
CITROËN DS4

NYA PORSCHE 911

VÄRLDENS BÄSTA
CABRIOLET!

A L LT  O M  B I L E N Underbar och blixtsnabb

NYA VOLVO
V30

BMW
M5

möter BMW 
1-serie och 
Audi A3

Vi tittar närmare på tekniken i generation 991

Vi har provkört Ferrari 458 Spider!

Första bilderna!

M5M5M5M5M5M5M5

CITROËN DS4CITROËN DS4CITROËN DS4CITROËN DS4

V30

Snålare, snabbare, snyggare.
Och lyxigare!
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DESSUTOM: NYA AUDI S8    MERCEDES ML    NISSAN JUKE-R    BEGTEST: VOLVO V70   
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För att hedra och bevisa att Volvo 240 tillhör de verkliga slitvargarna 
i svensk trafik har vi låtit bygga 245 Cross Country. Med monstruöst 
lasträcke, modern XC-utstyrsel, högre markfrigång och dekaltrimning 
tar vi oss an sträckan från Riksgränsen ner till Öresund.
TEXT: HANS HEDBERG • FOTO: GLENN LINDBERG

Morgonbestyr sköts lättast invid bilen. Björnåns <
kalla vatten passar perfekt till tandborstning och väcka 
den trötte föraren, som bara kommit halvvägs.
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ade redan från början bestämt 
mig. Lovat mig själv att heja 
på alla andra Volvo 240 på 
vår gemensamma resa genom 
Sverige. Jag och vårt hom-

mage till överlevnadsexperten från Torslanda 
– Volvo 240 från början av 1990-talet. Färgen 
och jävlar anamma-attityden hos den grå vag-
nen gav det självklara tilltalsnamnet. Det 
tidigare namnet ”PG” har därmed sopats 
under mattan.

”Grålle” tillverkades 1993, köptes ny av en 
nära vän till mig och har fortsatt serva samma 
ägarfamilj på samma vis som de fl esta 245:or. 
Lätt tillbakadragen, utan att stjäla själva sho-
wen mitt i allt slit och vardagsgöra.

Med fälgar från XC70, bredare spårvidd 
och högre markfrigång, vildmarkstakräcke på 
taket samt extraljus i drivor har attityden som 
”världens bästa 240” närmat sig med storm-
steg. Cross Country-konvertering har gjort 
”Grålle” extra stolt, som om han blivit lite bre-
dare över axlarna liksom.

Första 240-hejet blir på vår avstickare upp 
mot Riksgränsen från startpunkten utan-
för stadshuset i Kiruna. En 245 1988, röd med 
extraljus och lite säckig fjädring vinkar inte 
tillbaka. Låt gå för det, min vinkning kanske 
inte var stark nog. Nästa gång ska jag visa båda 
handfl atorna.

RYKTE OM snö uppe på fjället gör att vi bara 
måste prova den högre markfrigången och 
XC-hjulen. Fastkörning nästan direkt i den 
mjuka snöslasken skylls mer på alltför försiktig 
förare än framkomligheten. En standardmon-
terad differentialsspärr i bakaxelklumpen är 
bra, men ingen fyrhjulsdrift. Bra då med snö-
skyffel och extra knuffkraft från fjällvandrare.

Med det trubbiga 240-trynet pekandes 
söderut börjar vinkandet ta fart. I småbyar 
hejas det tillbaka och värmen inombords känns 
betryggande.

Många norrlandsvägar skyltas om till 100 
km/h sommartid, hastigheten passar ”Grålle” 
som handen i handsken. Thule-takkorgen 
viner ingenting, men så saknas också extralast 
i form av reservhjul och ramper för fastkör-
ning i sand. 

20 000 mil på mätaren passeras utan en 
gnutta till tvekan, sträckan kan betecknas som 
en lite förlängd inkörning av en Volvo 240.

Kraftstationen i Porjus är mäktig och var 
Vattenfalls första stora fördämning i Stora 
Luleälven. Fotograf Glenn kommenderas ut för 
plåtslagning.

Polcirkeln passeras, det vinkas mot en 244 
av sent 1970-talssnitt. Föraren blir överrump-
lad men sträcker snabbt upp handen. Tror väl 
att det är någon granne som hejar. 

Hur många gånger har jag inte passerat 
skylten som visar byn Hedberg? Denna gång 
bromsas det in och det svängs österut någon 
mil söder om Arvidsjaur. Enda orten med mitt 
efternamn måste ju besökas någon gång.

Efter någon minut öppnar paradiset sig. 
Slingrig och nyasfalterad går vägen två mil 
genom ödslig obygd hela vägen till byn. En 
Miata hade passat bättre än 245 Cross Country 
”Grålle Edition”.

BYN HEDBERG bjuder på en sedan länge ner-
stängd bensinmack, en älg som stirrar på oss 
från skogsbrynet och en tom busskur. Det är 
allt. Plus ovanligt prydliga och välskötta hus 
för att befi nna sig mitt i Norrland. Mest spän-
nande är det hemliga fl ygfältet i Storberg 
på väg tillbaka ut till riksväg 45. Smal land-
ningsbana med tillhörande hangarer luktar 
beredskapstider lång väg.

