Prestige
•I äkta plast
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Den gamle chefen gjorde allt fOr att bilen skulle
komma i produktion innan han gick i pension.
Den nye chefen hade inte suttit
länge på stolen fOrrän modellen lades ned.
Volvos plastracer P1900 blev en prestigevagn
- om än inte på det sättet fOretaget hoppades.
Text: Thomas Sjölund Foto: Lennartjönsson

n vacker sommardag 1954 spred sig en spänd förväntan kring kyrkan i Piteå.
Volvo skulle visa upp sina nya sportbil P1900, byggd i framtidens materialplastic! Bland allt folk fanns 21-årige ynglingen Lennart Norberg som blev alldeles till sig, "en så'n ska jag ha en vacker dag".
- Det dröjde till 1975 innan jag kunde förverkliga drömmen, även om det då bara var
ett objekt, berättar Lennart som fortfarande är P1900-ägare.
När man står framför Lennarts gräddiga dröm är det lät att förstå hans suktande den
där vårdagen för mer än 45 år sedan. De runda formerna och läckra linjerna lyfts fram av
färgerna: den ljusgula lacken och den röda inredningen. Sexigare har nog Volvo aldrig
varit, var det därför den blev så kortlivad?
Fast det där med sportbil ska nog tas med en stor nypa salt. En provkörning visar att
växellägena knappast är absoluta. B 14A -motorn varken mullrar eller vrålar. Om det finns
något drag i maskinen vågar jag inte prova. P1900 tillverkades i 67 exemplar ...
- Nog tycker jag att det finns acceleration alltid. Och 140 har jag haft upp den i berättar Lennart och fortsätter:
- Glasfiberkarossen gör den ju väldigt lätt, den väger bara 920 kilo tom, tjänstevikten
är 1 040 kilo.
I början av 1950-talet funderade Volvo på hur företaget skulle bli mer känt i utlandet.
PV:n höll folkhemmet rullande men särskilt upphetsande var den inte. Mer den
påli tliga och trofasta typen.
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Huva på! Ett måste om
man är från Piteå som
Lennart Norberg och
vill köra Volvo P1900.
På sitt sätt ett mischmasch; glasf7berkaross
från USA, mekanik
från svenska PV,
detaljer från engelska
Morris och Humber
samt Climolet!

Under 1953 spenderade Volvos direktör Assar Gabrielsson
en längre tid i Kalifornien. Där kom han i kontakt med plasten
- "framtidens material". Chevrolet Corvette debuterade samma
år och Gabrielsson knöt kontakt med firman Glasspar som
utvecklade karosser i det nya materialet. Gabrielsson beställde
en kaross som skickades hem till Sverige.
I Göteborg plockade Volvo sedan ihop ett chassi av befintliga delar enligt känt Volvo-koncept: växellåda, bakaxel, framvagn och bromsar från PV monterades i en helt ny ram om
skulle passa till Glasspars karosser. Normalt sett bygger man
en kaross till chassit och inte tvärt om! Ramen gjordes i stålrör
med tvärbalkar och kryssförstyvning. Axelavståndet blev 20 cm
kortare jämfört med PV:n. Motorn togs också från PV, den
beprövade B4B som när den skrämts upp fick namnet B14A,
nu 70 hk vid 5 500 varv/min. Lådan var 444:ans treväxlade,
knappast känd för sportighet.
- Skillnaden består i att B14A har dubbla SU-förgasare, en

Volvo sålde av många till
olika lotterier och Volvo
Sport fick öknamnet
"lotteribilen".
Lenoarts exemplar,
nummer 13, såldes dock på
riktigt. 1975 blev han
ägare till bilen som stått på
en loge i Orsa-trakten i
väntan pil bättre tider.

annan kamaxel, andra ventiler och att topplocket hyvlades
för högre kompression. Dessutom målades motorblocket
rött istället för grönt som hos B4B, förklarar Lennart.
Vässningen skulle enligt Volvos egna siffror resultera i
en toppfart av 155 krn/tim. Lennart har som sagt haft upp
sin i 140 ...
Den nya Volvo Sport, som den kallades till en början, presenterades redan den 2 juni 1954. Fyra protoypvagnar visades upp på Torslanda flygplats i Göteborg,
men från Volvos sida hävdade man att Volvo Sport
enbart skulle gå på export.
Volvoledningens officiella ståndpunkt var:
"Eftersom en öppen vagn inte lämpar sig för nordiskt
klimat kommer Volvo Sport uteslutande att säljas på
våra sydligare exportländer". I samtida tidningsartiklar
inskärptes budskapet ytterligare:
" ... Volvo Sport kommer inte att säljas i Sverige, utan
avses för export. De prowagnar, som kommer att synas
på svenska vägar, kommer endast i händerna på Volvos
och dess återförsäljares folk. Man har särskilt bett oss
påpeka detta så att inte bilentusiasterna skall belägra telefonerna i försök att komma över ett exemplar".
Trots detta släpades tre Sport-vagnar landet runt till
Volvos återförsäljare sommaren 1954. Med i bagaget var
några nya lastbilar. Visningen av Volvo-produkterna
skedde vid något torg eller någon annan samlingsplats
under viss uppståndelse.
P1900 var dock ännu inte färdig för produktion.
Prototyperna hade exempelvis bara en hardtop, ingen
sufflett. Ventilationsrutorna var fasta och sidorutorna
gick inte ned i dörrarna. Huv och baklucka låg ovanpå
karossen i "toalettlock" -liknande arrangemang.
Volvos snålhet - eller ekonomiska sinnelag - gjorde
att detaljer lånades från redan existerande bilar.
Baklysena togs från 1950 års Chevrolet medan de inre

