutatja egyik 3D 

nyomtatóval létrehozott, fenntartható 

kajakjának miniatűr prototípusát.
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UTAZÁS A MAGASPARTRA  
Nézze meg filmünket a My Volvo Magazine elektronikus kiadásában.

„Valami teljesen újszerűt akartam teremteni, 

kilépve abból a viszonylag szennyező iparág-

ból, amely évek óta észrevétlenül működött. 

Ezért úgy döntöttem, a fenntarthatóságot diva-

tos dizájnnal kombinálva valami példa nélkülit 

teremtek.” 

Ha már Sysslebäckben jártunk, kölcsönkér-

tünk néhány kajakot Magasparti kalandunk-

hoz, és amint a hír hallatára felcsillant Pelle 

szeme, rajtunk is különös izgalom lett úrrá. 

„Hideg víz, meleg napsütés. Északon egé-

szen más élmények várnak a hajósokra. Hideg 

vizű tóban evezhetünk, miközben a nap forrón 

süt az arcunkba. A tengerről lassan felszálló 

köd látványa ... Fantasztikus élmény. Ráadásul 

minden természetközelibb – nem kell messzire 

menni a nagyvárosoktól, hogy erdőt, kiránduló 

helyet találjunk, hogy kajakozhassunk, feltöl-

tődhessünk. Ott aztán könnyen szabadjára 

engedhetjük a lelkünket."

TENGER MÉLYE, HEGY CSÚCSA

Ezzel a gondolattal felszerelkezve búcsút in-

tettünk Sysslebäcknek, és az országot átszel-

ve elindultunk Docksta felé. A kajakokkal a he-

gyecske lábánál fekvő Friluftsbynnél szálltunk 

vízre. A Jerry Engström vezette Friluftsbyn (szó 

szerint: város a természetben) lelkes termé-

szetjárók táborhelye. Jerry és élettársa, a he-

lyi élelmiszer- és vidékfejlesztésben dolgozó 

Eva vendéglátóinkként lelkesen népszerűsítik 

a térséget és mesélnek a számos helyi finom-

ságról, a díjnyertes gintől kezdve a legkiválóbb 

gyűjtögethető alapanyagokig. Természetesen 

a partszakaszt is úgy ismerik, mint a tenyerü-

ket: elmondják, merre érdemes felfedező útra 

indulni, merre kiránduljunk, hol együnk – és 

persze hol kajakozzunk.

Jerry és Eva elkísérnek bennünket a 

Högklintenre – a parttól nagyjából egy kilomé-

terre fekvő kilátópontra. Ha az ember leparkol 

a domb lábánál, és felsétál a csúcsra, valami 

egészen különleges élményben lesz része – 

egy 9000 éves kőtenger fekszik itt, több száz 

méterrel a tengerszint felett. A Högklinten 

lejtőit borító köveket simára csiszolta a ter-

mészet, ugyanakkor felszínüket több száz 

éves zuzmóréteg borítja, egyedi márványos, 

zöld tónust kölcsönözve nekik. Ezeket a köves 

területeket mohával és dús bokrokkal borított, 

hosszan elnyúló hegyoldalak keretezik. Szép-

séges és semmihez sem fogható a látvány: 

lenyűgöző, csendes, álomba illő helyen járunk. 

A csúcsról lélegzetelállító kilátás nyílik a 

tájra. Északon két szembeötlő jelenség ejti 

rabul a tekintetet: a Skuleskogen Nemzeti 

Park sűrű erdőségei, és a Mjältön hegysziget. 

Mjälton Svédország legmagasabb szigete, 

csúcsa magasabban fekszik a tengerszint 

felett, mint Dánia bármely pontja. Keletre 

Ulvön szigete – egy másik csodálatos kirán-

dulóhely – terül el.

Ulvön nevezetessége az itt készülő ínyenc-

falat: a surströmming, azaz erjesztett hering-

konzerv. A surströmming tipikusan az az étel, 

amelyet meg kell tanulnunk szeretni. Mivel 

erős, egyedi illatot áraszt, a felpúposodott 

konzervet érdemes a szabadban, víz alatt 

A  TÖ RT É N E T
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PELLE STAFSHEDE

„Ha létezik is a földön a 
Magasparthoz fogható csoda, 
még nem találkoztam vele.”