Årets ljusaste vecka gör helljus och alla extra 
lampor i princip onödiga. I stället kan vi lägga 
mil bakom oss genom den ljusa natten och 
ha järnkoll på renar som irrat iväg från sin 
fl ock.

I fyrvägskorset i Sveg matas jag och ”Grålle”. 
Lite frukostfralla och en pappersmugg svart 
kaffe respektive 53 liter 95-oktanigt ger oss ny 
energi för nästa distans. Sommarmorgnar är 
som allra bäst när man kört hela natten. Tiden 
fl yter samman, stressen bortfl ugen. Som om du 

Jag hade lovat att 
heja på alla andra 
Volvo 240 på vår 
gemensamma resa 
genom Sverige.  

är mitt i händelsernas centrum i stället för en 
passiv åskådare.

Där 45:an korsar Björnån gör vi halt, vaskar 
bort natten ur skäggstubb och ögonspringor. 
Efter tandborstningen är fräschheten någor-
lunda återställd.

Stolarna i 245 Cross Country är klädda i 
den grovribbade plyschklädseln som ingick i 
SE-paketutrustningen. Samma som hos GLT 
och GLE för övrigt. Platta säten som stöttar 
perfekt även efter 18 år, det ryggonda märker 
vi ingenting av. Om inredningen i övrigt kan 
sägas att den är förvisso överdrivet fyrkan-
tig, men funktionen är det inget fel på. Särskilt 
hyllan nedanför stereon passar bra både som 
telefonställ och mugghållare.

Souvas tänker föraren, <
”Årets bild” tänker fotografen.

Hedberg <
har även 
jobbat i 
Örgrytes 
snösväng.

Teknikens Värld 21/2011.<

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.

ånga Volvofantaster framhåller 
240-modellen som den verk-
liga ur-Volvon. Sprungen ur 
1960-talets 140-serie fylldes 240 
med säkerhetsutrustning och fick 
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 fick 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 filmer. 
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.
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Redan under mitten av 
1980-talet började 
röster inom Volvo 
höjas för att modellen 
skulle gå ur tiden. 

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.

 

”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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När vi bytte från högprofi lerade däck 
monterade på 14-tumsfälg till 16-tums XC70-
hjul tvingades vi att gå ner till 55-profi ls 
däckskuldra. Detta för att slippa bygga nya fjä-
dersäten. Kombinationen ger sämre komfort 
som tillsammans med styvare och högre hus-
vagnsfjäder gör färden stötigare än normalt.

I VÄRMLÄNDSKA Torsby spanar vi in en 
timmerlyft av det tyngre slaget. Den tysktill-
verkade Sennebogen 735 lyfter tio ton stockar i 
ett enda lass och placerar dem på järnvägsvag-
nar som ska gå ner till pappersbruket i Grums. 
Vi undanber oss den extra lasten på vår Thule 
takkorg.

Tar igen oss efter pärsen i Torsby med 

bergsklättring upp för Tösseberg. Det arrang-
erades backtävlingar upp till toppen förr, nu 
hägrar i stället förförisk utsikt över slätterna 
och Frykensjöarna. Glöm inte toppstugan 
nästa gång du passerar!

Eftermiddagsvärmen börjar göra sig påmind 
och vi hissar ner båda sidoframrutorna och 
ökar på dragkoeffi cienten hos Volvo 240.

Innan nattupphållet – det första på vår resa 
– hälsar vi på Otto Linniger på Volvomuseet 
i Göteborg. Museichefen förevisar Pehr G 
Gyllenhammars 244 Turbo-prototyp och den 
sista tillverkade, 240 Polar. Provsittning ger 
en doft av den fi na världen och alla plastdetal-
jer hos den nyare vagnen (som endast rullat 
5,2 kilometer!) är lika krispiga som när den 

lämnade bandet  den 7 maj 1993.
Morgondopp för undertecknad och foto-

graf i Öresunds varma vatten hägrar, men 
först en avstickare till konstnär Yoshio 
Nakajimas konsthall i skånska Raus söder 
om Helsingborg. I trädgården står en av 
Nakajimas skulpturer. ”Föremålet” är en Volvo 
245 GL 1984, med registreringsnummer CBW 
171, dekorerad av Yoshio och så sakta på väg 
att sjunka ner i den skånska myllan. Ett av 
många sätt att hedra en av Sveriges absoluta 
folkhemsfavoriter.

Bättre avslutning på vår Volvo-odyssé 
genom landet är svårslagen och vi påmin-
ner alla 240-ägare om att hälsa HEJ till 
varandra! •

Svårare saker har uträttats. Köra <
några hundra mil i en Volvo 245 är 
en barnlek. Eller vuxenjobb.

Stopp och belägg! Virkeslyften <
fixar enkelt Grålles matchvikt,
men vi vill vidare mot nya mål.

Hem till byn. Hedberg <
njuter av ortskylten.
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