dörrhandtagen kom från Humber och de yttre från
Morris Oxford! Instrumenten hämtades från närmaste
tillbehörsaffär men fick tavlor på svenska. Handtaget på
bakluckan var dock egen gjutning. Kunderna hade tre
färger att välja på: ljusgrå, ljusblå och ljusgul. Klädseln
var röd i samtliga bilar, liksom plåtfälgarna. Suffletten
var svart med röda kantskoningar.
1955 ägnades åt hårdkörning av prototyperna. I spåren
följde en hel rad av förbättringar medan annat fick konstrueras om. Från början hade inte P1900 reservhjul, de
nya däcken var ju "punkteringssäkra". Sidorutorna gick
att veva ned och baklucka och huv sänktes ned.
1956 kom så serieproduktionen igång och 100 vagnar
kulle byggas i första serien. Första året blev det dock
bara 44 exemplar. 1957 fick man ihop 23 vagnar till.
Det gick fort att ra fram P1900, anledningen till detta
an es i Volvo-kretsar vara att Assar Gabrielsson hade
bråttom eftersom han skulle gå i pension. P1900 skulle
bli hans avskedspresent till Volvo.
För hösten 1956 hade Gunnar Engellau tagit över som
Volvo-chef. Ert av han första beslut blev att stoppa
P1900:an. Den an ägs inte hålla de kvalitetskrav som
Volvo satt upp. I tället gavs klartecken till en ny bil P1800.
Av de 67 tillverkade 1900:orna hamnade trots allt cirka
40 i Sverige, 22 gick rill U A och enstaka exemplar hamnade i Brasilien, Venezuela, Portugal, Belgien. Av alla tillverkade är idag runt 50 lokaliserade bland annat genom
Svenska Volvo PV-klubben.
Lennart Norbergs exemplar är bilnummer 13. Den levererades den 29 december 1956 till Ostersund, kanske inte
rätt datum för en öppen bil art landa i det köldhålet ...
Sedan såldes den vidare rill tockholm varifrån den på
okända vägar togs till USA 1962. Därefter är historien höjd
i dunkel fram till 1975 då Lennart lyckades köpa loss den.
På en loge i Orsa-trakten vilade sig P1900:an.
-I ett fullständigt
bedrövligt skick! Det
var hål överallt i
karo en, kofångarna
saknades och ramen
var
önderrostad.
Vidare hade något
ljushuvud underredsbehandlat bilen. På
plast!
Det
sista
får
Lennart att medlidsamt kaka på huvudet.
- Till råga på allt satt det en B20-motor i minns Lennart.
Efter denna chock var Lennart tvungen arr vila flera år.
Först 1979 hade han skaffat tillräckligt med mod, energi
och delar för att sätta igång med renoveringen.
Första vintern ägnades åt att bygga en ny ram.
- Utan att lyckas måste jag tillägga säger Lennart.
I Bureå i Västerbotten fick han dock hjälp och till sist
var ramen perfekt. Sedan följde jobb med kaross och
motor.
- Det var bara att plasta igen alla hål. Plasta under,
plasta över och på sidorna. Första lacken blev inte bra så
liksom med ramen var det bara att börja om igen. Jag
tänkte inte på att tekniken var sämre på 1950-talet, förklarar Lennart. Alla instrument fanns kvar i bilen så det
enda han behövde göra var att byta mätartavlor. I
England fick han tag i inredningen. Samma tillverkare
som gjort inredningar till P1800, men även Volvo 760,
gjorde den till P1900.
- Jag har dessutom en hardtop. Den ena av de två som
är kända, deklarerar Lennart stolt om sin bil som var färdigrenoverad 1985.
Hur kändes det då när du provkörde?
- Nog var det ganska trevligt. Lite små bekymmer,
med bromsarna bland annat. Men sen jag ratt ordning
på det var det bara härligt!
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Uppskrämd 444-motor!

olvo Sport fick den beteckningen B 14A, 70 hk mot PV:ns 51.
:Jetta med dubbla SU-fOrgasare, annan kamaxel, andra ventiler
och hyvlat topplock fOr högre kompression.

P1900 kostade kring
20 000 kr när det begav sig.
För den summan kunde man fä
tvä stycken PV 444. Priset var
en starkt bidragande orsak till
den däliga fOrsäljningen. Trots
att den inte skulle säljas i
Sverige hamnade ändå cirka 40
P1900 här.
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