A  TÖ RT É N E T
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Eva Jilkén és Jerry Engström úgy ismeri a 

Magaspartot, mint a tenyerét. A Friluftsbyn 

(friluftsbyn. com) megálmodói és működtetői a 

környék népszerűsítéséből is aktívan kiveszik a 

részüket: Jerry azon dolgozik, hogy minél többen 

megismerjék a Magaspartot, Eva pedig a régió 

konyhakultúrájához kapcsolódó kezdeményezéseket 

menedzsel. Ha a térség legemlékezetesebb 

élményeit keressük, csakis őket érdemes kérdezni... 

Íme, a válaszaik... 

JERRY: Menjenek túrázni – a Skuleberget hegyen, 

ha egynapos kirándulást terveznek, vagy a 

Skuleskogen Nemzeti Parkba. Kihagyhatatlan! 

EVA: A legkiválóbb ízélményt a Hernö Gin (hernogin.

se) nyújtja itt a Magasparton. A világ legjobb 

ginjeként tartják számon, és itt készül Härnösand 

mellett, egy parányi piros házikóban. 

JERRY: Vagy szálljanak fel a kompra, és 

látogassanak el Ulvönre. Ott olyan különleges 

fogásokban lehet részük, mint az erjesztett hering, 

a surströmming.

EVA: Ulvön szigetén egy nagyszerű szálloda 

és étterem is működik (ulvohotell.se), ahol a 

térség különleges zamataival ízesített fogásokat 

kóstolhatják meg. 

JERRY: Ha könnyed, pihentető napra vágynak, 

autózzanak körbe a Nordingrå félszigeten. Tele van 

kis kávéházakkal, éttermekkel, kirakodóvásárokkal. 

EVA: Ha pedig első osztályú kulináris élményt 

keresnek, ajánlom a Linnéa & Peter (linneaochpeter.

se) éttermet Örnsköldsvikben: itt kényelmes, 

fesztelen környezetben költhetnek el egy igazán 

emlékezetes vacsorát.

A MAGASPART 

HAT 
CSODÁJA

vagy az erdő mélyén – de mindenképpen 

lakott területektől távol – felbontani. Ugyan-

akkor az erjesztett hering íze remek, ropogós 

svéd kenyéren elosztva, hagymával, krumpli-

val, sajttal és tejföllel tálalva igazi csemege.

VÉDETT KÖRNYEZETBEN

A magasba törő sziget és a tengerpart mere-

délyei között háborítatlanul terül el a tenger. 

Ideális hely ez a kajakozásra. A part menti szi-

getek kirándulásra és evezésre egyaránt alkal-

masak – lehet szó hosszabb túráról, amelyen 

evezünk és gyalogolunk is, vagy egy egynapos 

kirándulásról, amelynek során megkerüljük 

valamelyik szigetet. Ehhez még csak helyis-

meretre sincs szükség. Az erdőkkel benőtt, 

meredek partok közötti, nyugodt vízfelületen 

biztonságosabban kajakozhatunk, mint kint a 

nyílt tengeren.

Ráadásul a Skuleskogen Nemzeti Park és 

a Mjältön egyaránt rengeteg kalandot kínál. 

Bővelkednek a könnyen megközelíthető ven-

dégházakban, ahol megszállhatunk. Helyen-

ként még szaunába is botlik a látogató – a 

vízen töltött, hosszú nap után felmelegít és 

ellazít (persze a medvékre nem árt ügyelni.)

A Magaspart öbleit alkotó, gyűrött partszaka-

szon olyan településeket találunk, mint a hosz-

szan elnyúló, kavicsos tengerparttal rendelkező 

Norrfällsviken. Kajakjaink felgyorsulnak a csen-

des, palaszürke víztükrön. Az egyik irányban 

erdővel borított, meredek partszakaszt látunk, 

amely kimért precizitással ver vissza minden 

felé kiáltott hangot. A másikban rozsdaszínű, 

zöld, foltos, márványos kavicsokkal borított 

partszakasz csábít kikötésre és pihenésre. 

