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Med 23 år som dragbilsåkare
i samma Scania 141 har
han blivit en levande legend.
Men få har träffat honom.
Möt Janne Johansson
– mannen som trots låg profil
kallas för kontroversiell.

Jan Johansson
Ålder: 53
Familj: Gift, fru i Vietnam
Bor: I Hamburgsund
men mest i hytten.
Bakgrund:
Lastbilschaufför, åkare.
Fritid: Intresserad av
äldre motorfordon,
fraktskutor, ostasiatisk kultur,
countrymusik och språk.
Aktuell:
Kina-Janne 141:an.

Doldis i uppseendeväckande förpackning
Du konkurrerar med en över 30 år gammal
Scania 141. Har du förståelse över att vissa
kallar det illojal konkurrens?
– Nej, det har jag verkligen inte då jag betalar alla skatter och
vägavgifter. Bara för att den är över 30 år är den inte skattebefriad utan i yrkesmässig trafik måste man vackert betala. Den
är säkert väl så dyr att hålla i drift som en nyare och jag tar
minst lika mycket betalt som alla andra svenska dragbilsåkare.
Klarar du leva upp till miljökraven?
– Naturligtvis är det svårt, men jag är mycket noga med att aldrig stå på tomgång och noga med oljebyten, så att spilloljan tas
om hand ordentligt. Slit och slängmentaliteten anser jag inte alls
vara särskilt miljövänlig. Min största önskan är att kunna uppgradera motorn om bara myndigheterna hade tillåtit det. Tyvärr gör
man det lätt för sig och ser bara till fordonets årsmodell.
Du kör veteran till vardags varför då?
– Jag tycker om det gamla och inte det nya. Då jag lever i lastbilen
från söndag till fredag måste jag ha en arbetsplats att trivas i.
Mycket jobb att hålla liv i den?
– Ja, det är en del jobb. Plåtdelar till hytten är det stora problemet.
I övrigt lägger jag helst i nya delar i så stor utsträckning som
möjligt. Blir det något fel, är det som regel av mekanisk art.
I moderna bilar är det elektroniken som brukar krångla.

Säg att du ska skriva en kontaktannons,
beskriv dig själv …
– I en kontaktannons är det väl bara positiva sidor som ska
lyftas fram? I mitt fall är det nog i första hand mitt goda humör
och att jag är väldigt enveten och envis. Lite sämre att jag kanske är för snäll och ibland har svårt för att säga ifrån.
Vad skulle du göra om du vann fem miljoner
kronor?
– Besöka min fru oftare och renovera 141:an till nyskick. I ett
vidare perspektiv kanske skänka pengar till cancerforskningen
då jag anser att det kan ge så mycket till så många.
Vad gör dig riktigt förbannad?
– I första hand detta med cabotaget, både det lagliga och det
olagliga. Blir det ingen ändring är hela den svenska dragbilsbranschen snart ett minne blott, oavsett vilken bil man kör.
Sedan detta med kör- och vilotidsreglerna. Att de hänger upp
sig på minuter och att man inte får köra när man vill men måste köra när man inte vill. Regelverket bygger definitivt inte på
denna typ av körning. Hur roligt är det att sitta 11 timmar på
en industriparkering?
Vilken är din största lyx?
– Jag vill gärna fika på riktiga konditorier och sitter sällan på
tradarfik eller brygger kaffe i bilen.

Planer på att byta?
– Nej verkligen inte! Om det blir ett krav är frågan om jag
överhuvudtaget ska fortsätta. Det har jag inte tagit ställning till
ännu. Skulle kunna tänka mig en Scania T143 men det är ju
lika illa ur miljözonssynpunkt.

Vilken egenskap är du mest nöjd med?
– Jag kan ha svårt att sätta igång med saker och ting men när
jag väl kommit över den tröskeln är jag väldigt ihärdig och ger
inte upp i första taget.

Du är humanist, mor var apotekstekniker och
far lärare varför valde du lastbilarna?
– Blev så fascinerad av lastbilarna som jag såg på 60-talet i
Hamburgsund och Göteborg när jag var liten. Då var ScaniaVabis 76:or det finaste som fanns och det gäller fortfarande…

När var du senast riktigt glad?
– Jag är för det mesta glad, jag har ett i grunden positivt synsätt. Jag blev extra glad häromsistens, när en åkarkollega i Skåne
berättade att han varit i Danmark och köpt hem en Scania 143
för att sättas in i yrkesmässig trafik.
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Vilket TV-program skäms du mest över att
du tittar på?
– Inget, jag hinner aldrig se på TV. Ska jag se något måste jag
köpa DVD-skivor.
Vilket uttryck använder du för mycket?
– Inget vad jag vet men det får andra bedöma. Skulle jag få
reda på något kan jag ju sluta med det.
När tycker du andra är som mest
pinsamma?
– Politiker med skyhöga löner, när de är ute och reser och roar
sig på skattebetalarnas bekostnad och dessutom fifflar med
notor. Det är nog höjden av pinsamhet.
Åskan slår ner, vad struntar du i att
rädda?
– Jag räddar nog inte datorn.
Ditt livs sämsta köp?
– Jag handlar väldigt lite oplanerat, möjligtvis något verktyg eller
någon bildel som inte kommit till användning.
Vilken pryl skulle du inte klara dig utan?
– Mobiltelefonen är svår att klara sig utan idag.
Vilken person har du störst respekt för?
– Aung San Suu Kyi i Burma som satt i husarrest och lyckades
förändra en regering. På närmare håll av t ex Henke Sjödin i
Växjö och Pontus Gröndahl i Urshult, som lyckats slutföra så
fina veteranrenoveringar som privatpersoner.
Vad har du för planer inför helgen?
– Momsredovisningen ska göras och så är det lite arbete med
den tidskrift om fartyg som jag är med i redaktionen för.

bosse.norvinge@akeri.se

