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Įkvėpti unikalaus medžiagų mišinio, „Volvo XC40“ suteikiančio 
išskirtinį automobilio interjero stilių, iš arčiau pažvelgiame į kai 
kurias keisčiausias ir labiausiai neįtikėtinas šiuo metu kuriamas 

medžiagas, tarp kurių yra bakterijų prisotinti sportbačiai, 
švarkai iš voratinklio šilko, fotokatalitiniai dažai ir pieštuko švino 

statybinė medžiaga.

ĮKVĖPIMAS 
SKANDINAVIŠKASIS „NOIR“  

Tarptautiniuose bestselerių sąrašuose jau daugiau kaip 
dešimtmetį dominuoja kriminalinių romanų fenomenas, 

vadinamas skandinaviškuoju „Noir“, prikaustęs viso 
pasaulio televizijos auditorijas. Susitikome su kriminalinius 
romanus rašančiu ir TV serialo „Tiltas“ kūrėju švedu Hansu 

Rosenfeldtu bei aptarėme paslaptingąją Švedijos pusę.

ISTORIJA
AUKŠTASIS KRANTAS 

Baidarėmis nuplaukėme į Švedijos šiaurę ir nutarėme 
daugiau sužinoti apie įspūdingus Aukštojo kranto gamtos 

kraštovaizdžius ir patys įsitikinti, kuo jie unikalūs ir įkvepiantys.
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SMALSUSIS ŠVEDAS

Įkvėpti unikalaus medžiagų mišinio, „Volvo XC40“ suteikiančio išskirtinį 
automobilio interjero stilių, ir jų kūrėjų minčių proceso, iš arčiau pažvelgiame 

į kai kurias keisčiausias ir labiausiai neįtikėtinas šiuo metu kuriamas 
medžiagas, tarp kurių yra bakterijų prisotinti sportbačiai, švarkai iš voratinklio 

šilko, fotokatalitiniai dažai ir pieštuko švino statybinė medžiaga.

TAI, IŠ KO PAGAMINTOS SVAJONĖS

T E K STA S  /  M AT T  O ´ L E A RY



S M A L S U S I S  Š V E DA S

Kai buvo pristatytas „Volvo 

XC40“, jo vidaus stilius sulaukė 

įvairių reakcijų. Tai buvo šiandie-

niniam gyvenimo būdui sukurtas 

šiuolaikinis automobilis, kurio 

savininkai galėjo save išreikšti. 

Ryškios spalvos ir smagios bei 

kokybiškos apdailos medžiagos 

sukrėtė prabangiems interjerams būdingą „medie-

nos ir odos“ tradiciją, taip pat, tobulai atitiko viso 

automobilio tapatybę ir dizainą.

Vienas XC40 interjero dizainerių Erikas Åleby 

mums papasakojo, kaip jam su komanda buvo 

nurodyta sukurti tai, kas nebūtų tik XC90 ir XC60 

„mažasis brolis“. Kiekvienas jo centimetras turėjo 

būti „Volvo“ automobilis, atspindintis bendrovės 

paveldą, tačiau privalėjo būti ir išskirtinis, pasižymin-

tis individualia išraiškos forma.

Siekdami sukurti stiprų pirmąjį įspūdį, Erikas 

su komanda pirmiausia peržvelgė interjerui skirtas 

medžiagas. Jas konceptualizuodami ir rinkdami, 

įkvėpimo jie rado netikėtose vietose. „Tai reiškė 

peržiūrėti kitus skandinaviškus prekės ženklus 

kitose srityse, pavyzdžiui, mados, baldų ar sporto 

aprangos, – pasakoja Erikas. - Norėjome, kad 

„Volvo“ prekės ženklas judėtų pirmyn, naudojant iš 

pirmo žvilgsnio netikėtas medžiagas, kurios taip pat 

yra puikiai išpildytos. Taip pat norėjome, kad klientai 

jaustų, kad tai šiek tiek kitaip, ir tai pamiltų“. Rezul-

tatas toks – XC40 interjeras 

pasižymi įkvepiančiu ir unikaliu 

medžiagų rinkiniu, pavyzdžiui, 

kilimėliais ir dėklais iš perdirbto 

poliesterio veltinio bei oda 

„Oxide Red“, atkartojančia išskir-

tinį tamsiai raudoną tradicinių 

švediškų trobelių atspalvį.

Jie taip pat pabandė įvesti naujovių, neatsisa-

kant tradicijų. „Visada ieškome naujų medžiagų, 

kurias galėtume panaudoti savo automobiliuose, – 

pasakoja Erikas. - Jų randame prekybos parodose, 

kitose nei mūsų dizaino srityse, žurnaluose, pas tie-

kėjus ir tarp mūsų skandinaviško paveldo. Tuo pat 

metu mus itin įkvepia skandinaviško gamtos artumo 

pojūčio ir skandinaviškos naujausių technologijų 

kūrimo istorijos sintezė“.

MATERIALUSIS PASAULIS

Eriko teigimu, bet kokia nauja medžiaga „Volvo“ 

automobilyje turi pasižymėti „aukštu funkcionalumo 

ir pažangiausio dizaino laipsniu“. Neprošal, jei ji ir 

tvari, todėl įdomiausių įkvėpimo šaltinių randama 

gamtoje. Visgi šia linkme juda ne tik „Volvo Cars“ 

dizaineriai, bet ir visas medžiagų mokslas apskritai.

Pažvelkime į vieną pavyzdžių – vadinamąją ste-

buklingą medžiagą grafeną. Ji yra vos atomo sto-

rio, beveik permatoma ir labai labai tvirta – išties 

apie 200 kartų tvirtesnė už tvirčiausią plieną. Be to, 

„Mus itin įkvepia skandinaviško 
gamtos artumo pojūčio ir 
skandinaviškos naujausių 

technologijų kūrimo 
istorijos sintezė“.

E R I K  Å L E BY,  I N T E R J E R O  D I Z A I N E R I S
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S M A L S U S I S  Š V E DA S

grafenas itin laidus elektrai, pasižymi magnetinėmis 

savybėmis ir, kas labai keista, gerai sugeria šviesą. 

Visgi dėl plonumo ir sudėtingos gamybos praktikoje 

jis nėra labai naudingas, bent jau taip buvo iki šiol. 

2017 m. grupė Masačusetso technologijos insti-

tuto (MIT) tyrinėtojų sukūrė naują medžiagą – iš 2D 

grafeno sudarytą 3D į kempinę panašią struktūrą, 

kuri neįtikėtinai lengva, tačiau vis tiek keletą kartų 

tvirtesnė už plieną.

MAŽUTĖLYTIS

Naujoji grafeno struktūra sukurta, įkvėpimo ieškant 

gamtoje – pavyzdžiui, pinčių ir koralų sandara, taip 

pat, gamta įkvėpė ir daugiau stulbinamų medžiagų, 

kurios dabar gaminamos komerciniais tikslais. 

Viena tokių medžiagų vienu metu skamba ir nepa-

prastai, ir kraupiai. Ar dėvėtumėte švarką iš vora-

tinklio šilko?

Ateityje galbūt nenorite matyti gamyklų ir ūkių, 

kur auginami tarantulų spiečiai, tačiau tame nėra 

nieko keisto – tokios rūšies šilkas niekada nebuvo 

susijęs su vorais. Tai yra visiškai naujas produktas, 

pagamintas iš specialiai sukurtų sintetinių bal-

tymų. Jis taip pat pasižymi visomis tikro voratinklio 

šilko savybėmis – jis stebėtinai tvirtas, elastingas 

ir tamprus. Dėl to medžiaga itin tinkama sudėtin-

goms oro sąlygoms ir sunkiai fizinei veiklai, todėl 

bendrovė „The North Face“ ėmė bendradarbiauti 

su sintetinio šilko gamintoju „Spiber“ ir iš stebu-

klingojo siūlo ketina gaminti auksinę striukės 

„Moon Parka“ versiją.

DAŽYMAS ENERGIJA

Mąstant apie naujos kartos tvarumą, kuriama ir dar 

viena medžiaga – fotokatalitiniai dažai. Jie ne tik 

gražiai atrodo ant sienų, bet ir sugeria ore esančius 

garus ir juos suskaido – taip gamina vandenilį. 

Australijoje tai laikoma metodu, kuriuo ateityje 

miestams bus tiekiama energija – iš vandens bus 

gaminama energija, nieko neimant iš pagrindinio 

tiekimo kanalų.

MIT mokslininkai sukūrė medžiagą, impre-

gnuotą saugia bakterijų E.coli forma. Iš šios medžia-

gos vėliau pagaminti sportbačiai. Visgi šie batai 

nekuria energijos, o sudrėkę ima švytėti tamsoje. 

Kitaip tariant, jei per vakarinį krosą kojos suprakai-

tuos, Jūsų sportbačiai nušvis.

ATEITIS

Smalsu stebėti, kaip šios medžiagos bus naudo-

jamos praktikoje. Kai kurios jų išties neįtikėtinos. 

Kitos, jei žvelgsime racionaliai, praktiškai ir su šiek 

tiek mažiau fantazijos, gali atrodyti betikslės. Visgi 

atminkime, kad kadaise kažkas tikriausiai pažvelgė 

į perdirbto plastiko gabalą, suraukė nosį ir ištarė: 

„Na, tai gražu, tačiau nemanau, kad kada nors tai 

bus naudojama“.

Vieną dieną, kai gyvensime grafeno kempinių 

namuose ir vairuosime automobilius su voratinklio 

šilko apmušalais, mums gali atrodyti labai keista, kad 

taip žmonės kalbėjo ir apie švytinčius sportbačius. n
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IŠDRĮSK ATRODYTI KITAIP

K A R Ü N

Jei žmonės pasirenka matyti tik teigiamąją gyve-

nimo pusę, juos neretai apkaltina žvelgimu pro 

rožinius akinius. Visgi, kas tame blogo? Kodėl netu-

rėtume į mus supantį pasaulį žiūrėti pozityviau bei 

kodėl neturėtume skatinti ir kitų taip elgtis?

Tokio mąstymo pagrindu sukurta inovatyvi Čilės 

bendrovė „Karün“, kurios specializacija – aukštos 

kokybės akiniai nuo saulės, įkvėpti gamtos ir paga-

minti iš pačių netikėčiausių medžiagų, pavyzdžiui, kri-

tusių medžių, išmestų žvejybinių tinklų ir nudrengtų 

džinsų. Toks požiūris unikalus, ir „Karün“ įkūrėjas 

Thomas Kimberis tikisi, kad tai paskatins žmones į 

pasaulį žvelgti iš naujos ir pozityvios perspektyvos.

SUGALVOJO AKINIUS

Kai Thomui Kimberiui buvo 18 metų, gimtojoje 

Čilėje jis ėmė studijuoti ekonomiką. Visai netrukus 

jam ėmė nepatikti ekonomikos modelis, kurio buvo 

mokomas. Giliai širdyje jis jautė, kad kažkas negerai. 

Mintis, kad daugelis bendrovių tesiekė didinti pelną, 

dažnai neatsižvelgdamos į pasekmes darbuotojams 

ir aplinkai, neatitiko jo pasaulėžiūros.

Šiek tiek pagalvojęs, Thomas metė studijas ir 

nusprendė plėsti akiratį. „Metęs universitetą, daug 

keliavau po laukinę Patagonijos gamtą. Šių nepa-

liestų stebuklingų vietų ir įtampos persmelktos miesto 

aplinkos kontrastas padėjo man suprasti, kad būtina 

pakeisti mūsų ekonomikos veikimo būdą“. 

Visgi norint prisidėti prie ekonomikos veikimo 

pokyčių, Thomui pirmiausia reikėjo įrodyti, kad 

įmanoma pakeisti verslo modelį. Todėl 2012 m. jis 

įsteigė „Karün“. Šis žodis Čilėje gyvenančios tautos 

mapučių kalba reiškia „būti gamta“. Įsteigęs „Karün“, 

Thomas buvo pasiryžęs parodyti, kad versle gali būti 

alternatyvų ir kad verslas gali būti ne tik pelno šalti-

nis, bet ir suteikti kažką gero.

POZITYVESNĖ ŽINUTĖ

Keliaudamas po laukinę Patagoniją, Thomas pra-

dėjo galvoti apie mados pramonę. Kuo daugiau 

apie tai mąstė, tuo labiau suprato, kad ši pramonė 

suteikė tikrą galimybę atnešti teigiamų pokyčių. 

Kalbant apie taršą, mados pramonė yra viena bai-

siausių mūsų planetos teršėjų. Visgi ji turi ir galios 

bei potencialo kažką pranešti milijonams žmonių. 

