
~To,e hittade sin 242:a hos 
Tore Kvam från norska Rindal satte drömmålet 
redan vid 17 års ålder: 
- Jag vill ha en Volvo 240 med 500 hästar. 
Nu, sex år senare, är han mycket nära. Men 
bygget blev mycket mer än effekt. Tores 242:a är 
ett mästarprov i diskret perfektionism. Tack vare 
en ödmjuk och målmedveten ägare som lärt 
mycket på vägen. 
AV ARILD DYRKORN (TEXT & FOTO) 

Hela 500 h~ ~r ett högt mål - Ved var det enda som frak-
for en 17-anng, men... tats i baksätet. , 

- Jag köpte ju min för- DEm då 15-åriga Volvon 
sta bil när jag var 13. kändes fortfarande ung och 

Tore Kvarn kröktes tidigt. Det fräsch. Hade knappt rullat 
gjorde också hans glada körsätt. 1.000 mil. 

-Jag är en aktiv sladdare.' Så tonåringen ;logför-
Men var kunae--du... stås till. En stor hög lätta 
- Hade~tillgång '11 ett stort gl 

slutet industriområde. Där fanns ---aes in o-ch hygget 
även en folkracebanll" igång. 

Tonåringen var alltSå erfaren 
chaufför när en gammal ungkarl ~ 
till bonde bestäillde §ig för att sälja 
den kära 242:an. 
• Tore summerar gubbens miss-
lyc!<ad~ kärleksliv. • 



ENKR. De enorma resurserna avslöjas enbart av 
misstänkt stora bromskivor och ett mystiskt 
fyrkantigt hål under stötfångaren-. 9ch 
det väl bakhjulen som slängde upp all 
i den där lilla 'högen. , 



land. Väx:eU~ldssäljaren 
ha fler ideer att 
jekt värsting-Volvo: 

- Använd Hestec programmer
bar motorstyrning. Det är finska 
kvalitetsprylar. TrimIrrman Viby 
Racing i Eskilstuna skaffar dig vad 
du behöver. 

- Jag kände ju inte till sprut 
som Haltech och Electromotive på 
den tiden, ursäktar sig Tore blygt. 

Det slutade givetvis med att Viby 
Racing fick ansvaret för att locka 
500lättkörda hästar ur Volvo
sexan. 

Men stopp ett tagl Varför Volvo
sexa? 

- Så mycket effekt funkar inget 
vidare i en liten fyra. Och jag ville 
definitivt ha något mer sofistikerat 
än en jänke-vinkel. 

Så Tore beställde 960:ans fina 
raka sexa från en svensk skrot. 

- Det gick nästan ett år från att 
jag betalade motorn tills den dök 
upp. 

Välbalanserad värsling 
Lilla Viby Racing bygger nästan 
enbart tävlingsrnotorer. Aulis 
Poltanen berättar gärna om utveck
lingen i insprutningsvärlden. 

- Både Hestec, Haltech och 
Electromotive-sprut är gammal
dags numer. Visst fungerar de, men 
dagens insprutningssystem är 
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värre. Men 
värstingbygge som C~dl11"'Ul);l 
välbalanseI;at. 

Motorn har fortfarande det där 
fläktljudet som är så typiskt för 240. 
Volvoh drar iväg på ett sätt som är 
helt overkligt för en 20 år gam~al 
fyrkantig burk från Hisingen. Och 
väggreppet är lika härligt. 

Det verkar finnas vrid nog till att 
dra loss bakhjulen i vilka hastighe
ter som helst. Rumpan kommer 
mycket mjukt och kontrollerat. 

Vi svettas duktigt i passagerar
stolen. Men det är ren glädjesvett, 
ingen fruktan. Unge Tore har ju 
hunnit praktisera bredåka i över tio 
år. Och han låter inte adrenalinet ta 
överhand. Tokåkandetpå banträffen 
sköts mycket väl av andra .. 

- Det här är första gången jag 
kört på en asfaltbana, berättar blyge 
Tore när vi rullar in i depån. 

Vi fattar noll. Låter oss bara im
poneras av trängseln under huven. 

Bren vrid 
En titt på effektmätningsdiagram
met förklarar bilens lättkördhet. 
Från knappt 3.000 rpm till varvtals
spärren vid 6.500 rpm vrider spisen 
ur sig över 400 Nm. Och över 350 hk 
rIDUS tillgängliga från 3.500 rpm. 

Sexan är faktiskt så gott som stan-

DISKRET BRmONING. Här växer 
bredden faktiskt hela sju centimeter! 
Men tack vare väl krökta sidokjolar 
och perfekt finish upptäcks 
breddningen bara av ett fåtal . 

- Bakvagnen behöver mer jobb. 
Den sätter sig inte riktigt vid acce
leration. 

Tyvärr finns inga prestanda
siffror. Men 460 hästar och 659 
Nm skjuter fram l.400 kilo Volvo 
rätt enkelt. 

Vaq hände med alllättviktsplast? 
- Ahh, hopplöst att få finish på 



täckt-ett 
...::. Sen är alla, ,vid nprdi,ästra :kllst,en7 

svetSade, sen är taket Jiytt, ~eIJ. är , -Jag 
störtburen specialbyggd, sen, ~ , . - -' ~närjag säger det. 

Och hjulupphängningen? faktiskt till salu! 
, -Jagärjuavrörmokarsläkt,så Om 200.000 spänn verkar 

jag kapade till och gängade upp mycket för en gammal 240, kan vi 
tvåtumsrör som monterades på berätta att det är långt, långt under 
fjäderbenen fram. På så sätt fick byggkostnaden. 
jag höjdjusterbar fjädring. Köparen får en Volvo med ty-

Frånsett ett stabiliserande Watt- piskt originalljudande damm
länkage på bakaxeln är hjul- sugardån,menunderdiskretionen 
upphängningen i övrigt baserad finns världens vägsug. D 

INGA ALUPIDALER? - Nej, jag har faktiskt aldrig tänkt på att montera 
aluminiumpedalar, berättar Tore. Men en välkrökt växelspak är ett måste i 
Hisinge-traktorn. Bland alla VD O-klockor finns tydliga varningssignaler. 
Gröna lampan varnar för växlingsdags, den röda säger mer oljetryck tack! 
Och störtburen är enkelt demonterbar, bara att skruva ur. 
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