A NAGY STRAND

A Magaspart felfedezéséhez kiváló kiindulási 

pont Storsand, azaz a nagy strand, amely a 

Nordingrå elnevezésű településen található. 

A  TÖ RT É N E T

Jerry szerint ez a környék egyik legnagyobb 

nevezetessége a Skuleberget, a Skuleskog-

ens Nemzeti Park és Ulvön mellett. A kezdő, 

középhaladó kajakosok azonban jobban jár-

nak, ha a Skuleberget mellett fekvő, drámai 

szépségű Norrfjärden települést fedezik fel. 

A Magaspart mentén az erdő egészen le-

kúszik a víz széléig. A parton is fenyők nőnek, 

a levegőt markoló gyökereik látványosan fo-

nódnak egybe az aranyszínű homokban. Sajá-

tos – egyszersmind nagyon is svéd – élmény 

fenyőtüske-ágyon és lehullott tobozokon ta-

posva nagyokat szippantani a meleg tengeri 

levegőből. 

A Storsand hosszú, homokos partszaka-

szán igazán könnyű vízre tenni a kajakokat. 

Pontosan erről híres ez a térség: fenséges 

tájai mindenki előtt nyitva állnak. Az ember 

kiszáll az autójából, és szó szerint öt percen 

belül az érintetlen természet csendje és bé-

kéje veszi körül. 

Jerry szerint Storsand pont könnyű meg-

közelíthetősége miatt „tartozik a Magaspart 

három legnépszerűbb látványossága közé.” 

Nem csak kajakozásra ideális a környék: a 

védett erdőségekben jól esik egy kiadós séta, 

és áfonyát is szedhetünk. 

Bármilyen csendes és hívogató azonban a 

víz, ne feledjük, hogy mégis csak Észak-Svéd-

országban járunk. Evezés közben átfagyhat 

az ember. Ilyenkor különösen megnyugtató 

a tudat, hogy okostelefonunkról bármikor 

beindíthatjuk autónk állóhelyzeti fűtését. Hi-

szen különösen nagy élmény úgy megjárni a 

vadont, hogy közben tudjuk: csupán percek 

választanak el bennünket a civilizáció kényez-

tető melegétől. 

SEHOL MÁSHOL A VILÁGON 

Utunk kezdetén, mielőtt új kajakjainkkal bú-

csút intettünk volna Sysslebäck városának, és 

a Magaspart felé vettük volna az irányt, egy 

kávé mellett tervezett utazásunkról beszélget-

tünk Pellével. Egyik gondolata a kaland végéig 

a fülünkben csengett. „Ha létezik is a földön 

a Magasparthoz fogható csoda, még nem ta-

lálkoztam vele.” – mondta.

Svédország bővelkedik a mesés szépségű 

tájakban. Közöttük is egyedi karakterrel bír 

a Magaspart, amelyet részben a vadul fel-le 

hullámvasutazó tájnak köszönhet, részben 

annak a ténynek, hogy bárki által könnyedén 

megközelíthető, legyen szó erdei sétáról vagy 

vízparti barangolásról, egy könnyed hegyi ki-

rándulásról vagy néhány napos kajaktúráról a 

méltóságteljes, palaszürke tengeren. 
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UTAZÁSRA KÉSZEN

FIGYELEM: AZ ITT LÁTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK NÉMELYIKE CSAK BIZONYOS VOLVO TÍPUSOKHOZ RENDELHETŐ MEG. A PONTOS RÉSZLETEKÉRT 
FORDULJON HELYI VOLVO MÁRKAKERESKEDŐJÉHEZ VAGY KERESSE FEL A WWW VOLVOCARS.HU OLDALT.

