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"Ni får aldrig in mig
i den där bilen.
Småbilar är
livsfarliga. "
"En trevlig bil men
plldeles för dyr."
"Jag tycker om den
här bilen. Tror jag
köper en nästa
gång."
"Jag Vet att ni gör
bra bilar i Sverige.
Jag har haft en PV
544. "

"Fem dollar tack och
ni får vilket svar ni
vill ha. - Den är
säkert bra. Var det
inte ett bra svar för
fem dollar?"
• Teknikens världs
PEET KOKLA åkte
runt i USA, träffade
mycket folk och
, {rågade om Volvo.
Citaten är ett axplock ur svaren.
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sätt') Det menar ni inte! Ja där ser
Men nog är det bättre kvalitet i era
Och det är väl kvaliteten som kostar.
får ju ingenting gratis här i världen.
den finns väl med automat.låda?

New York, (Teknikens värld)
••• Det behövs mer än en Volvo för att
göra intryck på den bil-dästa amerikanen.
Man får minst komma uppkörande med en
Lambourgini eller ännu hellre en Rolls av
gammal årgång för att mannen på gatan
skall vända på huvudet. En Volvo, må så
vara en 164:a .. förblir en bil i massan tills
man pekar på den. Då känner han igen den.
mest från annonserna i TV.
Trots sin skenbara nonchalans är amer ikanen mycket bilmedveten. Han måste vara
det för att kwma röra på sig. Han vet för
det mesta att Volvo tillverkas i Sverige.
Några säger Schweiz, men menar rätt. Nästan alla tillfrågade trodde att bilen var bättre än de fl esta amerikanska bilar. Begreppet svensk kvalitet lever fortfarande
starkt.
De flesta tyckte att vår 164:a var alldeles
för liten för deras behov. Nästan samtliga
prisade de fina stolarna. Mycket få trodde
att de skulle köpa en Volvo som nästa bil.
Men trots den skenbart negativa attityden
mot bilen så fortsätter Volvo att öka på den
amerikanska marknaden. De första åtta
månaderna 1970 såldes ca :36 OUll bilar
varav 2() procent 164 :or. Sammanlagt
1:3 OU1I tIer än förra året.
Här är nå gra röster ur mängden som speglar vad Yankees tycker om Volvo.

JOHN WWILL

JIM B SMITH
New YorkNY
• Volvo är en t.revlig bil, men
tyvärr alldeles för dyr för mig.
För halva priset kan jag få en
mycket ·s törre och rymligare
bil som går precis lika bra och
lika länge. Dessutom vet jag
att jag på min Chevy kan få service överall t.
Här i New York är det ingen ide att köpa en
dyr bil. Den blir lika snabbt bucklig som en
billig. Titta själv på gatan. hur många bilar
är hela? Folk kör ju som dårar här. Hellre
åker jag med en billig Chevy som jag kan
slänga när den är slut än köper dyra importerade reservdelar till en fin Volvo.

PAUL SVENDSSEN
Pasadena California
• Jag skall säga er en sak:
Volvo är en bra bil, men den
är inte värd sitt pris! Jag vet
minst ett dussin andra bilar i
samma klass som är mycket
mera prisvärda. Volvos re klammän har gjort ett mycket fint jobb. De
inbillar amerikanarna att de köper en kvalitetsbil. De ger dem ett skäl att inte investera i en Olds eller en Cadillac . Men sanningen
är den att amerikanen inte bryr sig om kvalitet. Om han inte längre har råd att hänga
med i statusjakten och hans båda grannar
har ruinerat sig på sina nya Cadillacs så
köper han en Volvo och snobbar med sin
"kvalitetsbi)"' . Ett slags anti-status. Men
det är för det mesta fruarna som bestämmer
vilken bil man skall ha. Och Volvo är ingen
dambil. Personligen tror jag att varje Volvoköp föregås av ett veckolångt familjegräl
som mannen gå r segrande ur. Det är ju
ändå han som får betala bilen!

I

Springfield Missouri
I
• Ni får aldrig in mig i den
där bilen!
Alla de där
europeiska småbilarna är livsfarliga. De har ingen ram och
är så tunna i plåten att man
kläms ihjäl om man råkar ut
för en olycka. En av våra grannar körde
ihjäl sig med en' Volkswagen. Han bara
snuddade vid en lastbil på turnpiken och
bilen blev förvandlad till skrot. Hade han
haft en amerikansk bil så skulle hans fru
inte behövt slita nu för att försörja ungarna.
Naturligtvis hjälper vi dem då och då . men
man kan inte ha två familjer. Hade han haft
min Buick så hade det aldrig hänt. OK, det
är ingen VW ni grabbar kör omkring med.
men tro mig. alla de här utländska bilarna
är livsfarliga. Det är alldeles för tunn plå t i
dom'

ALEX MARLOWE
Toledo Ohio
• Det största felet med de
här japanska .bilarna är att de
är för små. Man kan inte få in
något i dem. - Å förlåt. är
den gjord i Sverige? Det måste vara en ny modell. för jag
har a ldrig sett den förut. Men det är samma
med alla utländska bilar - de är alldeles
för små . Tänk om gumman. jag och ungarna skulle åka på semester i en Volvo. Var
skulle vi ha bagaget någonstans') - För a ll
del , bagageutrymmet är större än jag trodde , men fortfarande för lit et. Titta på vår
Ford (herrgårds\'agni Där finns det utrymmen!