Thomui tereikėjo sugalvoti reikiamą žinutę.

Kas, jei mados pramonė gali ne tik didinti taršą 

ir skatinti nereikalingą vartotojiškumą, bet ir siųsti 

teigiamą ir atsakingą žinutę? Arba, Thomo žodžiais 

tariant, „atjautos, meilės ir sąmoningumo žinutę“. 

Visgi, kokį produktą Thomui reikėjo pasitelkti, sie-

kiant atnešti pokyčius, apie kuriuos svajojo nuo pat 

universiteto laikų? Atsakymo ilgai laukti neteko – 

akinių nuo saulės.

„Akiniai nuo saulės yra mados pramonės ikona, 

– aiškina Thomas. - Per juos žvelgiame į pasaulį. 

Dėl to mano mintis buvo per akinius skleisti žinutę. 

Įrodyti, kad aukščiausios kokybės akinius įmanoma 

gaminti visiškai kitokio proceso metu ir iš visiškai 

kitokių medžiagų“. Būtent tai „Karün“ pavyko.

Kas bendro tarp išmestų žvejybinių tinklų, daugybės nudėvėtų džinsų 
ir išvirtusių medžių Patagonijoje? Atsakymas – akiniai nuo saulės. Jums 
neaišku? Nesijaudinkite, viską sužinosite, kai susipažinsime su Thomu 
Kimberiu – žmogumi, sugalvojusiu unikalią akinių nuo saulės kolekciją, 

kurios paskirtis – padėti žmonėms pozityviau žvelgti į pasaulį.
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PERKURTI MADOS IKONĄ

Iki šiol „Karün“ išleido tris išskirtines kolekcijas. Kie-

kvienai jų būdingas rafinuotas dizainas ir unikalūs 

rėmeliai iš šiek tiek neįprastų medžiagų. Pirmosios 

kolekcijos akinių rėmeliai buvo pagaminti iš Pata-

gonijos miškuose rastų išvirtusių medžių. Antrosios 

kolekcijos akinių rėmeliai sukurti iš vandenynuose 

išmestų žvejybinių tinklų. O paskutinės kolekcijos 

akinių rėmeliai yra iš sudėvėtų džinsų, ištrauktų iš 

šiukšlynų.

Visgi kaip „Karün“ pasirenka medžiagas nau-

joms kolekcijoms? „Gali nuskambėti kaip klišė, 

tačiau medžiagos pasirenka mus, – pasakoja 

Thomas. - Nesėdime ir nemąstome, kaip galime 

patraukti visuomenės dėmesį. Nagrinėjame tikruo-

sius taršos šaltinius ir aiškinamės, ar jie pasižymi 

savybėmis, kurių reikia aukštos kokybės akiniams. 

Pavyzdžiui, žvejybiniai tinklai gaminami iš itin atspa-

rios ir lanksčios medžiagos, todėl juos naudojame 

sportiniams akiniams gaminti. Kita vertus, mediena 

kietesnė ir trapesnė, todėl iš jos gaminame miesto 

stiliaus akinius.“

VIETOS ŽINIOS

Išsiskirti iš minios „Karün“ padeda ne tik neįpras-

tos medžiagos. „Bendrovėje „Karün“ iš visų jėgų 

stengiamės pakeisti visos tiekimo grandinės vei-

kimo principą. Ne tik gaminame akinius iš perdirbtų 

atliekų, norime pristatyti naują požiūrį į bendrovės 

vaidmenį visuomenėje. Tai reiškia, kad kiekviename 

gamybos žingsnyje stengiamės užtikrinti teigiamą 

poveikį aplinkai“.

Vieną labiausiai teigiamų poveikių „Karün“ 

turėjo vietos bendruomenėms, gyvenančioms netoli 

žaliavos gavybos vietų. Anksčiau buvusios atliekos, 

pavyzdžiui, žvejybiniai tinklai ir išvirtę medžiai, staiga 

tapo vertingu pajamų šaltiniu, gebančiu įgalinti išti-

sas bendruomenes ir padėti joms kurti tvirtesnę 

ekonomiką.

DIRBKIME KARTU

Ši idėja itin artima Thomui. „Labai džiaugiuosi, 

matydamas, kaip pradedame daryti poveikį vietos 

ekonomikoms ir žmonių gyvenimams. Mes labai 

maži, tačiau jei galėtume šį pavyzdį pakartoti kitose 

didžiulėse korporacijose – įsivaizduokite, kiek galė-

tume nuveikti visi kartu!“ 

Ši buvimo kartu idėja ir stumia Thomo viziją 

„Karün“. Jis suvokia, kad pasaulio aplinkosaugos 

problemos yra pernelyg didelės ir sudėtingos, kad 

su jomis galėtų susidoroti vienas žmogus ar net 

viena valstybė. Vienintelis būdas kažką pakeisti – 

veikti kartu.

„Tai nėra paprasta užduotis. Vienas žmogus, 

viena bendrovė ar viena tauta jokiu būdu negalės to 

padaryti vieni – reikia, kad kartu veiktų visa žmonija. 

Visgi, nuo kažkur reikia pradėti. Norime, kad žmonės į 

pasaulį pradėtų žvelgti kitaip. Dėl to negalvokime, kad 

skiriamės nuo gamtos ir kad galime ją turėti ar ja nau-

dotis, turime pradėti save suvokti kaip gamtos dalį. 

Tikiu, kad įsigalėjus tokiam požiūriui į mus supantį 

pasaulį, daugelis problemų pradės spręstis“. n 
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Laikrodžio rodyklei sustojus ties 6:30 val. ryto, apsi-

blausę stovime nedidelėje Berlyno gatvelėje. Vyriš-

kis vedžioja šunį, kitas leidžiasi rytinio kroso. Kaip 

tik tada tylias miesto gatves iš snaudulio pažadina 

skambčiojančių stiklo butelių garsas. Tai mūsų 

žadintuvas. Mūsų diena prasideda.

ATGIMSTA KASDIENIAI OBJEKTAI

Link mūsų specialiai pagamintu krovininiu dviračiu 

trimis ratais artėja Jesperas Jensenas. Dviračio 

priekyje pritvirtinta didelė dėžė kroviniams, o joje – 

plastikinė dėžė su stiklo buteliais, kuriuos Jepse-

ras surinko rytinio pasivažinėjimo po miestą metu. 

Matote, jis dieną pradėjo gerokai anksčiau nei mes. 

Dabar jis jau buvo pakeliui namo.

Visgi, kodėl jis kas rytą keliasi vos išaušus, sėda 

ant savo dviračio iš Kristianijos ir mina mažomis 

Berlyno gatvėmis? Jesperas yra stiklo menininkas. 

O jo surinkti stiklo buteliai netrukus atgims žavių sti-

klinių, unikalių ąsočių ir elegantiškų vazų pavidalu.

NIEKAS NEIŠMETAMA

„Kas rytą dviračiu važinėju po miestą ir renku tuš-

čius vyno butelius. Tuomet juos išplaunu, supjaus-

tau, kaitinu, ugnimi nušlifuoju aštrias briaunas ir 

sulenkiu į norimą formą“. Pasiklausius Jespero, 

viskas atrodo labai paprasta. Visgi, akivaizdu, tai itin 

sudėtingas procesas, reikalaujantis ypatingų įgū-

džių ir meistriškumo. Kiekvieną meno kūrimo etapą 

vyras atidžiai apgalvoja – net jei tereikia išsirinkti 

butelius, iš kurių kažką gamins.

„Neimu pirmo pasitaikiusio butelio, – aiškina jis. 

- Tyčia vengiu butelių, kuriuos galima grąžinti į par-

duotuvę ir vėliau perdirbti. Tai reikštų, kad kišuosi 

į jau veikiančią sistemą. O to daryti nenoriu“. Dėl 

to Jesperas dirba tik su tais stiklo buteliais, kurių 

negalima perdirbti įprastais kanalais. Taip jis užtik-

rina, kad niekas nebūtų išmesta.

NAMAI TEN, KUR MENAS

Jesperas pakviečia mus į savo studiją, kur mus 

pasitinka jo partnerė Laura ir dvi mažos dukrelės. 

Šioje studijoje pora su mažylėmis ir gyvena. Mums 

atvykus, laikas pusryčiauti. Jespero ir Lauros jau-

nesnioji dukra valgo košę, o jos vyresnioji sesuo 

Alba ruošiasi į darželį. Kaip ji nusprendė apsirengti? 

Suprantama, liūto kostiumu. Galiausiai ginčą laimi 

Alba, ir Jesperas padeda jai apsivilkti išsirinktąjį 

rūbą. Rengdamas dukterį, Jesperas pasakoja, kaip 

prieš dešimtmetį apsisprendė palikti gimtąją Daniją 

ir atsikraustyti į Berlyną.

„Užaugau Danijos kaime. Daugelis mano pažįs-

tamų žmonių buvo amatininkai. Jie kažką kūrė savo 

rankomis ir tuo didžiavosi. Deja, šiomis dienomis 

tai pasitaiko retai, nes dabar daug kas gaminama 

masiškai ir tai yra trumpalaikiai dalykai. Matydamas, 

kad ši tradicija nyksta, nelikau abejingas. Dėl šios 

priežasties stengiuosi gaminti aukštos kokybės 

gaminius, kuriuos žmonės naudoja, vertina ir turi 

ilgą laiką“.

JESPERAS DEGA KŪRYBIŠKUMU

Jesperas studijavo Nacionalinėje stiklo mokykloje 

Oreforse (Danija) – šis vardas daugeliui „Volvo“ 

savininkų neabejotinai pažįstamas. Tuomet jis per-

sikėlė į Bergeną (Norvegija), kur gyveno beveik 

trejus metus. Gyvendamas Norvegijoje, Jesperas iš 

padėjėjo tapo pagrindiniu stiklapūčiu. Palikęs Nor-

vegiją, Jesperas keliavo po Ispaniją ir Portugaliją. 

Vasaromis jis dirbo stiklapūčio padėjėju Bornholmo 

saloje Danijoje.

Nors tuo metu įgytos patirtys jį daug ko išmokė, 

Jesperas nekantravo imtis naujų projektų. Dėl to 

pradėjo ieškoti naujo iššūkio, kuris iš naujo uždegtų 

jo kūrybiškumą. 

Jei visi į gyvenimą žiūrėtume vienodai, būtų nuobodu. Visgi, kai aplink 
yra tokių žmonių, kaip stiklo menininkas Jesperas Jensenas, tokios 
galimybės beveik nelieka. Nes tai, ką kiti laiko rytdienos šiukšlėmis, 

Jesperas supranta kaip ateities meno kūrinį.

ŽINUTĖ BUTELYJE

J E S P E R A S  J E N S E N A S ,  S T I K L O  M E N I N I N K A S
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„Šiandieninis mano 
gyvenimas man įprastas. 
Tik šiandien aš renku ne 

obuolius, o butelius.“ 

„Supratau, kad kaip pameistrys pasiekiau tam 

tikrą tašką, kai lioviausi mokęsis. Nebenorėjau dirbti 

kitiems, pajutau saviraiškos poreikį. Dėl to turėjau 

imtis savo projektų“. Dėl šios priežasties jis grįžo į 

Daniją ir ėmė mokytis dizaino Karališkojoje menų, 

architektūros ir dizaino akademijoje. Studijų metais 

Jesperą pakvietė dalyvauti konkurse, kurį organi-

zavo Danijos kultūros ministerija.

Konkursui buvo prašoma pateikti su tvarumu ir 

aplinka susijusius projektus. Tuomet su minimaliais 

ištekliais vykdžiau eksperimentus su karštu stiklu. 

Pateikiau savo projektą ir laimėjau. Tai išties mane 

įkvėpė. Tuomet ir supratau, kad iš to galiu pragyventi“. 

KAŠTŲ MAŽINIMAS

Darbas su stiklu gali 

būti brangus išraiškos 

būdas – ir menininko 

piniginei, ir gamtai. 

Pavyzdžiui, stiklapūčių 

krosnys turi ilgą laiką 

degti itin aukšta tem-

peratūra. Galite įsivaiz-

duoti, kad tam reikia 

didžiulio kiekio energijos. Visgi nusprendęs dirbti su 

tarp atliekų randamais naudotais buteliais, Jespe-

ras mažina ir finansinius, ir aplinkosaugos kaštus.

„Aš nepučiu stiklo, – aiškina jis. – Dėl to man 

nereikia itin aukšta temperatūra nuolatos degančių 

krosnių. Tai reiškia, kad aš naudoju gerokai mažiau 

energijos nei tradiciniai stiklapūčiai“. 