XC60 MEGVILÁGÍTOTT CSOMAGTÉR-
PEREM VÉDŐBETÉT 218.000 FT

XC90 VILÁGÍTÁSSAL SZERELT 
OLDALSÓ FELLÉPŐK 615.000 FT

S60 DUPLA KIPUFOGÓVÉG DIFFUZORRAL 
182.000 FT

TETŐCSOMAGTARTÓ 71.500 FTV90 CC KIHAJTHATÓ VONÓHOROG, 
FÉLIG MOTOROS 382.000 FT

KERÉKPÁRTARTÓ, VONÓHOROGRA 
SZERELHETŐ 199.000 FT

XC60 NAVIGÁCIÓS SZOFTVER 410.000 FT XC60 HÁTSÓ PARKOLÁSSEGÍTŐ KAMERA 
211.000 FT

S60 KITEKINTŐ KAMERA, ELÜLSŐ  
HOLTTÉR-FELÜGYELET 226.000 FT

1. CSECSEMŐHORDOZÓ  112.000 FT  2. MENETIRÁNNYAL SZEMBEN BEÉPÍTETT GYERMEKÜLÉS  
160.000 FT  3. ÜLÉSMAGASÍTÓ  112.000 FT 4.  ÜLÉSMAGASÍTÓ GYAPJÚ HUZATTAL 73.000 FT

NYAKPÁRNA 16.700 FT
Gyapjú szövet és nubuk szövet.
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Juttassa érvényre egyéni ízlését a Volvo XC60 optikai csomagja segítségével.
Minőségi részletek hirdetik autója kalandvágyó, lelkesítő,  

vagány személyiségét, akár álló helyzetében is.

A Volvo XC60 optikai készlet színre fújt hátsó fenékvédő lemezt, kifinomult rajzolatú, teljesen integrált kipufogót és masszív első fenékvédő lemezt tartalmaz.
Ezek az elemek tökéletesen harmonizálnak az autó formatervével, és merész, kifejező, kalandvágyó karakterrel ruházzák fel azt. A képen látható 22 colos,  

öt duplaküllős Black Diamond Cut könnyűfém keréktárcsákat az optikai csomag nem tartalmazza.

ALAKÍTSA SAJÁT KÉPÉRE 
OPTIKAI CSOMAG
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A Volvo Cars 1945-ben sebességváltók felújításába fogott Köping városában. 
Amit eredetileg a háború utáni nyersanyaghiány enyhítésére szolgáló, 

átmeneti megoldásnak szántak, hamarosan állandó tevékenységgé vált, és 
megalapozta az autóipar talán legszélesebb választékot kínáló, újragyártott 

cserealkatrész-családját, a Volvo Cars csererendszert.  Ma, több mint 70 évvel 
később minden eddiginél fontosabb számunkra az eredeti Volvo alkatrészek 

újragyártásra, ami jó hír Önnek, jó hír autójának, és a környezetnek is.

ÚJ ESÉLY 
AZ ÉLETRE 

VOLVO CARS CSERERENDSZER
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M

TOVÁBBI TUDNIVALÓK Nézze meg filmünket a My Volvo Magazine 
elektronikus kiadásában, vagy a Discover Volvo oldalon: volvocars.com/DiscoverVolvo

indannyian tudjuk, hogy Földünk erőforrásai végesek. 

Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

életünk során a lehető legkevesebb hulladékot ter-

meljük. Az újrahasznosítás a világ számos országában 

az élet szerves részévé vált; sok helyütt ugyanolyan 

természetes konyhai berendezési tárgy a szelektív 

gyűjtő, mint mondjuk egy tűzhely.  Ám ha a háztartási 

hulladék szétválogatása természetesnek tűnik is számunkra, felmerül a 

kérdés: "Mindig az újrahasznosítás a legjobb megoldás?" Ami a Volvo 

gépkocsik alkatrészeit illeti, a válasz egyértelműen nem.  

De akkor mi történik a Volvók elhasznált alkatrészeivel, miután le-

cseréltük őket? És mi a legjobb megoldás, ha nem az újrahasznosítás? 

A válasz az újragyártás, amelyben a Volvo Cars több mint 70 éves 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik.

JOBB AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSNÁL

A Volvo gépkocsik minden alkatrészét a legszigorúbb biztonsági és kör-

nyezetvédelmi normák szerint gyártjuk, a nyersanyagok feldolgozásától 

a gyártási folyamatokig. Ha pedig ilyen kiváló minőségű alkatrészek 

állnak rendelkezésünkre, logikusnak hangzik, hogy ha elhasználódtak, 

ne kidobjuk azokat, hanem igyekezzünk a lehető leghatékonyabban 

felhasználni őket. A Volvo pontosan ezt teszi.

