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MERCEDES
C63 AMG VS
BMW M3 VS
MUSTANG BOSS

FANTASTISKA
AUDI S5

RETROCHOCK!
Körglädje blir aldrig omodern –  Morgan

3 Wheeler tar världen med storm!

Vi kör Lexus LFA på världens roligaste racerbana

PASSAT HYUNDAI i40

AUDI S5AUDI S5

HYUNDAI i40

Vilken är roligast?

UTMANAS
AV NYA

Billig och bra! Hyundais 
 första försök i mellan-
klassen bådar gott!
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   TOYOTA YARIS    BEGTEST: MAZDA 6   VOLVO 240 POLAR   10 BÄSTA BIL-APPARNA
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ÖVERLEV 



Du möter Volvo 240 i trafiken varje dag. Många 
rullar fortfarande troget som familjefraktare, 
hantverkstransport eller som slit-och-släng-bil. 
Bilen är redan en klassiker – väl värd att bevara! 
Nu blåser vi nytt liv i historien om hur Volvo skapade 
den första ”XC:n”, genom att helt enkelt bygga en egen.
TEXT: HANS HEDBERG • FOTO: VOLVO, GLENN LINDBERG OCH HANS HEDBERG
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Projekt

Cross Country

Volvo 240 från början till slut

Volvo 240 presenterades hösten 1974 som årsmodell -75 och utvecklades 

ur 140-serien som kom redan 1966. Drygt 2,8 miljoner 240 tillverkades 

mellan 1974 och 1993. Modellens öde var dömt på förhand av många 

experter men överlevde flera nedläggningshot.

Dalande försäljningssiffror i slutet av 1980-talet gjorde att Volvo valde 

att satsa på modellen och särskilt för den italienska marknaden. Med tilltag 

som äventyr, högt bruksvärde och tidlös design återlanserades Volvo 240 

Polar i Italien. På andra marknader hette liknande modell Classic, Torslanda, 

SE. Men någon 245 Cross Country vågade Volvos sig aldrig på att göra.
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ånga Volvofantaster framhåller 
240-modellen som den verk-
liga ur-Volvon. Sprungen ur 
1960-talets 140-serie fylldes 240 
med säkerhetsutrustning och fi ck 
högre komfort, ledord som senare 

bildade stommen när Volvo renodlade sitt varumärke 
som trygg familjebil världen över.

Till skillnad från Volvo-klassiker som PV och 
Amazon fi ck 240 helt unik design. Amerikanska och 
italienska ideal hade präglat föregångarna och när 
700-serien kom 1982 var åter stylingsiktet riktat väs-
terut. 240 är lika svensk som en röda stuga med vita 
knutar eller som sillen och nubben till midsommar.

Hatkärleken till 240 på hemmaplan var stor. 
Falangerna var starka, antingen var sympatierna 
för eller emot 240. Särskilt fram- respektive bak-
hjulsdrift  (Saab eller Volvo) var något som kunde 
debatteras hätskt på släktträffar runt om i Sverige. 
Och Volvo 240 hade Saab 900 som sin ärekrival 
under nästan hela sin produktionsperiod.

Utomlands var det en annan sak. I USA var 240 
den själva sinnebilden för tryggt familjeliv och ett 
smart val. Otaliga professorer, läkare och advoka-
ter har gungat fram i en 240 i amerikanska fi lmer. 
Sinnebilden för ”a good guy”, helt enkelt.

PRODUKTIONEN KOM igång hösten 1974, men kon-
struktionen baserades på 140 som lanserats nio år 
tidigare. Sista 240 tillverkades 1993 vilket innebär 27 
produktionsår, men det kunde blivit färre.