Jesperui patinka jo netradicinis požiūris į darbą. 

Atrodo, vyras pagaliau rado kūrybinę kibirkštį, 

kurios jam ilgus metus stigo.

„Mėgaujuosi mintimi, kad vieną dieną gali paimti 

kažką iš atliekų konteinerio, o kitą dieną rankose 

gali laikyti aukštos kokybės produktą. Tai puikus 

būdas įrodyti, kad kasdieniai daiktai gali virsti kaž-

kuo naudingu ir ilgalaikiu“. 

NATŪRALUS GYVENIMO BŪDAS

Šiandien Jespero kūrinių galima sutikti meno paro-

dose, ne viename gerbiamame Vokietijos restorane, 

viešbutyje ir dizaino butike. Vienas jo kūrinys užima 

garbingą vietą tarp 100 

klasikinių eksponatų 

Dekoratyvinių dirbi-

nių muziejuje Berlyne. 

Kalbant apie meną, jo 

nežavi mintis būti paste-

bėtam. Jį labiau veža 

aistra aplinkai ir noras 

gyventi tvarų gyvenimą.

„Aš kilęs iš hipių šeimos. Mes patys auginomės 

vaisius ir daržoves bei stengėmės valgyti neto-

liese užaugintą maistą. Džiaugiuosi gyvenimu, kurį 

gyvenu šiandien. Man tai natūralu. Tik šiandien aš 

renku ne obuolius, o butelius.“ n
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Kai 1964 m. Geteborge atsidarė „Volvo Cars“ gamykla, ji buvo didžiausia gamykla Skandi-

navijoje, tačiau iki šių dienų iš to laiko išliko tik išorinės pastato sienos. Pastato ilgis viršijo 

vieną kilometrą – per visą jo ilgį ėjo koridorius, ir jame dirbo daugiau kaip 6 tūkst. žmonių. 

Kasdien per duris į kelius išrieda apie 1,2 tūkst. automobilių ir kiekvienas iš jų gaminamas 

pagal užsakymą.

„Volvo Cars“ gamykla Geteborge yra puikus kruopštaus planavimo ir didelio masto inži-

nerijos pavyzdys. Dieną pasivaikščiojus po patalpas, galima susidaryti labai aiškų įspūdį, kaip 

Jūsų automobilis iš metalo lakšto ir keliuose milžiniškuose sandėliuose sukrautų daugybės 

dalių įgauna formą. Taip pat daug sužinome apie komandinį darbą, mokymus, žinias ir darbo 

kultūrą, kuri atgaivino miestą ir suteikė jam dar vieną priežastį didžiuotis.

Tarp didžiulių pastatų, kuriuose įsikūrusios surinkimo linijos ir cechai, yra ir restoranų, 

kavinių, parduotuvių bei biurų. Ir, visų svarbiausia, grupelėmis besibūriuojančių žmonių. Žmo-

giškasis faktorius tobulo automobilio gamyboje itin svarbus. Čia dirbantys žmonės ne tik valdo 

prietaisus ir atlieka kruopštumo reikalaujančias užduotis, bet ir tikrina bei stebi darbų bei 

automobilių kokybę. n

Apsilankius „Volvo Cars“ gamykloje bendrovės gimtajame Geteborge, 
galima iš arti išvysti kokybę, rūpestį, komandinį darbą, mokymus, taip pat ir 
pasididžiavimą, kuris jaučiamas gerai atlikus darbą. Pasivaikščiojome palei 
gamybos liniją, pamatėme „Volvo“ darbo stilių ir išsiaiškinome, kaip Jūsų 
mėgstamas automobilis formą įgauna ant konvejerio juostos.

KUR  
VYKSTA  

STEBUKLAI



NUDAŽYTI JUODAI 

Dažymo ceche atmosfera švari, o kai kuriose 

jo dalyse net tylesnė, nei galima tikėtis gamy-

kloje. Čia važiuoklė pamerkiama į ilgą che-

mikalų vonią, kuri atrodo tarsi automobilio 

plovyklos ir amerikietiškų kalnelių hibridas. 

Važiuoklei išdžiuvus, ji keliauja į didelį ir ryškiai 

apšviestą sandėlį, kur ji rankiniu būdu užsan-

darinama. Galiausiai važiuoklė dažoma – ir 

robotizuotais dažų purkštuvais, ir rankomis.

VISKAS KARTU

Nudažyta važiuoklė perduodama į surinkimo 

liniją, kuri yra viena įspūdingiausių gamyklos 

dalių, ir vadinamajame „vedybų taške“ mecha-

niškai sumontuojama ant automobilio pagrindo. 

Iš ten ji patenka į surinkimo linijos darbininkų 

rankas. Automobiliui keliaujant per gamyklą, 

prie jos prisukama viskas nuo ratų iki šoninių 

veidrodėlių. Kai kurias sunkiąsias užduotis ir čia 

atlieka robotai. Ypač malonu stebėti grakščią 

mechanizuotą ranką, per kelias sekundes pritvir-

tinančią prietaisų skydelį ir langų stiklus. Visgi tik 

pamačius būrius šiame procese dalyvaujančių 

žmonių, užtikrinančių, kad viskas būtų pritvir-

tinta ir tobula, supranti, kiek rūpesčio ir dėmesio 

reikia kiekvienam automobiliui pagaminti.

SPAUDŽIANTYS REIKALAI

Spaudimo cechas yra triukšmingiausia ir labiau-

siai pramoninė gamyklos dalis. Čia išvyniojami, 

supjaustomi ir pagal formą išspaudžiami milžiniški 

it skustuvas aštrūs metalo lakštai, sveriantys 

iki 20 tonų. Čia dirbanti komanda ne tik prižiūri 

sklandų proceso vykdymą, bet ir tikrina plokštes, 

išlygina neatitikimus ir užbaigia smulkmenišką 

darbą, kurio negali atlikti mašinos. Čia ir prade-

dame pastebėti „Volvo“ darbo metodą, vadinamą 

„Right from me“, kur kiekvienas darbininkas 

perduoda detalę arba perleidžia užduotį, tik įsitiki-

nęs, kad jo darbas baigtas, detalė yra geriausios 

būklės ir parengta. Dalys, kurių kokybė patikrinta 

asmeniškai, keliauja į kėbulo darbų cechą.

KĖBULO DARBAI

Suvirinimo robotai, automatiškai valdomos trans-

porto priemonės ir mechanizuotos rankos iš 

dalių surenka automobilio kėbulą. Ten dirbantys 

žmonės atlieka konkrečias užduotis, pavyzdžiui, 

taškinį suvirinimą ir kokybės kontrolę, tačiau 

sunkias detales kilnoja aparatai. Šioje gamyklos 

dalyje kiekvienas automobilis įgauna asmenybę – 

jam suteikiama radijo dažnio atpažinimo kortelė, 

kurioje nurodoma būsima automobilio spalva 

ir įranga. Čia gimsta gamybos pagal užsakymą 

pojūtis, apibūdinantis likusius gamybos etapus.

Stebime paskutinius patikrinimus, kur komanda žmonių sėdi ant automobilio sėdynių, rankomis perbėga 

linijas, patikrina galinio vaizdo veidrodėlį ir saugos diržus, o viduje kirba nekantraus laukimo ir džiugesio 

jausmas. Visgi, kur kas labiau neapleidžia įspūdis, kad, nepaisant tūkstančių robotų ir aparatų, kurie padeda 

pakelti sunkias detales ir užtikrina efektyvumą, šiuos automobilius iš tikrųjų gamina žmonės.



Palaiminga vienatvė, kai esi atkirstas nuo pagrindinės salos šurmulio ir 

triukšmo... tokia yra mažosios salos gyvenimo esmė. Visgi, Ego gyvento-

jai atskirti visuomet buvo tikrąja žodžio prasme. Suprantate, Egas niekada 

nebuvo Jungtinės Karalystės energetikos tinklų dalis. Dėl to ne vienerius 

metus gyventojai, kuriems buvo reikalinga elektra, turėjo dvi galimybes – 

patiems gamintis elektrą dyzeliniais generatoriais arba išsiversti be jos. 

Tuomet 2008 m. įvyko kai kas, kas visiems laikams pakeitė salos gyvenimą.

EGAS ĮSIVEDĖ ELEKTRĄ

2008 m. vietos energetikos bendrovė „Eigg Electric“ salos gyventojams 

pradėjo pirmąkart tiekti elektrą visą parą. Šis svarbus įvykis ne tik beveik 

pernakt palengvino gyvenimą saloje, bet ir buvo pirmasis žingsnis, siekiant 

sumažinti saloje į aplinką išskiriamų CO2 dujų kiekį – šias pastangas vaini-

kavo Ego pripažinimas ekologiškiausia sala Jungtinėje Karalystėje. Nemen-

kas pasiekimas salai, kurioje gyvena vos daugiau kaip šimtas gyventojų.

Matote, „Eigg Electric“ nėra įprastas elektros tiekėjas. Bendrovė ne tik 

priklauso, bet yra valdoma ir palaikoma salos gyventojų, taip pat tai pirmasis 

elektros tinklas pasaulyje, varomas atsinaujinančios vandens, vėjo ir saulės 

energijos deriniu. Išties visas Ego elektrifikavimo projektas sukurtas taip, 

kad būtų naudingas ne tik salos gyventojams, bet ir pačiai salai – jame nau-

dojami tik atsinaujinantys energijos šaltiniai, taip pat, visi kabeliai nutiesti po 

žeme, kad neišvaizdžių elektros stulpų juostos nedarkytų natūralaus Ego 

grožio.

VISKAS YRA PLANO DALIS

Nuo tada, kai „Eigg Electric“ prieš beveik dešimtmetį ėmė tiekti švarią ir 

patikimą elektrą, saloje atsirado daugybė kitų išmanių žaliųjų iniciatyvų, 

kurias sukūrė ir vykdo patys gyventojai. Šių iniciatyvų pagrindas – papras-

tos, tačiau efektyvios idėjos, pavyzdžiui, anglies pakeitimas malkomis, 

kompostavimas ir organizuojami mainai, kur salos gyventojai gali aukoti ar 

keistis nebereikalingais rūbais bei namų apyvokos reikmenimis. Visgi, atsi-

rado ir unikalių iniciatyvų, pavyzdžiui, šviesoforų sistema. Ši sistema gyven-

tojus informuoja, kai ima sekti kurie nors atsinaujinantys energijos ištekliai, 

pavyzdžiui, kai trūksta lietaus, saulės ar vėjo. 

Netoli nuo vakarinės Škotijos pakrantės plyti Ego sala. 1997 m. Ego gyventojai šią salą įsigijo iš ilgai nesirodžiusio 
savininko ir salos ateitį paėmė į savo rankas. Vėliau, pasitelkę inovacijas ir užsispyrimą, jie pakeitė bendruomenės 
gyvenimą, o Egas tapo ekologiškiausia sala Didžiojoje Britanijoje.

KUR GIMSTA PUIKIOS IDĖJOS

E G A S  –  E K O L O G I Š K I A U S I A  S A L A  J U N G T I N Ė J E  K A R A LY S T Ė J E



Kai iš salos gyventojų sudaryta elektrikų komanda pastebi, kad ima 

stigti kurio nors energijos ištekliaus, bendruomenės pranešimų lentose 

užsidega raudonas signalas, o visiems gyventojams išsiunčiamas elektro-

ninis laiškas, kuriuo prašoma elektrą naudoti tik būtiniausiais atvejais. Kai 

energijos šaltinis atsikuria, raudonąjį signalą pakeičia žalias, ir išsiunčiamas 

kitas elektroninis laiškas, kuriuo pranešama apie tai, kad situacija norma-

lizavosi. Visgi, kalbant apie šviesoforų sistemą, kyla klausimas – kaip prie 

gyvenimo Ego saloje dera automobiliai? 

ŽALESNIS SUSISIEKIMO BŪDAS

Egas yra nedidelis – visos salos plotas sie-

kia vos 31 kvadratinį kilometrą, tačiau žmo-

nėms vis tiek reikia nukakti iš vienos vietos 

į kitą. Kaip ir daugelis mūsų, Ego gyventojai 

iš paskutiniųjų stengiasi, kad jų automobiliai 

kuo mažiau kenktų aplinkai.

