
Bakdörren slås upp och en doft av direktör tar sig ut ur den
orenoverade bilen.Denna PV 36, populärt kallad Carioca, har

överlevt i 65 år. Leveransboken omtalar att den 1935
registrerades på direktör Gustaf Larsen, Göteborg, tillsammans

med Assar Gabrielsson grundaren av Volvo.
Text: Thomas Sjölund Foto: Peter Fredriksson
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Agare idag är Kjell Olsson, passionerad Volvo-

samiare i blekingska Jämshög utanför
Olofström. Kjell har "allt" i Volvo-väg. Från
1927 års ÖV 4:a till dagens S80. Däremellan

en 25-30 bilar, både person- och lastbilar.
Det roliga för Kjell är att han minns bilen från det

att han var liten:
- Den for omkring i Olofström med ägaren som

ständigt hade en cigarrstump i käften. Vilken bil det
var! Jag mindes till och med registreringsnumret, "K
1476", skrattar Kjell.

Orsaken till att bilen hamnade i Blekinge är förstås
Olofströms bruk, sedan början och till idag underleve-
rantör till Volvo. Vid mitten av 1930-talet arbetade en
överingenjör Wallin vid bruket. I Sverige fanns inte vid
den här tiden tekniken att pressa stora plåtar i ett
stycke. Som i fallet med "Carioean" som trots sin
moderna strömlinjeform har taket klätt med pegamoid.
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Kjell Olsson demonstrerar
att det givetvis går att veva
igång Volvon vid behov.
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Allt är designat, ner till mins-
ta detalj. Carioca var inte ba-
ra en exotisk dans utan också
en bil som säkerligen stod ut
ordentligt pd den svenska
marknaden under den senare
delen av 1930-talet.

CLAS SIC MOTOR ALBUM' NR I

Wallin åkte över till USA för att "spionera". Väl hemma
löste han kruxet åt Volvo vilket avspeglades i PV 51
som var den första Volvon med helt plåttak.

- Som tack för hjälpen fick han den här Cariocan
1938, eller om han fick köpa den till rabatterat pris,
berättar Kjell.

Redan innan Wallin tog över bilen lackerades den
om, från mörkblå enligt leveransboken till den maroon-
röda kulör den har idag. Dessutom hade den fått
motorn utbytt, fortfarande dock Carioca-varianten men
i ett senare utförande.

Överingenjör Wallin nötte ordentligt på bilen och
hade den kvar till sin död 1971. Därefter tog sonen vid
innan den i början av 1990-talet hamnade hos en
Volvo-samlare. Här vidtogs 1995 en viss renovering och
faktiskt ett motorbyte till. Motorn var helt slut men
kruxet var att bilen var för bra att helrenovera. En reno-

verad reservmotor som var fin på insidan men med rätt
patina på utsidan blev lösningen. Då inträdde den något
udda situationen där det gällde att vara försiktig med
smuts och avlagringar!

En allmän uppsnyggning där stötfångarbyte ingick
skedde också.

- Sedan fick jag tips om att den var till salu. När jag
hörde om färgen frågade jag säljaren "Har den reg-
nummer K 1476?". Det visste säljaren inte men efter
en koll var det förstås det, och jag slog till, berättar
Kjell.

Skicket idag är väldigt bruksigt, men förstås orört.
Och Kjell tänker låta det bli vid det:

- Allt det mekaniska fungerar. Lite smågrejor ska jag
väl snitsa till, men jag trivs med den så här. Till och
med att den är inpyrd av cigarrök!

Att den inte ska röras är den allmäna meningen när
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Kjell är ute och visar upp sin Carioca. De flesta inom
veteranbilskretsen uppskartar originalskicket.

- Den är fin att köra också. Lite halvvräkig sådär som
en 760 eller varför inte en S80! Lättväxlad också, ja,
faktiskt är det som att köra en 444:a även om den är
lite större och klumpigare, berättar Kjell som även
berättar att det inte är några problem att ligga på 80-
90 km/tim.

I Kjells Volvo-samlingar finns förstås även en 652,
föregångaren till Cariocan:

- I jämförelse är den här betydligt mer lik en modern
biL

Det var 1935 som Volvo presenterade sin nya,
modernt strömlinjeformade modell, PV 36. Året innan
hade Chrysler och De Soto presenterat sina Airflow-
modeller och Volvons likartade utseende har gjort att
det spekulerats om ifall Volvo visste vad som var i gör-
ningen. Mannen bakom PV 36 var Ivar Örnberg, före
detta chefsingenjör hos Hupmobile som kommit till

Volvo 1933. Lite konspirationsteoretiskt kan man
jämföra PV 36 med Hupmobile Aerodynarnic som
också presenterades 1935, bland annat har de ""
bilarna i det närmaste identiska stötfångare fram .
. Cariocans uppseendeväckande design dolde dock =

konventionell konstruktion med en trästomme x -..l":

med stålplåt på en ram. Fortfarande kunde dock ::.:~
Volvo pressa tillräckligt stora plåts tycken varför
var i konstläder. Det modernaste på bilen föru om
designen var istället den delade framaxeln.

Amerikanska influenser eller inte, med Cariocan .5

Volvo ett stort steg framåt jämfört med tidigare modei
lers karossdesign. Det visade sig dock att steget varit
lite väl långt, kunderna visade sig tveksamma inför =
moderna designen och PV 36 nådde inte de framgång-
ar man hoppats, serien på 500 bilar såldes inte slut för-
rän 1938. Liksom i USA tvingades man istället gå . '-
baka till ett mer konservativt utseende och nästa Volro-
modell, PV 51, blev en stor succe.
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Motorn är faktiskt bytt två
gånger. 1995 monterades en
rätt patinerad utbytesmotor
med friskt inre.

PV 36 var den dittills mest
designade Vo/von även om
man inte tog ut svängarna
som de samtida amerikanska
ström/injevagnarna.
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