Előbb vagy utóbb elkopnak egyes alkatrészek. Ilyenkor gondosan 

kiszereljük ezeket, és ha nem sérültek vagy menthetetlenül elhasznál-

tak, gondosan újragyártjuk őket, az eredetivel azonos, magas minőségi 

elvárások szerint. Minden újragyártott Volvo alkatrész bekerül a Volvo 

Cars csererendszerbe, és türelmesen várja, hogy ismét egy autó ré-

szévé válhasson.

MINDENKINEK ELŐNYÖS MEGOLDÁS

Sejtjük, mi jár a fejében – miért nem hasznosítjuk inkább újra az alkat-

részeket? Nos, az autóalkatrészek hasonló tárgyak újrahasznosítása 

rengeteg energiát emészt fel. Ezért azzal, hogy inkább újragyártjuk azo-

kat, még tovább csökkentjük tevékenységünk környezeti hatását. Álljon 

itt néhány adat, ami alátámasztja érveinket... Az újragyártott alkatrészek 

elkészítéséhez akár 85 százalékkal kevesebb nyersanyagot és 80 szá-

zalékkal kevesebb energiát kell felhasználni, mint az új alkatrészekhez. 

A használt alkatrészek újragyártásával évente akár 980 tonna acélt és 

350 tonna alumíniumot takarítunk meg. Ami a CO2-kibocsátást illeti, a 

megtakarítás mértéke megfelel annak, mintha 1326-szor megkerül-

nénk a földet egy Volvo V40 D2-vel. 

Az újragyártás azonban nem csak a környezet számára előnyös. 

Ugyanis az összes újragyártott alkatrészre ugyanazok a minőségi elvá-

rások és garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti Volvo alkatré-

szekre. Ráadásul az újragyártás során mindig a legfrissebb specifikáció-

kat alkalmazzuk, ezért második életükben akár jobban is teljesíthetnek, 

mint először.  Ráadásul az újragyártás rendkívül költséghatékony.

MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ

A Volvo Cars csererendszer ma az újragyártott cserealkatrészek egyik 

legszélesebb választékát kínálja az egész autóiparban. A gyártás be-

fejezését követő akár 15 éven át biztosítja az alkatrész utánpótlást 

az egyes modellekhez, a sebességváltótól a befecskendezőkön át az 

elektronikus komponensekig – egytől egyig a Volvo Cars eredeti mű-

szaki specifikációi szerint, tökéletesen helyreállítva.

Az újragyártás során azonban nem csak a múlt és a jelen Volvóira 

koncentrálunk. A villamosítás és a hibrid technológiák elterjedése miatt 

már most figyelnünk kell a jövőre. A Volvo hosszú évek óta készül a 

Twin Engine modellek nagyfeszültségű akkumulátor-csomagjainak és 

egyéb hajtáslánc-elemeinek kezelésével járó új kihívásokra.

A JÖVŐRE GONDOLVA TERVEZNEK

A Volvo Cars újragyártó és tervező részlegei szorosan együttműköd-

nek. Rengeteg időt, energiát és szakértelmet fordítanak arra, hogy 

olyan megoldásokat dolgozzanak ki, amelyekkel leegyszerűsíthető az 

alkatrész későbbi szétszerelése. A nagyfeszültségű akkumulátorok és 

egyéb komponensek tokját például nem ragasztással vagy hegesz-

téssel, hanem csavarkötéssel zárják le. Apró lépésnek tűnhet, de ha 

a környezetről van szó, minden lépés számít, amit a helyes irányban 

teszünk meg. Ha figyelembe vesszük, milyen lehetséges előnyöket 

kínál Önnek, autójának és a világnak az újragyártás, könnyű belátni, 

hogy alighanem tényleg ez a leginkább felelősségteljes megoldás.

3 5
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VÁROSI PASZTORÁL

Egy vasúti konténerekkel teli, lebetonozott telek - a farm szó hallatán 

nem biztos, hogy ez jutna elsőként eszünkbe. Pedig a városi konténeres 

növénytermesztés megjelenésével lassan elmosódnak a határok a parkoló 

és a kelkáposzta-ültetvény között. 

A bostoni Freight Farms vállalat által kínált Leafy Green Machine (ma-

gyarul „lombos zöld gép”) tulajdonképpen egy vasúti konténerbe zárt 

farm. Ellenáll az időjárásnak, azonnal használható, és évente 2-4 tonna 

élelmiszert termelhetünk meg benne.  