Visų pirma, automobilius į salą atsiga-

benti leidžiama tik salos gyventojams. Be 

to, gyventojai svarstė galimybę drauge su gretimomis salomis įkurti dali-

jimosi automobiliais klubą. Tokia dalijimosi automobiliais sistema leistų 

užsisakyti automobilį tik reikiamam laikui, todėl nebebūtų būtinybės jį įsi-

gyti. Taip sumažėtų automobilių skaičius keliuose, o juos galėtų pakeisti 

mažesnis skaičius transporto priemonių, kurios išskirtų mažiau išmetamųjų 

dujų. Gyventojai ne tik skatina aplinkinius dalytis automobiliais ir ieškoti 

alternatyvių susisiekimo būdų, pavyzdžiui, važinėti dviračiais, bet ir gaminasi 

alternatyvų kurą – kepimo aliejų perdirba į dyzeliną, kuriuo varomos ben-

druomeninės transporto priemonės. Jis veikia kaip įprastas kuras, tačiau 

yra pigesnis ir neišskiria CO2.

SKATINANTIS PAVYZDYS

Suprantama, jei reiktų surasti ekologiškiausią 

susisiekimo būdą Ego saloje, atsakymo reiktų 

ieškoti vertingiausiame salos turte – elektroje. 

Saloje jau atlikta ultra lengvųjų elektrinių auto-

mobilių bandymų. Deja, jiems buvo sudėtinga 

riedėti kaimo keliais ir nelygiu paviršiumi link 

žmonių namų. Visgi, po pastarųjų hibridinės 

technologijos patobulinimų ir vis artėjant visiš-

kai elektrinių automobilių amžiui, atrodo, kad dar 

vieno Ego elektrifikavimo ilgai laukti neteks, ir ši 

sala taps dar žalesnė vieta lankytojams ir gyventojams.

Stipria bendruomenės dvasia, pagarba aplinkai ir aistra salos gyveni-

mui pasižymintys šios nedidelės Škotijos salos gyventojai mums visiems 

yra įkvepiantis pavyzdys. n

„Dėl inovacijų ir 
užsispyrimo Egas tapo 

ekologiškiausia sala 
Didžiojoje Britanijoje.“

17
M A N O  „ V O L V O “  Ž U R N A L A S  V A S A R A



SKANDINAVIŠKASIS 
„NOIR“

Tarptautiniuose bestselerių sąrašuose jau daugiau kaip dešimtmetį 
dominuoja kriminalinių romanų fenomenas, vadinamas skandinaviškuoju 

„Noir“, prikaustęs viso pasaulio televizijos auditorijas. Susitikome su 
kriminalinius romanus rašančiu ir TV serialo „Tiltas“ kūrėju švedu Hansu 
Rosenfeldtu bei aptarėme paslaptingąją vidurnakčio saulės šalies pusę.

T E K STA S  /  N U OT R AU KO S   / /   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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ĮKVĖPIMAS

Puikiai prisitaikę žmonės, kartu besistengiantys sukurti pakantesnę visuo-

menę. Nedideli mediniai vasarnamiai. Gegužės medžiai ir vidurnakčio saulė. 

Tai tik vos keletas dalykų, kuriuos žmonės sieja su Švedija. Visgi yra ir 

kita Švedija. Atšiauri vieta, kurioje pilna žmogžudysčių, paslapties ir intrigų. 

Vieta, kur pavargę policijos tyrėjai kovoja ne tik su nusikaltimais, bet ir su 

vidiniais demonais. Tokią Švediją sutinkame bestselerių sąrašuose esan-

čiuose detektyvuose, kurie visame pasaulyje išgarsėjo skandinaviškojo 

„Noir“ pavadinimu.

PIRMAS SKYRIUS: NETIKĖTAS SUSITIKIMAS

Maj Sjöwall ir Peras Wahlöö susitiko 1961 m., 

dirbdami žurnalistais tame pačiame leidinyje. 

Pasisėmę įkvėpimo iš garsiųjų JAV detek-

tyvų kūrėjų Raimondo Chandlerio ir Dashiellio 

Hammetto, jie ėmė kruopščiai kurti kriminalines 

istorijas su švedišku prieskoniu.

Nuo 1965 iki 1975 m. M. Sjöwall ir P. 

Wahlöö parašė dešimt knygų apie švedą poli-

cijos tyrėją Martiną Becką. Per šį dešimtmetį M. 

Sjöwall ir P. Wahlöö per M. Becką tarsi per veidrodį žvelgė į švedišką gyve-

nimo būdą. Kiekvienoje knygoje buvo aprašomi pokyčiai, kuriuos autoriai 

pastebėjo Švedijos visuomenėje, taip pat, ten apibrėžti socialinio, politinio 

ir ekonominio klimato pokyčiai. Autentiškumu, įkyriu dėmesiu detalėms ir 

nuodugnumu pasižymintys naujos rūšies kriminaliniai romanai buvo kažkas 

naujo. Tai buvo skandinaviškasis „Noir“.

ANTRAS SKYRIUS: NAUJOJI BANGA

Deja, Peras Wahlöö 1975 m. mirė. Tais pačiais metais buvo išleistas 

paskutinis romanas apie M. Becką. Nuo tada ištisos kartos švedų detek-

tyvų kūrėjų sėmėsi įkvėpimo iš Maj Sjöwall ir Pero Wahlöö darbų. Rašytojai, 

pavyzdžiui, Henningas Mankellis, Steigas Larssonas ir Camilla Läckberg M. 

Becko personažą perkėlė į tarptautinę lygą.

Dar vienas švedų autorius, kurį įkvėpė Maj Sjöwall ir Peras Wahlöö, 

buvo Hansas Rosenfeldtas, sukūręs tarptautine sensacija tapusį TV krimi-

nalinį serialą „Tiltas“. M. Sjöwall ir P. Wahlöö buvo pioneriai, – teigia Han-

sas. - Policininkus jie pavertė žmonėmis ir sukūrė nusikaltėlius, kurie buvo 

kur kas daugiau nei vienmačiai monstrai. Jie sugalvojo personažus, kuriuos 

norėjome pažinti giliau ir prie kurių norėjome sugrįžti.

Greta Geteborgo esančiame Buroso miestelyje gimęs Hansas 

užaugo, nuolatos žiūrėdamas britų ir amerikiečių detektyvinius filmus, 

skaitydamas švediškus detektyvus ir Stepheno Kingo knygas. „Užaugau, 

žiūrėdamas britų ir amerikiečių detektyvus. Taip pat skaičiau daug šve-

diškų romanų – viską nuo kriminalinių istorijų vaikams iki M. Sjöwall ir 

P. Wahlöö knygų. Mano tėvams nerūpėjo, ką žiūrėjau ir skaičiau, todėl 

galėjau į save siurbti bet ką“. 

TREČIAS SKYRIUS: IŠKRAIPYTAS LIKIMAS

Baigęs mokyklą, Hansas svajojo tapti aktoriumi, tačiau žinojo neturįs rei-

kiamo talento. Dėl to nusprendė imtis rašymo. Jis pradėjo rašyti scenarijus 

Švedijos radijui ir televizijai. „Žinojau, kad būtent tuo noriu užsiimti. Mėgstu 

kurti pramanytus pasaulius, kuriuose būtų personažų ir situacijų, kurias 

galiu valdyti. Smagu kartais vaidinti Dievą“. 

Vėliau Hansas nusprendė kartu su bičiuliu švedų autoriumi ir režisie-

riumi Michaeliu Hjorthu parašyti detektyvinį 

romaną. „Buvo pats paskutiniojo XX a. dešim-

tmečio detektyvų bumas, ir visi aplink rašė 

detektyvinius romanus. Dėl to pagalvojome: 

„Argi gali būti sunku?“. Hansas ir Michaelis 

drauge yra parašę penkias knygas, o šeštoji turi 

pasirodyti 2018 m. rudenį.

KETVIRTAS SKYRIUS: KRIMINALINĖ TRADICIJA

Nors detektyvinių romanų kurti niekada nepla-

navo, Hansas šiuo metu yra vienas originaliau-

sių ir labiausiai stebinančių skandinaviškojo 

„Noir“ balsų. Kiek Švedijos rašytojų pašvenčia gyvenimus nusikaltimams?

„Švedijoje detektyviniai romanai yra tradicija“, – pasakoja jis. Tai yra 

tiesa. Šalyje nebūna nė vienos valstybinės šventės, kurių metu per tele-

viziją nebūtų rodomi detektyviniai filmai. Švedijoje vyksta net tarptautinis 

detektyvų rašymo festivalis „Crimetime Gotland“, kur renkasi žmonės iš viso 

pasaulio ir susipažįsta su autoriais, dalyvauja rašymo apie nusikaltimus kur-

suose, sprendžia paslaptis ir žiūri filmus.

„Švedija turi trūkumų. Visgi čia galime laisvai skirti laiko ir energijos 

kūrybai, – teigia Hansas. – Dėl detektyvinių romanų galime prieš save ir 

savo visuomenę pastatyti veidrodį ir aprašyti laikus, kuriais gyvename“.

PENKTAS SKYRIUS: KITOKS POŽIŪRIS Į BEVEIK TOBULUS ŽMONES

Kaip nedidelė valstybė, Švedija turėjo nemažą poveikį bestselerių sąra-

šams ir tarptautinei TV auditorijai. Kokia Švedijos paslaptis? „Švedams 

gerai sekasi kurti įdomius personažus ir scenarijus, – aiškina Hansas. –  

Be to, kitos šalys mus laiko tobula visuomene, kur visi gyvena santarvėje. 

Dėl to jiems žavu skaityti pasakojimus, kuriuose aprašomas visiškai neto-

bulas gyvenimas Švedijoje“.

Smulkmenoms atidus skandinaviškasis „Noir“, pasižymintis paprasta 

kalba, niūria nuotaika ir lėtu bei metodišku tempu, yra toli nuo daugelio 

šiuolaikinių detektyvinių romanų. Dėl to esame priversti istorijas aiškinti kitu 

lygmeniu, užduoti naujus klausimus ir, svarbiausia, pasirengti būti kantriais. 

Tokios istorijos reikalauja emocinių investicijų. Visgi tai atsiperka su kaupu.

Nuolatos atsirandant vis naujiems rašytojams, ir vis daugiau žmonių 

siekiant tyrinėti tamsiąją vidurnakčio saulės šalies pusę, atrodo, tarsi skan-

dinaviškojo „Noir“ žanras dar ilgai prikaustys skaitytojų dėmesį. n

„Manau, žmonėms žavu 
skaityti istorijas, kuriose 

vaizduojamas mūsų 
gyvenimas užšalusioje 
šiaurėje yra toli nuo 

tobulybės“.
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Važiuojant kelio atkarpą šiaurės 

rytų Švedijoje esančiu greitkeliu 

E4, pusiaukelėje tarp Hernio-

sando ir Ernšioldsviko atsidursime 

Dokstos miestelyje. Šiame nedi-

deliame vos kelių šimtų gyventojų 

miestelyje gaminamos šlepetės ir 

yra jauki nedidelė kavinė, kur galima užsisakyti 

įspūdingą keptuvėje keptos žuvies porciją. Be 

to, prie išvažiavimo iš greitkelio yra žmogaus 

ūgio išpjauta trolio iškarpa ir nedidelis namukų 

ir gatvių rinkinys, vadinamas „Berg“ – šis žodis 

švedų kalba reiškia „kalną“. Jei atspėjote, kieno 

papėdėje šis miestelis įsikūręs, prizų nebus.

Į šio neaukšto kalno, vadinamo Skuleberget, 

viršūnę įkopti verta. Teks kirsti tankų pušyną ir 

ropštis samanotais akmenimis. Pusiaukelėje 

medžiai išretėja, o nedideli akmenys užleidžia 

vietą nuogiems rieduliams, sudarantiems atbrai-

las ir stačius nuolydžius. Šlaitas nusagstytas 

mėlynių ir bruknių krūmeliais, taip pat netikroviš-

kai atrodančiais musmirių būreliais. Skaidriuose 

vandens telkiniuose atsispindi šviesa. Pojūtis, 

tarsi būtume filmo filmavimo aikštelėje arba nuo-

traukoje iš pasakos.

Atsisukus į pietryčius, prieš akis atsiveria 

neįtikėtinas vaizdas – kalnas krenta žemyn, siau-

ras žemės ruoželis, kalvotas pusiasalis tęsiasi 

link horizonto, o ten staiga atsiveria jūra. Kur ne 

kur galima išvysti salas, atrodančias tarsi į van-

denį nusileidę kalnai. Giedrą dieną galima pama-

tyti ir daugiau – vandens paviršiumi judančias 

nedideles ryškiaspalves strėlytes. Baidarės. Tai 

viena priežasčių, dėl kurios čia atvyksta žmonės. 