EDITH FREEMORE
Milwaukee Wisconsin
• Den ser ju trevlig ut. faktiskt riktigt söt' Är det äkta
läder i stolarna? .Ja, det luktar
ju så gott' Kan man inte ändra på lutningen på nackstöden? Jasså inte. Men man sit·
ter väldigt bra och tänk så mycket utrymme
det finns i en sån liten bil. Fast egentligen
är den inte så liten. Den är ju lika stor som
vilken compact-car som helst. Men den ser
mindre ut. Ja , jag vet ju inte så mycket om
bilar, men på TV påstå r de att det är en bra
bil. Ni har ju så fruktansvärt dåliga vägar i
Sr'erige så håller den där så ska den väl
gqra det här också. Hur mycket kostar den?
4 .'jOO dollar' Det är ganska dyrt det. Men
jag förmodar att det är tilh'erkningen för
hand som är så dyr i Europa. Här görs ju
a lla bilar på löpande band, och det slarvas
mycket. Är den här bilen gjord på samma

man.
bilar.
Man
Men

f

JESSICA TOMKINS
Lakewood New Jersey
• Min man och jag har länge
funderat på att köpa en
europeisk bil. Nu när ungarna
är borta så behöver vi inte en
stor bil. Han har talat mycket
om Mercedes och Volvo. men

båda är ju så dyra. Och Volkswagen är alldeles för liten. Men den här Volvon verkar ju
lagom stor. Mycket strikt i linjerna. Annorlunda . Den väcker inte uppseende. men
visar att ägaren har smak. Jag tror att jag
skulle tycka om den här bilen . Den har läder
och trä inuti , precis som bilarna brukade ha
förr i t iden. Men jag vill ha automatlåda i
min bil. det är mycket bekvämare. I min
ungdom körde jag mycket m~d manuell
växellåda, men nu tror jag inte att jag vå gar. Visst är 4 500 dollar mycket pengar
men jag tror mera på europeiska bilar än på
amerikanska.

JOHN MATTHEW
Boston Massachusetts
• Min kompanjon har en
Volvo och är mycket nöjd med
den. Han köpte sin när han
var på semester i Europa förra
året. Det enda han inte gillar
är att den börjar slingra på
vägen när man lastar bagageluckan full ..Jag
har aldrig kört den. men man sitter verkli gen bra och bilen är mycket lymlig. Den nya
sexcylindriga motorn behövs nog för den här
tyngre versionen. Däremot tycker jag inte
om att ratten skymmer sikten. Men ni sven skar är ju så långa. så det är väl inte något
problem för er. Själv är jag ju bara 1,65
lång, alla i vår familj är kortväxta. Jag måste säga att hela den här bilen är mycket
snyggare än 144-modellen. Den verkar
mera ombonad, nästan som en liten Cadillac. Men priset är ju också nästan detsamma . Vet ni att jag för 4 5110 dollar kan få en
nästan ny begagnad Cadillac, med elektriska fönsterhissar och allt. Men jag tror att
Volvo är den bästa importerade bilen i sin
prisklass .

PETER JOHNSON
St. Paul Minnesota
• Jag vet att ni gör bra bilar
i Sverige. När jag gick i skolan
hade jag en PV - ·den gamla
fastbacken. Den gick mellan
Boston och St. Paul i tre års
tid. Jag var över i Kalifornien
med den och nere i Florida. Överallt! Och
den bara gick . Det enda jag behövde byta
efter 12 (JOO mils körning var stötdämparna. Sådana bilar görs bara inte nuförtiden.
Hade jag fått bestämma så hade jag köpt en
Volvo till . men min fru är så förtjust i den
här GTO:n och vi behöver inte två bilar just
nu. Men kanske det blir en Volvo ändå nästa gång. Man vet aldrig.

GEORGE
New York N Y
• Vad är ni ute efter killar')
Är det en reklamgrej? r sådana fall skall jag ha fem dollar!
.Jasså, är ni från Sverige. Men
det kostar fem dollar i alla
fall. Har ni råd att åka hit. så
har er tidning också råd med fem dollar. Jag
har hustru och barn och inget jobb. Gud
välsigne er. mina herrar' Vad vi ll ni ha för
svar? Vad jag tycker om bilen? Den är säkert bra. Skriv att George tycker att er röda
bil är mycket bra. Det var väl ett bra svar
för fem dollar. Skriv att jag kommer att
köpa en Volvo när jag får jobb.
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