Egyetlen konténer zöldséghozama elérheti akár 0,8 hektárnyi termő-

földét. A konténer egész évben művelhető, télen sem kell leállni, és par-

lagon sem kell hevertetni. Bárhol felállítható, akár a legsűrűbben lakott 

környezetben is, és azonnal elkezdhetünk termelni benne. 

A Freight Farms a közelmúltban elnyert egy NASA ösztöndíjat: az in-

tézet szerint a Leafy Green Machine, vagy valami ahhoz hasonló, egy 

nap alkalmas lehet arra, hogy növényt termesszünk az űrben – vagy akár 

más bolygókon. 

Egy másik, a sűrűn lakott városi területeken megvalósítható a növény-

termesztés, az akvapónia, ahol halakkal teli akváriumok biztosítják a nö-

vények növekedéséhez szükséges feltételeket. Az akvapónia szerves, zárt 

rendszerként működtethető: a vizet, amelyben a növények növekednek, 

a halak trágyázzák meg. A rendszer tökéletesen alkalmas apróbb növé-

nyek, például fűszernövények vagy mikrozöldek termesztésére – utóbbi-

ak azok a parányi, rendkívül ízletes, tápanyagban gazdag levelecskék, 

amelyekkel egyre gyakrabban találkozhatunk éttermekben. Ha ezeket a 

városban tudjuk megtermelni, azzal csökkenthetők a szállítási költségek 

és a környezeti terhelés, ráadásul szabadon hagyhatjuk a termőterületeket 

a hagyományosabb haszonnövények számára. 

Amikor tehát legközelebb bánatosan végignéz egy parkolón, és arra 

gondol, „emlékszem, amikor itt még termőföld terült el”, jusson eszébe, 

hogy talán nemsokára újra így lesz.

K É P :  TO N Y  LU O N G

EMBEREK KÜLÖNLEGES HELYEN
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ÉJSZAKAI MŰSOR

SZÁNDÉKOSAN ELVESZVE

STÚDIÓIDŐ

KÉZBEN TARTOTT TÉVELYGÉSEK

A londoni Black Tomato luxus utazási iroda ügyfelei elveszett emberek 

– legalábbis a programok idejére. Nem kell persze megijedni: arról szó 

sincs, hogy a vadon mélyén hagynák magukra az ügyfeleket. Ellenke-

zőleg: pontosan szabályozott eltévedést kínálnak. A Get Lost üdülési 

csomag keretében ismeretlen területre viszik az embert, majd ott hagy-

ják – persze felszerelve mindennel, ami az élményhez nélkülözhetetlen. 

Biztonsági okokból a résztvevőket a távolból nyomon követik, illetve 

velük tart egy jó helyismerettel rendelkező vezető. Az ügyfelek sarkköri, 

sivatagi, őserdei, hegyvidéki és tengerparti helyszínek között válogat-

hatnak. További információk a blacktomato.com/getlost/ oldalon.

ÉJFÉLI (NAP) ELŐADÁS

A finnországi Lappföldön, a sarkkörtől mintegy 120 kilométerre északra fekvő Sodankylä 

faluban nyaranta egyáltalán nem megy le a nap. Ennek örömére minden évben filmfesztivált 

rendeznek itt, amit találóan úgy neveznek: Midnight Sun, azaz éjféli nap. A fesztivál ideje alatt 

24 órában vetítik a filmeket, ám ez igazából fel sem tűnik, hiszen reggel négykor ugyanolyan 

világos van itt, mint délután négykor. A fesztiválon a világ legizgalmasabb rendezőinek munkái 

mellett ígéretes tehetségek filmjeit is megtekinthetik a helybéli és nemzetközi vendégek. 

Ragyogó napsütésben fogadják be a filmeket, a tájat, valamint Sodankylä fesztelen, baráti 

szellemiségét. A non-stop napfény és az egzotikus helyszín csak még egyértelműbbé teszi: 

a Midnight Sun filmfesztivál a filmművészet színtiszta szeretetének ünnepe. Idén immár 

33. alkalommal rendezik meg, 2018. június 13. és 17. között. Részletek: msfilmfestival.fi/en

SVÉD SAROK

Tavaly nyár végén egy új luxuslétesítmény nyitotta meg kapuit 

Milánó belvárosában.  Vajon kávéház volt? Vagy bár? Munkahely? 