Jie irkluoja ramiais natūralių fiordų vandenimis, o 

nuo gamtos stichijos juos tarsi lopšyje saugo iš 

visų pusių supantys statūs šlaitai.

Ši vieta – tikras rojus visiems gamtos mylėto-

jams. Čia taip gražu, pribloškiama ir unikalu, kad 

ši vietovė įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo 

sąrašą – tai viena iš dviejų vietų visoje Švedijoje. 

Čia atvykome, norėdami daugiau sužinoti apie 

apylinkes, pairkluoti baidarę ir išsiaiškinti unika-

lumo priežastis. Sveiki atvykę į Höga Kusten – 

Švedijos Aukštąjį Krantą.

KELIONĖ PRASIDEDA... ČIA?

Mūsų kelionė į Aukštąjį Krantą pirmiausia mus 

atnešė į nedidelį miestelį kitoje Švedijos pusėje. 

Vermlando srityje esantis Syslebakas nuo 

pakrantės toli. Jis yra Klarelveno pakrantėje – ši 

plati vingiuojanti upė tęsiasi iki pat vieno didžiau-

sių Švedijos ežerų Venerno. Visgi tai svarbus 

mūsų kelionės taškas, nes čia Pelle Stafshede 

gamina baidares.

Pelle įmonė „Melker Kayaks“ gamina nuos-

tabias baidares. Jų dizainas įkvėptas banglenčių 

ir pačiūžų pasaulio, taip pat ir standartinio laivų 

dizaino tendencijų. Visą gyvenimą banglentėmis 

plaukiojęs gamtos mylėtojas papasakojo apie 

savo verslo pradžią.

„Man plaukiojimas baidarėmis padeda pasi-

krauti energijos – man tai reiškia būti kupinam 
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gyvybės ir ką nors pasiekti gamtoje.

Su amžiumi pinigų ir karjeros rato sukimas 

man darosi vis mažiau įdomus. Buvimas gam-

toje, susipažinimas su naujais žmonėmis... visa tai 

vertė mane galvoti, ką darysiu senatvėje?“

„Kartą buvau Norvegijoje, irklavau ir sukūriau 

trumpą filmuką apie egzistavimą. Nusiunčiau jį 

bendrovei, kuri gamino mūsų naudojamas bai-

dares. Ji nieko neatsakė, negavau visiškai jokio 

atsakymo. Dėl to jai paaiškinau, kad draugiški 

klientai šiomis dienomis yra kritiški. Tuomet jos 

atstovai atsakė, kad jie yra išties geri gamintojai, 

tačiau nemoka bendrauti su klientais“. 

„Tuomet man kilo mintis. Nuvykau į šią gamy-

klą ir pasakiau, kad noriu tai daryti. Tai mano 

prigimtis Ar norite prie manęs prisijungti šioje 

kelionėje? Po šešių mėnesių pasirašėme sutartį“. 

Taip gimė „Melker Kayaks“. Nuo tada Pel-

lei veiklos netrūksta. Kai susitikome, jis buvo ką 

tik grįžęs iš Vokietijos, kur buvo apdovanotas už 

savo kuriamas baidares – parodoje „PADDLE-

expo“ Niurnberge gavo apdovanojimą „Smagiau-

sia šou įranga“. Tą pačią dieną jis pristatė ir bam-

bukinių ilgųjų riedlenčių liniją.

Nauja jo vizija – nuskenuoti ir išmatuoti kie-

kvieno į jį besikreipiančio kliento formą ir dydį, 

o vėliau skaitmeniniu būdu sukurti jam tobulai 

pritaikytą baidarę. Jis taip pat sukūrė plaušą iš 

medienos atliekų ir kukurūzų krakmolo pagrindu 

pagaminto plastiko, iš kurio 3D būdu spausdina 

baidares. Rezultatas – aukščiausios kokybės 

individualiai pritaikyta baidarė iš tvarių medžiagų, 

kurias galima naudoti kaip plastiką, tačiau jos 

pasižymi medienos savybėmis.

„Norėjau imtis kažko visiškai kitokio – žengti 

iš santykinai purvinos pramonės, kuri daugelį 

metų nesulaukdavo tikrintojų dėmesio. Dėl to 

nusprendžiau apjungti tvarumą su stilingu dizainu 

ir pagaminti kažką visiškai kitokio“. 

Būdami Syslebake, pasiskolinome keletą bai-

darių kelionei į Aukštąjį Krantą. Išvydus, kaip nušvito 

Pelle akys, buvo neįmanoma slėpti susijaudinimo.

Pelle Stafshede demonstruoja 

miniatiūrinį savo 3D spausdinamos 

tvarios baidarės prototipą.
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„Šaltas vanduo, karšta saulė. Nukeliavus į 

šiaurę, viskas atrodo visiškai kitaip. Galimybė 

plaukioti baidarėmis šaltame ežere, kai tau veidą 

kaitina tikrai karšta saulė. Matyti, kaip nuo jūros 

pamažu kyla rūkas. Tai stulbinama. Be to, tai nėra 

sunkiai išnaudojama – nereikia važiuoti toli nuo 

didmiesčio, kad pasiektum mišką, vietą pasi-

vaikščioti, plaukioti baidarėmis, atgauti jėgas. Čia 

nesunku išlaisvinti dvasią“.

GILUS VANDENYNAS, AUKŠTAS KALNAS

Tokiomis mintimis palikome Syslebaką ir per visą 

šalį nuvykome į Dokstą. Baidares nuvežėme į 

kalno papėdėje esančią vietą, vadinamą Friluft-

sbyn – reiškiančia „lauko kaimas“, tai stovykla 

gamtos mylėtojams, kuriai vadovauja Jerry Engs-

trömas. Jerry su partnere Eva, kuri dirba vietos 

maisto ir kaimo vystymo srityje, pakvietė mus 

apsistoti kelionės metu, taip pat, jie yra puikūs 

regiono ambasadoriai, su neblėstančiu entuzi-

azmu pasakojantys apie vietos delikatesus – 

nuo apdovanojimų pelniusio džino iki geriausių 

ingredientų. Jie taip pat iki smulkmenų pažįsta 

visą pakrantę, papasakoja mums, ką tyrinėti, 

kur vaikščioti ir kur valgyti bei, suprantama, kur 

plaukti baidarėmis.

Jerry ir Eva palydėjo mus į apie vieno kilo-

metro aukštyje esančią apžvalgos aikštelę, vadi-

namą Hiogklintenu. Pasistačius automobilį netoli 

kalno papėdės ir lipant į viršukalnę, aptiksite kai 

ką itin keisto – kelių šimtų metrų aukštyje virš 

jūros lygio pateksite į 9 tūkst. metų skaičiuojantį 

akmenuotą paplūdimį. Hiogklinteno šlaitus den-

giantys akmenys yra lygūs, o dėl juos aplipusių 

šimtmečių senumo kerpių atrodo tarsi žalias 

marmuras. Šiuos uolėtus šlaitus taip pat įrėmina 

minkštų samanų ir tamsiai žalių krūmų ruožai. 

Vaizdas nuostabus ir išskirtinis, o visa vietovė – 

stulbinama, tyli ir panaši į sapną.

Iš viršūnės atsiveria įstabus vaizdas į apylin-

kes. Pažvelgus į šiaurę, akimirksniu išsiskiria du 

elementai – tankūs miškai Skuleskogeno nacio-

naliniame parke ir kalnuota Mjoltono sala. Mjolto-

nas yra aukščiausia Švedijos sala, kurios viršūnė 

stiebiasi aukščiau jūros lygio nei visa Danija. Į 

rytus matoma Ulvono sala, kuri taip pat puikiai 

tinka ilgiems pasivaikščiojimams.

Ulvonas garsėja ir dėl delikateso Surström-

ming – skardinėse fermentuotos silkės. Surs-

trömming galima vadinti įgyjamu skoniu. Jam 

būdingas stiprus ir unikalus dvokas, todėl pūp-

sančią skardinę rekomenduojama atidaryti lauke, 

po vandeniu ar giliai miške, t. y., toli nuo žmonių. 

Visgi delikateso skonis puikus, jei nedidelį jo 

kiekį kartu su svogūnais, bulvėmis, sūriu ir grie-

tine uždėsime ant duonos.
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PELLE STAFSHEDE

„Jei kur nors pasaulyje ir yra 
kas nors panašaus į Aukštąjį 
krantą, dar nesu to matęs“.
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ŠEŠI 
GERIAUSI  

AUKŠTAJAME KRANTE 

APSAUGOTAS

Tarp aukštųjų salų ir stačių pakrantės šlaitų ply-

tinti jūra rami ir lygi, tarsi apsaugota nuo gamtos 

jėgų. Čia galima sutikti daug irkluojančių žmonių. 

Pakrantės salos sudaro tobulą baidarių ir  pasi-

vaikščiojimų maršrutą – galima leistis į ilgesnę 

ekspediciją vandeniu ir sausuma arba į dienos 

trukmės žygį po vieną salų. Be to, ypatingų gebė-

jimų nereikia. Irkluoti čia, kur vanduo ramus ir iš 

visų pusių apsuptas stačiais miškingais šlaitais, 

malonu ir ramiau nei plaukti į atvirą jūrą.

Be to, ir Skuleskogeno nacionalinis parkas, 

ir Mjoltono sala puikiai tinka nuotykiams. Abie-

juose yra nesunkiai prieinamų trobelių, kuriose 

nakčiai gali apsistoti keliautojai, taip pat, aplink 

yra net keletas saunų – jos tobulai tinka sušilti ir 

atsipalaiduoti po ant vandens praleistos dienos 

(tereikia saugotis lokių).

Aukštojo kranto įlankos sudarytos iš susi-

raukšlėjusios pakrantės atkarpų, čia įsikūrusios 

vietovės, tokios kaip Norfolsvikenas – nedidelis 

kaimelis su ilgu akmenuotu paplūdimiu. Čia mūsų 

baidarės ramiame pilkame vandenyje įgauna 

pagreitį. Viena kryptimi plyti status pakrantės 

ruožas, dengiamas miško, nuo kurio aidu atsikar-

toja bet koks ištartas žodis. Kita kryptimi atsiveria 

akmenuotas paplūdimys iš rūdžių spalvos, žalių, 

taškuotų ir it marmurinių akmenų, kur galima 

išlipti į sausumą ir pailsėti.

DIDELIS PAPLŪDIMYS

Jei išsiruošite mėgautis unikaliu Aukštojo kranto 

kraštovaizdžiu, pradėti galite ties Storsandu. Stor-

sandas yra vietovėje, vadinamoje Nordingru, kurį 

Jerry apibūdina kaip vieną labiausiai lankytinų 

regiono vietų, tarp kurių dar pamini Skuleber-

getą, Skuleskogenso nacionalinį parką ir Ulvoną. 

Visgi pradedantiesiems ir neįgudusiems bai-

darininkams rekomenduojama pradėti tyrinėti 

dramatišką Norfjerdeną, esantį iškart už Skule-

bergeto.

Palei Aukštojo kranto krantus miškai nusi-

leidžia iki pat vandens. Pušys auga net paplūdi-

miuose, o iš jų nuogų šaknų auksiniame smėlyje 

susidaro akį traukiantys raizginiai. Keista ir labai 

švediška įkvėpti šilto jūros oro, nuogomis pėdo-

mis jaučiant kankorėžius ir spyglius.

Ilgame smėlėtame paplūdimyje Storsande į 

baidares įlipti paprasta. Čia yra tai, kuo labiau-

siai garsėja šios vietovės – tokie kraštovaizdžiai 

lengvai prieinami kiekvienam. Pasistatykite auto-

mobilį ir po penkių minučių rasite gamtą, grožį ir 

ramybę. 

Mūsų vadovas Jerry Storsandą vadina „vienu 

iš trijų svarbiausių kelionės tikslų Aukštajame 

krante“. Be baidarių, po šią apsaugotą miškingą 

vietovę smagu pasivaikščioti ar pasirinkti uogų.

Verta pastebėti, kad, nepaisant ramaus ir 

viliojančio vandens, vis tiek esate Švedijos šiau-

rėje. Irkluojant vis tiek bus vėsoka. Esant vande-

nyje ir žinant, kad netoliese yra automobilis, su 

išmaniuoju telefonu įjungtu šildymu, tai atrodo 

tarsi beveik neįsivaizduojama prabanga. Visgi, 

laukinė gamta yra dar patrauklesnė, kai supran-

tate, kad po penkių minučių galėsite vėl sušilti 

kojų pirštus.