Redan under mitten av 1980-talet började  röster 
inom Volvo höjas för att modellen skulle gå ur tiden. 
Konstruktionen föreföll gammalmodig jämfört 
med 700-serien och den kommande 850-modellen. 
Trotjänaren dök även rejält rent försäljningsmäss-
igt på många viktiga marknader. En av dessa var 
Italien, som länge var en huvudmarknad för 240. 
Orsakerna var högt pris, avsaknad av ny dieselmotor 
samt att många kunder anade att modellen skulle gå 
ur tiden och därmed förlora i andrahandsvärde. Som 
sista räddning lät Volvo Italia göra en specialserie 
med namnet 240 Polar, en hårt prissatt instegsvari-
ant baserad på 240 DL. Inför lanseringen i maj 1989 
skulle en mindre grupp motorjournalister köra de 
nya bilarna från Stockholm till polcirkeln. För att 
skapa extra nyhetsvärde lät man journalistbilarna 
extrautrustas rejält inför premiärturen. Viltstaket 
med extraljus i fronten, diffspärr, grövre däck, tak-
räcke med extra hjul och reservdunkar. Givetvis 
dekaltrimmades de röda bilarna med isbjörnar.

vavav rara enene
Redan under mitten av 
1980-talet började 
röster inom Volvo 
höjas för att modellen 
skulle gå ur tiden. 

”Det går alltid att göra bra saker <
bättre” är devisen för vårt senaste 
bygge 245 Cross Country. Givetvis 
anpassad för både tufft vardagsliv 
och äventyrslusta.   
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Genomslaget och framgången lät inte vänta 
på sig. Volvo 245 blev bilen att ”ha” i trendstä-
der som Milano, Turin och Rom! Från att ha 
sålt knappt 190 bilar första halvåret 1989 steg 
försäljningen rekordartat. 1990 såldes 4 500 
Volvo 245 i Italien och modellen fi ck ny energi 
i form av det nystartade 240-bolaget hemma 
i Göteborg. Detta ”företag i företaget” hade 
som uppgift att utveckla och specialanpassa 
modellen för enskilda marknader. Idéerna på 
förbättringar var storskaliga men hårt pressad 
budget ledde till att 240-personalen fi ck vara 
extra smarta när planerna skulle förverkligas. 
Bland annat fi ck tilltag som soltak, ökad bakre 
spårvidd, delat baksäte och nyintroducerad 
 turbomotor läggas på is. Däremot kom fl era nya 
extra specialmodeller för Storbritannien, USA 
och andra marknader. Polar, Classic, SE och 

Torslanda(!) var tilläggsnamn som användes.
– Vi fi ck vara både påhittiga och kluriga, 

berättar Robin Staffansson, en av personerna 
bakom 240-bolaget. Den större glasrutan till 
245 var i grunden en önskan om ett helt nytt 

bakparti, men pengarna räckte inte. I stället 
gjorde vi en visuellt större glasruta bak som 
innebar att vi kunde använda samma torkar-
blad som på framrutan. En detalj mindre att 
tänka på plus att säkerheten höjdes eftersom 
svepytan förstorades!

Den sista Volvo 240 tillverkades den 7 maj 
1993. Mer än 2,8 miljoner tillverkade 240 inne-
bär att många kommer att rulla i ytterligare 
decennier, men bruksigheten gör att få har 
tagit modellen till sig. Än.

FÖR ATT försöka återskapa ”den perfekta 
240:n” lyssnar vi på Robin Staffansson och 
låter oss inspireras av italienarnas knep 
med 240 Polar. Givetvis ska vår ”245 Cross 
Country” baseras på bästa – sista – årsmodel-
len. Enligt originalpärmen levererades bilen 

Mer än 2,8 miljoner 
tillverkade 240 
innebär att många 
kommer att rulla i 
ytterligare decennier  

Fakta: Så ”pimpade” vi vår 245:a 

Fullstort takräcke, tunt vildstaket <
med några extraljus i fronten och 
grövre däck tände den italienska 
 journalistkåren 1989. 240 Polar var 
början på modellens levnad på övertid.

Takkorg Thule Xperience. q

5 st extraljus (3 i fronten,  q

2 på taket).
Resrevhjul, reservdunk,   q

snöskyffel...

16-tums "Eriunus"  q

XC70-fälg.
Starkare fjädrar. q

Höjning 30 mm. q

Bredare spårvidd  q

20 mm.
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den 23 september 1993, kvittot på 151 300 kro-
nor berättar att 240 SE inte var någon direkt 
billig bil. Utrustningspaketet innebär plysch-
klädsel, elfönsterhissar runt om, GLT-dekor, 
takreling med mera. Snobbigare 240 anno 
1993 fi ck man leta efter.

