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Folkevognsrugbrødet
Folkevognsrugbrødet, VW-tranporteren eller bare bussen eller rugbrødet er kendt af de
fleste danskere over konfirmationsalderen. Den har i de utallige forskellige udgaver været
en uundgåelig del af gadebilledet de sidste næsten 60 år.

ISBN: 978-87-91427-22-0

Forlaget Motorploven

Folkevognsrugbrødet er blevet et slags ikon, der er med til at tidsfæste vores tid, og de
forskellige årgange og udgaver af bilen bruges i mange film for at tidsfæste en periode.
Den blev til ved en mindre tilfældighed, men blev straks taget til sig af mange forskellige grupper i befolkningen. Den var selvfølgelig oplagt til vare- og persontransport, men
fandt også hurtigt anvendelse til mange specialopgaver for ikke at glemme til feriebrug
og rejser i det store udland.
Denne bog fortæller både om udviklingen af modellen, men ikke mindst om brugen af
”rugbrødet” i de mange forskellige sammenhænge. Den fortæller om brugen lige fra
militæret til hippiernes foretrukne rejsebil. Der er søgt at holde en dansk indfaldsvinkel til både tekst og billedmateriale, da der eksisterer utallige bøger om Folkevognsrugbrødet på både engelsk og naturligvis tysk.
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Motorcykelkulturen i Danmark

Selv om Volvo 1800 kun blev produceret i mindre end 50.000 eksemplarer, er der ingen
tvivl om, at bilmodellen både har haft en særdeles positiv indflydelse på
Volvos salg af biler på specielt det amerikanske marked, og
samtidig er blevet et af Volvos
væsentligste ikoner.
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Et portræt af William Lyons og hans
skaberværk, folkene omkring ham,
og mærkets historie i samtidens Danmark
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Fart, Stil & Frihed

Bogen beskriver i detailler de 13 årgangsmodeller, som blev produceret mellem 1961 og
1973. Ligeledes bliver der gjort rede for Volvo 1800 modellens indflydelse på senere modeller, så som Volvo 480 samt nyere modeller som f.eks. Volvo C30. Læseren kan endvidere læse om en række eksempler på brugen af Volvo 1800 i film og reklamer, samt blive
orienteret om kendte personer, der gennem tiderne har ejet en Volvo 1800.
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Denne bog er beretningen om en atypisk Volvo model, nemlig Volvo 1800, som primært
blev skabt for generelt at øge kendskabet til Volvo og salget af Volvo modeller uden for
Sverige. Bogen beskriver Volvos historie fra starten i 1927 og frem til den sidste Volvo
1800 kørte af samlebåndet i 1973. Fokus er imidlertid lagt på designfasen for Volvo
1800, problemerne med at finde et sted, hvor bilen kunne produceres, samt de problemer,
som produktionen i starten var berørt af.
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Forlaget er vidende om, at mange har samlet en viden og et
materiale, der vil kunne interessere mange, og derfor fortjener at blive udgivet i bogform.
Ældre motorlitteratur på dansk er ofte et snævert område,
hvor der måske kun trykkes et meget lille oplag. Det er derfor ofte svært at få udgivet sådanne bøger.
Forlaget Motorploven tilbyder en seriøs overvejelse om at
udgive motorlitteratur på dansk – også i mindre oplag. Interesserede opfordres således til at kontakte forlaget på tlf
86983177 eller mail: jk@motorploven.dk.
Se også forlagets hjemmeside: www.motorploven.dk

Venlig hilsen Jørgen Kjær