NIEKUR KITUR PASAULYJE

Kelionės pradžioje, prieš naujosiomis baidarėmis 

išvykstant iš Syslebako ir pasukant link Aukštojo 

kranto, prisėdome kavos su Pelle ir aptarėme 

mūsų planus. Vienas dalykų, apie kuriuos jis užsi-

minė pokalbio metu, man iš galvos neišėjo visą 

kelionę: „Jei kur nors pasaulyje ir yra kas nors 

panašaus į Aukštąjį krantą, dar nesu to matęs“.

Įspūdingų gamtos kraštovaizdžių Švedijoje 

netrūksta. Sutariame, kad iš visų jų unikalumu 

išsiskiria Aukštasis krantas, kuriam būdingi 

aštrūs pakilimai ir nuolydžiai, ant kurių, nepaisant 

visko, taip paprasta patekti. Paprasta mėgautis 

pasivaikščiojimu miške, kopimu į kalną ar dieną 

arba dvi irtis ramiu pilku jūros paviršiumi. n

Eva Jilkén ir Jerry Engströmas Aukštąjį krantą 

pažįsta kaip savo penkis pirštus. Jie ne tik įkūrė 

„Friluftsbyn“ (friluftsbyn.com), jie aktyviai rekla-

muoja visą regioną: Jerry stengiasi padėti kuo 

daugiau žmonių pažinti Aukštąjį krantą, o Eva 

vadovauja ne vienai iniciatyvai, skirtai regiono 

maisto kultūrai. Kieno geriau klausti apie geriau-

sius potyrius regione? Štai ką jie papasakojo:

JERRY: Reikia eiti pasivaikščioti – po Skulenber-

getą, jei norite į žygį leistis vienai dienai, arba į 

Skuleskogeno nacionalinį parką. Tai privaloma.

EVA: Jei norite geriausių skonio potyrių Aukštajame 

krante, privalote apsilankyti „Hernö Gin“ (hernogin.

se): tai geriausias džinas pasaulyje, gaminamas 

nedidelėje raudonoje trobelėje prie Herniosando.

JERRY: Taip pat galite keltu nuplaukti į 

Ulvoną ir paragauti kai kurių delikatesų 

– fermentuotos silkės Surströming.

EVA: Ulvone rasite puikų viešbutį ir res-

toraną (ulvohotell.se), kur siūlomi unikaliu 

regiono skoniu pasižymintys patiekalai.

JERRY: Jei norite nesudėtingos ir atpa-

laiduojančios dienos, apvažiuokite aplink 

Nordingro pusiasalį. Čia rasite mažyčių kavi-

nių, restoranų ir gatvės išpardavimų.

EVA: Jei norite valgyti išties aukščiausios kla-

sės maistą, turėtumėte apsilankyti restorane 

„Linnéa & Peter (linneaochpeter.se) Ern-

šioldsvike – ten rasite geriausias kulinarijos 

tradicijas ir atpalaiduojančią atmosferą.
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volvocars.com  ∕  collection.volvocars.com

KELIONĖS

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD NE VISUS PRIEDUS GALIME PASIŪLYTI VISIEMS „VOLVO“ MODELIAMS. SUSISIEKITE SU VIETINIU  
ATSTOVU ARBA APSILANKYKITE VOLVOCARS.COM IR SUŽINOKITE, AR KONKRETUS PRIEDAS TINKA JŪSŲ „VOLVO“.

BAGAŽINĖS SLENKSČIO APSAUGA  320 € APŠVIESTOS PAMINOS  1500 € RATAS SU PADANGA  1220 €
22" 10 atvirų stipinų juodojo deimanto piešinys

STOGO BAGAŽINĖS SKERSINIAI  215 €VILKIMO KABLYS, PUSIAU AUTOMATINIS  980 €DVIRAČIŲ LAIKIKLIS, MONTUOJAMAS ANT VILKIMO 
KABLIO (3-4 dviračiams)   640 €

NAVIGACIJOS PROGRAMINĖ ĮRANGA  1200 € PAGALBINĖS STATYMO SISTEMOS KAMERA, 
GALINĖ  440 €

PAGALBINĖS STATYMO SISTEMOS KAMERA, 
PRIEKINĖ, AKLOJO TAŠKO  560 €

1. NAUJAGIMIO KĖDUTĖ 310 € + 140 € (pagrindas Isofix) 2. APGRĘŽTA VAIKO KĖDUTĖ  450 €  
3. PASOSTĖ SU VILNOS APVALKALU  90 €  4. PASOSTĖ SU odos/nubuko apvalkalu  178 €

KAKLO PAGALVĖLĖ
Vilnonis audinys 70 € ir nubuko audinys 80 €
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VOLVO ON CALL 

 

Didelėje automobilių stovėjimo aikštelėje ji padės Jums 

rasti savo automobilį. 

Sistema gali naudotis keli naudotojai. 

„Volvo On Call“ suteikia galimybę naudojant SIM kor-

telę susikurti „Volvo“ „Wi-Fi“ belaidį interneto ryšį, prijungtą 

prie sistemoje integruotos 3G antenos. Taip užtikrinamas 

„Volvo On Call“ mobilioji paslauga suteikia galimybę nuolatos palaikyti ryšį su savo „Volvo“ 
automobiliu ir lengvai jį valdyti į išmanųjį įrenginį įkelta programėle. Ji padės Jums prieš sėdant 
į savo „Volvo“ sužinoti automobilio temperatūrą, paleisti variklį, įjungti automobilio šildytuvą, 
patikrinti degalų likutį bake, kiek liko laiko iki kitos techninės priežiūros ir atidaryti bei uždaryti 
automobilio duris. „Volvo On Call“ leidžia iš išmaniojo įrenginio į automobilio navigacijos sis-
temą nusiųsti paskirties vietą ir, jei reikia, vesti kelionės lapus.

greitas ir patikimas nuolatinis ryšys. 

Gausite prieigą prie paslaugų, tokių kaip skubioji pagalba, pagalba kelyje, pranešimas 

apie vagystę ir pavogtos transporto priemonės sekimas. Prie šių funkcijų prisijungti galima per 

„Volvo On Call“ programėlę ir automobilyje esančiais mygtukais SOS bei ON CALL. Automobi-

liui patekus į avariją ir išsikleidus oro pagalvėms, automatiškai skambinama į pagalbos centrą 

(112) ir naudojant GPS vairuotojui siunčiama reikiama pagalba.

„Sensus Connect“ kartu su „Volvo On Call“ paverčia automobilį galingu informacijos ir pra-

mogų centru, kuris gali padėti sekti eismo informaciją realiuoju laiku (RTTI), rasti laisvas vietas 

automobilių stovėjimo aikštelėje, naujus restoranus kelionės paskirties vietoje, nepertraukiamai 

groti mėgstamą muziką ir pan. Paslaugos rezervavimas ir ypač paslaugų atnaujinimas per ats-

tumą, pvz., navigacinių žemėlapių atnaujinimas, suteikia klientams papildomą vertę. Šis centras 

nuolatos papildomas naujomis „Sensus Connect“ programėlėmis ir funkcijomis.

„Volvo On Call“ įeina į standartinę įrangą visuose naujuose „Sostenos“ salonuose įsigy-

tuose 2019 m. laidos „Volvo“ modeliuose (išskyrus „Volvo V40“ ir „Volvo V40 Cross Country“, 

kuriuose ši funkcija įjungiama už papildomą mokestį). „Volvo On Call“ parengtis yra ir kai 

kuriuose ankstesniuose modeliuose, o tuo atveju, jei funkcija dar neveikia, „Sostenos“ atstovy-

bėse ji įjungiama nemokamai. Daugiau apie programėlės „Volvo On Call“ įsigijimą galite suži-

noti „Sostenos“ automobilių salonuose. 

„Volvo On Call“ funkciją įjungti automobiliuose, įsigytuose ne iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo, 

šiuo metu dar neįmanoma. 

Pasitelkiant „Volvo On Call“ programėlę „Volvo“ savininkas savo automobilį gali konfigū-

ruoti ir valdyti išmaniaisiais telefonais „iPhone“, „Android“, „Windows Phone“; išmaniaisiais 

laikrodžiais „Apple Watch“ ir „Android Wear“; išmaniuoju mygtuku „Flick“; planšetiniais kom-

piuteriais „Apple“ ir „Windows“; staliniais kompiuteriais „Windows 10“. Naujausia programėlės 

versija veikia su operacinėmis sistemomis „iOS10“, „Android 5“ ir „Windows 10“. n

Daugiau apie „Volvo On Call“ galimybes skaitykite čia: support.volvocars.com
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Išreikškite save su „Volvo XC60“ išorės stilizavimo rinkiniu. 
Kokybiškos detalės, išryškinančios Jūsų automobilio nuotykių 
mėgėjo dvasią, žvalumą ir smagumą – net jei jis stovi vietoje.

„Volvo XC60“ išorės stilizavimo rinkinį sudaro suderintų spalvų priekinė ir galinė apdaila bei rafinuoti visiškai integruoti išmetamieji vamzdžiai. Šie elementai tobulai papildo automobilio 
linijas ir suteikia drąsų, išraiškingą bei avantiūristinį stilių. Šis rinkinys parodytas su 22‘‘ 5-stipinų dvigubų stipinų juodo deimantinio pjovimo lengvojo lydinio ratais (jie parduodami atskirai).

PAVERSKITE SAVU  
IŠORĖS STILIZAVIMO RINKINYS
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1945 m. nedideliame Švedijos miestelyje Šiopinge „Volvo Cars“ pradėjo 
naujinti pavarų dėžes. Tai prasidėjo kaip trumpalaikis sprendimas, kuriuo siekta 
išspręsti žaliavų trūkumą po karo, tačiau netrukus tapo nuolatine praktika, kuri 
davė pradžią vienam plačiausių automobilių pramonės pergamintų atsarginių 

dalių asortimentų – „Volvo Cars Exchange System“ keitimo sistemai. Prabėgus 
daugiau kaip 70 metų mūsų, siekis pergaminti autentiškas „Volvo“ dalis kaip 

niekad stiprus, o tai yra naudinga Jums, Jūsų automobiliui ir aplinkai.

 
 
 

NAUJAS 
GYVENIMAS

„VOLVO CARS EXCHANGE SYSTEM“
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V
isi puikiai žinome, kad Žemės ištekliai nėra beribiai. Dėl to 

darome viską, kad kuo mažiau daiktų taptų atliekomis. Dau-

gelyje valstybių atliekų perdirbimas yra tokia pat svarbi kasdie-

nio gyvenimo dalis, kad rasti virtuvę be kažkokios perdirbimo 

sistemos yra beveik taip pat keista, kaip rasti virtuvę be viryklės. 

Visgi, net jei buityje susidarančių atliekų rūšiavimas dabar atrodo 

natūralus procesas, vis tiek turime savęs klausti: „Ar perdirbimas 

visada yra geriausias kelias?“ Na, kai kalbama apie Jūsų „Volvo“ dalis, atsa-

kymas yra „ne“.

Taigi, kas nutinka su nusidėvėjusiomis „Volvo“ automobilių dalimis, kai 

ateina laikas jas pakeisti naujomis? Jei perdirbimas nėra geriausias jų tvar-

kymo būdas, ką reikia daryti? Atsakymas – pergaminimas, ir šį procesą 

„Volvo Cars“ įgyvendina jau daugiau kaip septynis dešimtmečius.

GERIAU NEI PERDIRBTI

Visų „Volvo“ automobilių detalių gamyboje vadovaujamasi griežčiausiais 

saugumo ir aplinkosaugos reikalavimais – ir renkant žaliavas, ir vykdant 

gamybos procesus. Naudojant tokios aukštos kokybės dalis, logiška susi-

dėvėjusių jų neišmesti, o išspausti kiek įmanoma daugiau naudos.

Kai tam tikros „Volvo“ automobilių dalys galiausiai susidėvi, jos kruopš-

čiai išardomos ir, jei nėra pažeistos ar itin susidėvėjusios, smulkmeniškai 

pergaminamos, vadovaujantis tokiais pat aukštais standartais kaip ir gami-

nant originalias dalis. Kai automobilio dalis pagaminama pagal „Volvo Cars“ 

reikalavimus, ji patenka į „Volvo Cars“ keitimo sistemą, kur kantriai laukia 

galimybės vėl išriedėti į kelią.