Esetleg – hiszen belül autók is álltak – Volvo bemutatóterem? A vá-

lasz: egyik sem, illetve mindegyik egyszerre – a látogatók a világ 

első Volvo Studiójában jártak. Olyan új koncepcióról van szó, amely 

a világ legstílusosabb nagyvárosaiban hoz létre egy komfortos és 

fényűző „svéd sarkot”, ahol a látogatók egy remek kávé mellett, 

vagy egy exkluzív rendezvény keretében ismerkedhetnek meg az 

autókkal. A szokásos kereskedésekkel szemben a Volvo Studio 

kifejezetten találkozásra, kikapcsolódásra, időtöltésre született tér.

KÉP: UNSPLASH.COM

KÉP: JONNE SIPPOLA

A KÍVÁNCSIAKNAK

MY VOLVO MAGAZIN TÁBLASZÁMÍTÓGÉPRE ÉS OKOSTELEFONRA

Tudta, hogy akár telefonján vagy tabletjén is olvashatja a My Volvo magazint? A My Volvo 

magazin iOS és Android rendszerű készülékeken egyaránt elérhető, digitális kiadását 

kifejezetten úgy terveztük meg, hogy segítségével minél egyszerűbben és kényelme-

sebben fedezhesse fel a Volvo világát. Megtalálja benne ugyanazokat a kiváló írásokat, 

ajánlatokat és ihleteket, amiket a nyomtatott újságban is, ráadásként pedig számos 

izgalmas extrát is tartogat. A My Volvo magazin exkluzív cikkekkel, csodálatos fényké-

pekkel és filmekkel, valamint számos hasznos linkkel gazdagított, tabletre és telefonra 

optimalizált kiadása a nyomtatott újság megszokott színvonalát kínálja, még gazdagabb 

tartalommal. Töltse le most, és merüljön el a Volvo világában. A My Volvo magazin digitális 

kiadása ingyenesen letölhető az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

* Az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az USA-ban és más országokban. 3 9
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A Volvo Ocean Race semmihez sem fogható. Félelmet nem ismerő 
hajósok kelnek versenyre egymással és a természet elemeivel a létező 
legbarátságtalanabb körülmények közepette. Nem kevésbé egyedülálló 
jelenség az új Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race: a természetes 
választás, ha kalandról van szó.

  
TERVEZVE
AZ ÚJ VOLVO V90 CROSS COUNTRY VOLVO OCEAN RACE

KALANDRA

A LEGKEMÉNYEBB KIHÍVÁS

Már sötétedik, mire visszatérünk az autóhoz. Végre elállt az eső. A hátizsák azonban nehéz, 

ruhánk átázott, az eredetileg színpompás kerékpáron pedig egyenletes sárréteg barnállik. 

Micsoda remek nap volt! Elértük személyes határainkat, és a csúcsot is, amit kiszemeltünk 

magunknak. Már nincs más dolgunk, mint tisztálkodni, elpakolni, és indulhatunk haza. Persze 

néha pont ez a legnehezebb kihívás.

ÁTLAGOS MEGOLDÁSOK

Megérkezünk az autóhoz, lepillantunk sáros cipőnkre, víztől csöpögő kerékpárunkra, és 

arra gondolunk: „Ezt bezzeg soha nem mutatják a reklámokban. A hullámok felé szaladó, 

bronzbarna szörfösöket, nyaralni induló, vidám családokat annál inkább! Miért nem láthatjuk 

az autókat ilyen megoldhatatlan helyzetekben?” Mély levegőt veszünk, és felkészülünk a 

kényelmetlen hazaútra, valamint a megérkezést követően ránk váró autótakarítás nyűgjére. 

Ennek azonban nem kell így lennie!