Vi vill efterlikna ursprungsidéerna som 
den italienska journalistkåren fi ck provsmaka 
redan 1989 – rejäl takkorg är därför ett måste. 
Thule Xperience 828 placerad på takbågar 
som förankras i de standardmonterade takre-
lingarna gör mycket för utseendet. Ökar även 
på den redan rejäla lastvolymen! Ett steg i rätt 
riktning ”den perfekta 240:n”.

Monteringssatsen påminner om IKEA, ut 
med allt på garagegolvet och ihop med plocke-
pinnet. Efter styva två timmar sitter räcke 
och korg på plats. Gedigen kvalité, första kli-
vet upp på taket ger äventyrsvibbar. Spoilern 
i framkant är det enda som känns smäckigt i 
sammanhanget, sitter endast fast med enkla 
plastsnäppen. 

SE-originalhjulen ”Scorpius” 14 tum 
med kryssekerdesign ser tunna ut, rejälare 
doningar krävs för att matcha ett kraftfullare 
utseende och även ge stabilare köregenskaper. 
Andra generationens Volvo XC70 (2001–07) 
hade bland annat fälgen ”Erinus” som stan-
dard. För att få plats med de nya hjulen i de 
smala hjulhusen måste vi konvertera nav 
och bultdelning. Passar även på att byta till 
lägre däckprofi l för att undvika att fjädertall-
rikarna ska ta i. Med de nya hjulen på plats får 
Cross Country en betydligt stoltare look, men 

för att öka på användarnyttan och – givetvis 
– förbättra utseendet – införskaffas starkare 
fjädrar för husvagnsdragare som höjer mark-
frigången ett par centimeter.

LITE STRÖSSLANDE med extra strålkastare 
i fronten och på framkanten av takets rejäla 
lastkorg tillför både fl odljus och biffi gare även-
tyrslusta. Dekaltrimning i form av texten 
”Cross Country” hälsar snyggt till de nyare 
skogsmullesyskonen från Hisingen. Vid efter-
forskningar visar det sig att även Volvo i USA i 
början av 1990-talet blev sugna på att utveckla 
en utrustningssats till 240 som skulle kon-
kurrera mot den allt starkare suvtrenden med 
Jeep Cherokee i spetsen, men intåget i cross-
oversegmentet dröjde till 1998 i och med 
introduktionen av Volvo V70 XC.

Knappt 20 000 mil har vår 245 Cross 
Country 1993 rullat i nuläget, men dessa ska 
snabbt bli fl er. Första resan blir bilens verkliga 
eriksgata, då väntar en tur från Lappland ner 
till Öresund på 48 timmar. Fortsättning följer! 
Som alltid, när det gäller Volvos 240-modell. •

I nästa nummer …

Följ med på vår 48-timmarsresa genom 

Sverige i vår 245 Cross Country. Med start 

i Lappland, och målgång först vid Öresund 

undersöker vi 240-läget i landet.

 

Mellan 1989 och -90 begav sig vår egen Mikael 
Stjerna ut på en jorden runt-tripp.  Verktyget? En 
ny Volvo 240 GL, måttligt utrustad för äventyrs-
liv. När Afrika skulle korsas klistrades ”Afrikas  
konung” på bakskärmarmarna för att hedra 
en annan Teknikens Värld-resenär från 1982 
(”Afrikas drottning”, Citroën GS). Efter ett år och 
6 000 körda mil kom Mikael och hans co-driver 
tryggt hem till Sverige.

Redan 1980 körde Garry Sowerby och 
Ken Langley från Kanada sin 245 DL med 
tilltalsnamnet "Red Cloud" jorden runt och 
slog världsrekord på kuppen. 4 400 mil på 74 
dagar, 1 timme och 11 minuter. 

Volvos första egna ”äventyrsbil” V70 XC 
kom 1998. Ersattes med en ny helt modell 
2000 som tre år senare bytte namn till nuva-
rande XC70. 2012 kommer V60 med tuffare 
XC-trim, enbart för den svenska marknaden.  

 Fakta: Tidigare XC-försök 

Anders Jacobsson är överkvalificerad custom-<
byggare för vårt jobb, men endast de bästa är gott nog!

Inredningen är saklig som den är hos <
Volvo 240 men önskemål hörs om att 
båtkompass och skolatlas även bör ingå 
i 245 Cross Country-konverteringen. 
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