VISIEMS NAUDINGAS SPRENDIMAS

Visgi, jau girdime Jūsų klausimą: kodėl jų paprasčiausiai neperdirbate? Na, 

automobilių komponentų perdirbimo procesams reikia labai daug energi-

jos. Dėl to nusprendę pergaminti mūsų automobilių dalis, dar labiau maži-

name mūsų poveikį aplinkai. Pateikiame keletą tai pagrindžiančių faktų 

ir skaičių... Pergamintoms dalims reikia iki 85 proc. mažiau žaliavų ir 80 

proc. mažiau energijos nei naujoms dalims. Pergamindami naudotas dalis, 

per metus galime sutaupyti iki 980 tonų plieno ir 350 tonų aliuminio. Kal-

bant apie išskiriamą CO2, sutaupome tiek, kiek būtų išmetama automobiliu 

„Volvo V40“ D2 aplink pasaulį apvažiavus 1 326 kartus.

Visgi iš pergaminimo naudos turi ne tik gamta, jis naudingas ir Jūsų auto-

mobiliui. Visos pergaminamos dalys atitinka tuos pačius standartus kaip ir 

naujos originalios „Volvo“ dalys, taip pat, jiems suteikiama tokia pat garantija. 

Jos atnaujinamos iki naujausių specifikacijų, o tai reiškia, kad antrą kartą jos 

veikia net geriau. Svarbu ir tai, kad pergaminimas itin taupo kaštus.

PRAEITIS, DABARTIS IR ATEITIS

Šiandien „Volvo Cars Exchange System“ siūlo vieną plačiausių perga-

mintų atsarginių dalių asortimentą automobilių pramonėje. Į šį asortimentą 

patenka atsarginės dalys iki 15 metų senumo automobiliams, jame yra vis-

kas nuo pavarų dėžių iki purkštukų ir elektroninių komponentų – visa tai 

kruopščiai atkurta taip, kad atitiktų originalias „Volvo Cars“ specifikacijas.

Pergaminimo srityje dėmesį skiriame ne tik buvusiems ir esamiems 

„Volvo“ modeliams skirtoms dalims. Gatvėse važinėjant vis daugiau elektro-

ninių ir hibridinių automobilių, ties šiomis technologijomis turime susitelkti ir 

mes. „Volvo Cars“ ne vienerius metus rengiasi naujiems iššūkiams, susiju-

siems su aukštos įtampos baterijų pakuočių valdymu ir kitų „Twin Engine“ 

automobilių galios komponentų valdymu.

KŪRIMAS, GALVOJANT APIE ATEITĮ

Šiandien „Volvo Cars“ gamybos ir dizaino skyriai glaudžiai bendradarbiauja 

ir itin daug laiko, pastangų bei žinių skiria dizaino sprendimams, kurie galėtų 

supaprastinti dalies išardymą ateityje, t. y., sandarinant aukštos įtampos 

baterijas ir kitus komponentus, vietoje klijų ar suvirinimo naudojami varž-

tai. Tai gali atrodyti nedidelis žingsnelis, tačiau aplinkosaugos klausimais 

svarbus kiekvienas žingsnis. Pagalvojus apie galimą naudą žmonėms, Jūsų 

automobiliui ir Jus supančiam pasauliui, pergaminimas išties atrodo esąs 

atsakingiausias kelias. n
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MIESTO GANYKLA

Galvodami apie ūkį, tikriausiai nesumojate, kad tai gali būti beto-

ninė aikštelė, pilna jūrinių konteinerių. Visgi, miestuose popu-

liarėjantis ūkininkavimas jūriniuose konteineriuose reiškia, kad 

netrukus gali būti sudėtinga pastebėti skirtumą tarp automobilių 

stovėjimo aikštelės ir lapinių kopūstų fermos.

Bostone įsikūrusios bendrovės „Freight Farms“ ūkis „Leafy 

Green Machine“ veikia jūriniame konteineryje. Tokie ūkiai atspa-

rūs blogam orui, parengti naudoti ir per metus gali duoti nuo 

dviejų iki keturių tonų derliaus.

Viename konteineryje galima užauginti tiek pat daržovių, 

kiek 80 arų žemėje. Jie gali veikti ištisus metus, t. y., ir žiemą 

ar pūdymo laikotarpiu. Juos statyti galima beveik bet kur, net 

labiausiai užstatytose teritorijose, ir iškart imti auginti daržoves.

„Freight Farms“ neseniai gavo subsidiją iš NASA, kurios 

manymu, „Leafy Green Machine“ ar kažkas panašaus vieną 

dieną gali būti naudojamas daržovėms auginti kosmose ar net 

kitose planetose.

Kita Žemėje veikianti naujovė, dėl kurios ūkininkavimas atke-

liauja į tankiai apgyvendintas miesto teritorijas, yra akvaponika 

– dideli akvariumai, skirti daržovėms auginti. Akvaponiką galima 

paversti puikiai organizuotu uždaru ratu, kur vanduo, kuriame 

auga daržovės, tręšiamas žuvų išmatomis. Tai puikiai tinka nedi-

deliems augalams, pavyzdžiui, vaistažolėms ir ūgliams – mažy-

čiams, gardiems ir itin maistingiems lapeliams, kurių kartais 

pabarstoma ant restoranuose siūlomų patiekalų. Tokių augalų 

auginimas miesto aplinkoje mažina gabenimo kaštus ir poveikį 

aplinkai, taip pat tausoja vietą įprastesnėms daržovėms.

Dėl to, kai kitąkart ieškosite automobilių stovėjimo aikštelės 

ir prisiminsite, kad kadaise ten plytėjo žali laukai, atminkite, kad 

netrukus tai gali pasikartoti. n

N U OT R AU K A :  TO N Y  LU O N G

ŽMONĖS KEISTOSE VIETOSE





MAŽMENINĖS PREKYBOS ATEITIS

M O B Y  M A R T

„Parduotuvės klesti ten, kur yra žmonių“, – pasakoja švedų bendrovės „Moby Mart“ įkūrėjas Peras Cromwellis. Dėl tokio 
teiginio galima pamanyti, kad Peras tikrai nepasiūlys mažmeninės prekybos ateities kurti iš savitarnos parduotuvių, kurios 
būtų be darbuotojų, o atsargas pasipildytų pačios. Visgi Pero įsivaizduojama gudrybė tokia – šios savitarnos parduotuvės 
būtų ir savavaldės. O kai esi mobilus, žmonės visuomet greta.

PERAS CROMWELLIS

„Per artimiausius penkerius 
metus laukia daugiau pokyčių, 
nei jų įvyko per pastaruosius 
penkis dešimtmečius“. 

„Moby Mart“ idėja – dar patogesnės parduotuvės. Kiekviena mobili „Moby 

Mart“ parduotuvė galės sustoti ir imti prekiauti bet kokioje laisvoje stovė-

jimo vietoje. Pirkėjams tereiks stabtelėti ir pasiimti iš anksto per progra-

mėlę apmokėtas prekes. Toje pat programėlėje bus galima sužinoti, kur 

yra artimiausia „Moby Mart“, taip pat, su jos pagalba pateksite į parduo-

tuvę. Patekusio į vidų pirkėjo nepasitiks pardavėjas, o holograma. Tuomet 

pirkėjas galės pasiimti prekes savo tempu ir nesijaudinti dėl prekių trū-

kumo ar ilgų eilių.

„Per artimiausius penkerius metus mažmeninės prekybos laukia dau-

giau pokyčių, nei jų įvyko per pastaruosius penkis dešimtmečius, – teigia 

Peras Cromwellis. Toks teiginys gana drąsus, tačiau tiesa ta, kad tech-

nologijos pastaruoju metu vystosi sparčiau nei bet kada. Šios technologi-

jos atneša beribes naujas galimybes. Visgi, net jei savitarnos mažmeninės 

technologijos vystosi sparčiau nei bet kada, šias galimybes į tikrąjį pasaulį 

perkelti imasi santykinai nedaug bendrovių. Dėl to šia prasme „Moby Mart“ 

tapo pradininkais mažmeniniame sektoriuje.

Nors tokia mintis gali pasirodyti tarsi atkeliavusi iš tolimos ateities, 

kažkiek „Moby Mart“ parduotuvių jau važinėja Jungtinių Amerikos Valstijų 

keliais, kur yra pasirengusios patiekti vėsių ledų popietės saulės atokaitoje 

arba greitus pietus tarp susitikimų. Į šią lygtį net planuojama įtraukti dronus, 

kurie nedidelius ryšulius galėtų pristatyti netoli gyvenantiems klientams. 

Šios mobiliosios parduotuvės netruks tapti miesto kraštovaizdžio dalimi, 

tačiau leis klestėti ir mažesnėms vietovėms, dėl jų bus galima įsigyti prekių, 

pavyzdžiui, vaistų, kurie praeityje galbūt buvo nepasiekiami.



„Asortimentą derinsime prie 

paklausos. Ryte, pietų metu ir vakare 

turėsime keletą nedidelių parduotu-

vių gyvenamuosiuose rajonuose ir 

dar keletą verslo parkuose. Parduo-

tuvės klesti, kai aplink yra žmonių. 

Mobilumas padeda verslui didinti 

efektyvumą“, – aiškina Peras.

DAUGIAU LAIKO KITIEMS REIKALAMS

Mobiliosioms savavaldėms parduotu-

vėms reikalingas technologijas „Moby 

Mart“ sukūrė drauge su Hefėjaus technikos universitetu – itin gerbiamu 

universitetu Kinijoje, kuris specializuojasi inžinerijos ir vadybos moksluose. 

Siekiama visas „Moby Mart“ parduotuves padaryti visiškai autonomiškas, 

t. y., prireikus papildyti atsargas, galinčias savarankiškai grįžti į centrinį 

sandėlį. „Moby Mart programėlė realiu laiku seka atsargų kiekį, – aiškina 

Peras. - Dėl to, kai produktas išpar-

duodamas, programėlė perspėja par-

duotuvės savininką, kuris gali iškart 

papildyti atsargas“. 

Toks autonomijos lygis leis par-

duotuvės savininkams susitelkti ties 

svarbesniais dalykais, „Moby Mart“ 

veikia pagal franšizę. „Jie ne tik dirbs 

su pinigais, bet ir turės laiko kitiems 

dalykams, pavyzdžiui, verslo vystymui, 

asortimento tobulinimui ir pardavimų 

gerinimui“, – pasakoja Peras.

Dvidešimt keturias valandas per parą ir 365 dienas per metus atidaryta 

parduotuvė. Jokio personalo, jokių grynųjų, jokių kasos aparatų ir jokių eilių. 

Parduotuvė, kuri gali pati važiuoti, pati sustoti ir prekiauti bet kur pasaulyje 

esančioje laisvoje stovėjimo vietoje. Sveiki atvykę į ateities mažmeninę pre-

kybą. Sveiki atvykę į „Moby Mart“. n



Jachtų lenktynės „Volvo Ocean Race“ yra vienintelės. Bebaimės įgulos 
sudėtingiausiomis sąlygomis rungiasi ir tarpusavyje, ir su gamta. Atėjo laikas 
pristatyti dar vieną unikalų dalyką – naująjį „Volvo V90 Cross Country Volvo 
Ocean Race“. Jei ieškote nuotykių, tai natūralus pasirinkimas.

  
NUOTYKIAMS

NAUJASIS „VOLVO V90 CROSS COUNTRY VOLVO OCEAN RACE“

SUKURTA

SUDĖTINGIAUSIAS DIENOS IŠŠŪKIS

Keliaujant atgal prie automobilio, ima temti. Galiausiai liovėsi lyti. Jūsų kuprinė sunki, drabužiai 

permirkę, o ryškiaspalvis dviratis pasidengė rudu žemės atspalviu. Nepaisant to diena buvo 

puiki. Išbandėte savo ribas ir pasiekėte viršukalnes, į kurias norėjote įkopti. Dabar tereikia 

nusivalyti purvą, susipakuoti ir vykti namo. Visgi, kartais tai tampa pačiu sunkiausiu iššūkiu.

ĮPRASTAS BŪDAS

Pasiekiate automobilį, pažvelgiate į purvinus batus ir purvu aptaškytą dviratį bei pagalvojate: 

„Reklamose to nepamatysi. Jose vaizduojami tik bangas skrodžiantys bronzinio įdegio ban-

glentininkai ir atostogauti vykstančios šeimos, tačiau niekada nerodomas automobilis tokioje 

situacijoje“. Giliai įkvepiate ir pasiruošiate nepatogiai kelionei namo bei būtinybei parvykus 

valyti purviną ir šlapią jos vidų. Visgi, taip neturi būti.

VOLVO BŪDAS

O jei egzistuotų kaip tik tokioms situacijoms skirtas automobilis? Automobilis, kuris ne tik padėtų 

mėgautis nuotykiais, bet padėtų Jums ir Jūsų įrangai dienos pabaigoje patogiai ir saugiai pasiekti 

namus. Tuomet ir įvykių eiga būtų visiškai kitokia. Keliaujant atgal prie automobilio, ima temti. 