ÉLET, VOLVO MÓDRA

Mi volna, ha létezne egy autó, amelyet pont az ilyen helyzetekre terveztek? Egy autó, amely 

nem csak abban volna társunk, hogy kiteljesítsük kalandvágyunkat, de arról is gondoskodna, 

hogy utána kényelmesen és biztonságosan hazajussunk? Akkor egészen más véget érne 

a történet. Már sötétedik, mire visszatérünk az autóhoz. Végre elállt az eső. A hátizsák 

azonban nehéz, ruhánk átázott, az eredetileg színpompás kerékpáron pedig egyenletes 

sárréteg barnállik. Micsoda remek nap volt! Megérkezünk az autóhoz, lepillantunk sáros 

cipőnkre, víztől csöpögő kerékpárunkra, és arra gondolunk: „Semmi gond.”
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STRAPABÍRÓ FÉNYŰZÉS
Mielőtt kerékpárunkat és nyirkos ruhánkat betennénk az autóba, felszereljük a 

lökhárító védőbetétet és a vízálló csomagtértálcát. Miután mindent a helyére tettünk, 
bedugjuk a magunkkal hozott, hordozható kávéfőzőt, leülünk a lökhárító védőbetétre, 

és tekintetünket végighordozzuk a tájon.

STÍLUSOS INDULÁS
Megittuk a kávét. ideje haza indulni. Már átöltöztünk, száraz mindenünk, mégis fenn 

hagyjuk az ülésvédő borítást. Hiszen olyan jól néz ki! Nincs más hátra, mint beindítani a 
motort, beállítani a navigációt, és tisztán, szárazon, kényelmesen hazajutni.

Melyik útvonalat válasszuk?

V90 CROSS COUNTRY VOLVO OCEAN RACE 
MODERN KALANDOROKNAK TERVEZVE

• 230 V csatlakozó aljzat • 4 db USB aljzat • Egyedi kétoldalú ülésborítás 
• Egyedi csomagtér-kialakítás • Csomagtérajtóba beépített LED világítás 

• Törhetetlen zseblámpa • Újrahasznosított műanyagból készült, egyedi szövet padlószőnyeg 
• Egyedi külső színkombináció, egyedi belső kialakítás

Fedezze fel a Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race modellt a volvocars.com oldalon

* Az akkumulátoros hordozható tisztítógép tartozékként rendelhető.

MARADJON A TERMÉSZET A TERMÉSZETBEN
Kinyitjuk a csomagtartót, kivesszük a hordozható tisztítót*, és munkához látunk. 

Perceken belül ragyog a kerékpár, tiszta a cipő.
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1. KAPUSNIC PULÓVER, GYEREK  23 500 FT  2. KAPUSNIC PULÓVER, FELNŐTT  27.000 FT  3. LIFESTYLE KULCSTARTÓ  5.400 FT  4. KÁRTYATARTÓ  6.000 FT   

5. NAIMAKKA TÚLÉLŐ KARKÖTŐ  19.000 FT  6. POC KNOW NAPSZEMÜVEG  57.500 FT  7. CORDURA PIPERETÁSKA  25.000 FT  8. KARÓRA 40 FEHÉR  82.500 FT   

9. KARÓRA 40 FEKETE  82.500 FT  10. CORDURA UTAZÓTÁSKA  68.000 FT

STÍLUSOS NYÁRI KALANDOZÁS

V O LV O  C A R  L I F E S T Y L E  K O L L E K C I Ó

Manapság bárhol ránk mosolyoghat a kaland. Ezért nem árt felkészülni. 
Legújabb kollekciónkban mindent megtalál, amire csak az előttünk álló nyár 

felfedezéséhez szüksége lehet, az elegáns Volvo Cars karóráktól és innovatív 
karkötőktől kezdve a divatos napszemüvegeken át a könnyű, vízálló táskákig.

NEFF Gourmet Center: 
Lépjen be Ön is a NEFF 
varázslatos világába!
Tapasztalja meg a modern design és a különleges prémium 
beépíthető háztartási gépek tökéletes harmóniáját!

Ismerje meg inspiráló környezetben páratlan megoldásainkat, 
mint a Slide & Hide®  sütőajtót, a CircoTherm® forró levegős 
rendszert és az új TwistPad® Fire mágneses forgatógombbal 
ellátott főzőlapot!

Cím: NEFF Gourmet Center
1023, Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. www.neff-home.com/hu
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