Galiausiai liovėsi lyti. Visgi, Jūsų kuprinė sunki, drabužiai permirkę, o ryškiaspalvis dviratis pasi-

dengė rudu žemės atspalviu. Nepaisant to diena buvo puiki. Pasiekiate automobilį, pažvelgiate į 

purvinus batus ir purvu aptaškytą dviratį bei pagalvojate: „Jokių problemų“. n



ŠIEK TIEK GRUBIOS PRABANGOS 
Prieš kraudami dviratį ir permirkusius drabužius į automobilį, pritvirtinate buferio 

apsaugos ir neperšlampamą bagažinės kilimėlius. Viską saugiai supakavę, įsijungiate 
kartu atsivežtą kavos aparatą, atsisėdate ant buferio apsaugos kilimėlio ir žiūrite į tolį.

STILINGAI KELIAUJATE NAMO
Baigiate gerti kavą, sėdate į automobilį. Jūsų drabužiai sausi, tačiau apsauginių 

sėdynių apvalkalų nenuimate, nes jie išties atrodo įspūdingai. Tereikia užvesti variklį, 
įsijungti palydovinę navigaciją ir mėgautis švaria, sausa ir patogia kelione namo.

Kaip Jums patinka labiau?

„V90 CROSS COUNTRY VOLVO OCEAN RACE“ 
SUKURTAS ŠIUOLAIKINIAM NUOTYKIŲ MĖGĖJUI

• 230 V elektros lizdas   • 4 papildomi USB lizdai   • Unikalūs dvipusiai sėdynių apvalkalai

   • Unikalus bagažinės skyrius   • Integruotos LED galinės šviesos

   • Nedūžtantis žibintuvėlis   • Unikalus tekstilinis grindų kilimėlis iš perdirbto plastiko

   • Unikalus išorės spalvų derinys ir unikalus vidaus dizainas

„Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race“ pamatykite adresu volvocars.com

*Baterijomis varomas mobilusis valymo įrenginys parduodamas papildomai.

PALIKITE GAMTĄ TEN, KUR JOS VIETA 
Atidarote bagažinės skyrių, išsiimate mobilųjį valymo įrenginį* ir imatės 

darbo. Jūsų batai ir dviratis per kelias minutes bus švarūs.



V60 yra idealus kompanionas 
aktyviam žmogui, vertinančiam 
grožį ir praktiškumą.



Naujojo aukščiausios klasės universalo „Volvo V60“ pasaulinė premjera buvo atšvęsta vasario 21-ąją, o vykstant tarptautinei 
Ženevos automobilių parodai Lietuva turėjo išskirtinę progą susipažinti su naujoku Vilniuje, kur dailusis V60 svečiavosi dvi 
dienas. Pirmieji įspūdžiai buvo puikūs. Pradėti priimti išankstiniai užsakymai, o pirmieji V60 automobiliai į „Sostenos“ salonus 
Lietuvoje atvyks jau vasaros pradžioje – tuomet juos bus galima ne tik apžiūrėti, bet ir išmėginti bandomojo važiavimo metu.

ŠVEDŲ DIZAINO STEBUKLAS

Neperdedame sakydami, kad „Volvo“ patenka tarp gražiausių pasaulio 

automobilių. Nenuostabu, kad parodos metu naujojo V60 buvo beveik neį-

manoma pasiekti, nes prie visų demonstracinių automobilių veržėsi nesu-

stojantis žmonių srautas. Charakteringa perlamutrinė mėlyna spalva išryš-

kina dailias proporcingo universalo kėbulo linijas. Švedija yra naujoji Italija, 

šiuolaikinio automobilių dizaino šalis.

Kas daro „Volvo“ tokiu patraukliu? Faktas, kaip gerai jis apgalvotas ir 

kruopščiai suprojektuotas. V60 nėra tik automobilis pažiūrėti – jis sukurtas 

vairuoti ir kiekvienoje kelionėje mėgautis komfortu. „Volvo“ projektuotojai 

suderino malonią akiai išvaizdą su kasdieniu patogumu ir praktiškumu. 

Užsimiršę grožėsitės detalėmis ir netikėtai suvoksite visumą. Į žmogų orien-

tuotas dizainas iš tiesų pasiekia pirkėjus.

„Volvo V60“ universalas nėra sutelktas vien tik į vairuotoją. Jis tei-

kia važiavimo džiaugsmą visiems penkiems keleiviams. Panašiai kaip kiti 

60-osios ir 90-osios serijos modeliai, V60 yra lengvai individualizuojamas ir 

sugeba persikūnyti į ne vieną vaidmenį: nuo kompaktiško reprezentacinio 

iki erdvaus šeimyninio automobilio.

ANTRASIS VARDAS – ELEGANCIJA

V60 universalas nustato vidutinio dydžio aukščiausios klasės universalų 

segmento etaloną – šis automobilis pasižymi prabangiu interjeru, gausia 

erdve keleiviams, moderniomis ryšio priemonėmis ir naujausiomis pagalbos 

vairuotojui sistemomis.

Naujosios kartos V60 yra ilgesnis ir žemesnis už savo pirmtaką. Auto-

mobilis yra 4761 mm ilgio, 1433 mm pločio, jo ratų bazė – 2872 mm. Ratų 

dydį galima pasirinkti atsižvelgiant Jūsų poreikius – nuo 17 iki 20 colių.

Tiesi stogo linija ir stačias galinis langas prideda interjerui erdvės. V60 

bagažo erdvė išaugo penktadaliu, o įvairios jos pritaikymo ir tvirtinimo siste-

mos leidžia gabenti dar didesnius krovinius. 

Aštrios, dinamiškos linijos pabrėžia prašmatnią V60 esybę, o dar dau-

giau aerodinamiškumo prideda galinis V60 aptakas, taip pat turintis prakti-

nės vertės ir padedantis taupyti degalus.

Yra trys apdailos lygiai: paprasčiausias, bet stilingas Momentum su 

150 AG D3 variklio versija, tekainuojantis mažiau kaip 40 000 eurų, bet 

turintis viską, ko reikia darbui ir kasdieniam gyvenimui; prabangusis Inscrip-

tion, kurio netgi oda dengtas raktas dera su interjero spalvomis; ir ypatin-

gasis R-Design, žavintis prigimtiniu sportiškumu. Bet kurio apdailos lygio 

automobilyje naujausi saugos sprendimai derinami su kruopščiai suprojek-

tuotu patogumu, galų gale – tai „Volvo“.

GROŽIS ANT SPA PLATFORMOS

Naujasis V60 sukurtas naudojant keičiamo mastelio „Volvo“ SPA plat-

formą, kaip ir įžymusis aukščiausios klasės visureigis XC60 bei keturi pra-

bangiausi gamos 90 serijos modeliai. Visi jie užtikrina „Volvo“ pardavimų 

rekordus visame pasaulyje.

  
GRAŽIAUSIAS  

ŠEIMOS AUTOMOBILIS 
PASAULYJE

„VOLVO V60“ — KO GERO,

T E K STA S   / /   Y L L E  R A JA S A A R
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Važiuoklė yra lengva ir prisitaikanti prie kelio sąlygų, o pastovų ir 

tolygų važiavimą užtikrina sudvejintų trikampių svirčių priekinė ir dau-

giasvirtė Multi-link galinė pakaba. Vairuotojas jaučia vairo atsaką ir turi 

laiko tinkamai reaguoti. 

Papildomai pasirenkama 4C aktyvioji važiuoklė prisitaiko prie skirtingų 

vairavimo stilių, kuriuos galima pasirinkti mygtuku ir, jei pageidaujama, 

galima susikurti visiškai personalizuotų parametrų režimą. V60 yra lengvai 

įtraukiantis, atrodo, kad automobilis ir vairuotojas tampa vienu. Remiantis 

pirmaisiais naudotojo potyriais, tai – tikras vairuotojo automobilis. 

LENGVAI PASIEKIAMA VISKAS, KO REIKIA

V60 universalas yra iškart atpažįstamas kaip švediškas „Volvo“. Naujajame 

šeimos automobilyje jausitės kaip namuose – viskas, kas būtina, matoma ir 

pasiekiama ranka. Vairas su logiškai išdėstytais mygtukais gali atlikti visas 

funkcijas, kurių labiausiai reikia vairuojant. Elegantiško skaitmeninio prie-

taisų skydelio informacija gali būti rodoma ant priekinio stiklo, taigi Jums 

nebūtina nuleisti akių nuo kelio. 9 colių įstrižainės ekranas centriniame 

pulte yra valdomas taip pat paprastai kaip iPad planšetinis kompiuteris, ar 

netgi dar paprasčiau. 

Muzikos mėgėjus nudžiugins aukščiausios kokybės „Bowers & Wilkins“ 

garso sistema, sukurianti aplink keleivius Geteborgo koncertų salės akus-

tinę atmosferą – ji vertinama kaip viena geriausiai skambančių koncertų 

salių pasaulyje, todėl mėgausitės išties nepaprastu muzikos skambesiu.

Gamintojas taip pat siūlo naują „Harman/Kardon“ 600 W garso sis-

temą, kuri pakylėja muzikos klausymąsi į visiškai naują lygį. Elegantiškas 

universalas, kuris nukelia Jus į muzikos rojų – kodėl gi ne?

IŠSKIRTINIS SAUGUMAS

„Saugumas“ tapo „Volvo“ sinonimu nuo bendrovės veiklos pradžios. „Volvo 

V60“ universalas yra pirmasis „Volvo“, kuriame įrengtas išvažiavimo į 

priešpriešinę juostą švelninimas ir gebėjimas išvengti priešpriešinio susi-

dūrimo – viena iš ilgo „saugumo mieste“ City Safety vairuotojo pagalbos 

sistemų sąrašo.

Papildomai įrengiama Pilot Assist padeda vairuotojui kasdienėse 

kelionėse. Pavyzdžiui, kai kelias tinkamai suženklintas, ji padeda išsilaikyti 

eismo juostoje ir išlaikyti atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. 

Vis tik tai nereiškia, kad vairuotojas vairuodamas gali visiškai atsipalai-

duoti – „Volvo“ pabrėžia, kad automobilis yra pagalbininkas, o ne priiman-

tysis sprendimus. Atsakomybė už dalyvaujant eisme priimtus sprendimus 

tebėra ir lieka vairuotojui. 

TYLI IR EKONOMIŠKA JĖGAINĖ

„Volvo V60“ Lietuvoje bus parduodamas su trimis skirtingais varikliais: T6 

benzinine jėgaine ar dyzeliniais D3 ir D4 varikliais. 

Visų variklių degalų sąnaudos maloniai nuteikia aukštus lūkesčius savo 

naujam automobiliui keliantį vairuotoją – V60 yra idealus kompanionas 

aktyviam žmogui, vertinančiam grožį ir praktiškumą, bet nenorinčiam ieškoti 

kompromisų saugumo ir ekonomijos sąskaita. n
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1. VAIKIŠKAS DŽEMPERIS 69 €   2. VYRIŠKAS DŽEMPERIS 79 €   3. GYVENIMO BŪDO RAKTŲ PAKABUKAS 15 €   4. RAKTŲ ĮMAUTĖ 17 €    

5. IŠGYVENIMO APYRANKĖ NAIMAKKA 55 €   6. AKINIAI NUO SAULĖS POC KNOW 169 €   7. KOSMETIKOS KREPŠYS CORDURA 74 €    

8. LAIKRODIS „40“ BALTAS 240 €   9. LAIKRODIS „40“ JUODAS 240 €   10. KELIONINIS KREPŠYS CORDURA 239 € 

collection.volvocars.com

VASARĄ PASITIKITE STILINGAI 

„V O LV O  C A R S “  GY V E N I M O  B Ū D O  K O L E K C I J A

Šiandien nuotykių galime patirti bet kur. Dėl to svarbu būti pasirengus. 
Naujausioje kolekcijoje rasite viską, ko gali prireikti artėjančią vasarą 
– nuo elegantiškų „Volvo Cars“ laikrodžių ir inovatyvių apyrankių iki 

stilingų akinių nuo saulės bei lengvų vandeniui atsparių krepšių.
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VOLVO RENKASI  
CASTROL EDGE.
TITANO STIPRUMAS  
MAKSIMALIAM REZULTATUI

IT’S MORE THAN JUST OIL.
IT’S LIQUID ENGINEERING.www.balticoil.eu

4 2
M A N O  „ V O L V O “  Ž U R N A L A S  V A S A R A




