
ange Volvo-fans slår blikket 
lidt ned, når snakken falder 
på den hollandskbyggede 
340/360-modelfamilie. Den 
er aldrig helt blevet accep-

teret som en „rigtig“ Volvo. Baggrunden som 
arvegods fra DAF, som Volvo overtog i 1975, 
vejer tungt, og massive kvalitetsproblemer i 
starten, hvor bilen til overflod kun fandtes 
med DAF’s trinløse Variomatic-transmission 
koblet til en astmatisk 1,4-liters Renault-mo-
tor, gjorde kun ondt værre.

Pensionistbil og invalideknallert er blot 
nogle af de nedladende øgenavne, den blev 

belemret med, selvom svenskerne lige fra 
Volvo 343’s debut i 1976 løbende forsøgte 
at sprøjte nogle flere Volvo-gener ind i de-
res hollandske adoptivbarn. Blandt andet 
med bedre sæder, mere „tyngde“ i finish og 
materialevalg, forbedret varme og ventila-
tion, mulighed for manuelt gear og fem døre 
samt, fra 1981, varianter med Volvos egen 
2,0-liters B19-maskine.

- Volvos bedste!
Men den kompakte baghjulstrækker har 
også sine trofaste fans – ikke mindst hjemme 
i Holland, hvor 300-serien efterhånden har 

fået kultstatus, men også her i Danmark. De 
er ikke så mange, men de er der, og en af 
dem er Peter Damgaard, der ikke tøver med 
at kalde den „Volvos bedste lille bil nogen-
sinde“. Ikke mindst med tanke på den for-
bavsende avancerede opbygning med gear-
kassen bagude à la Alfa Romeo Alfetta og 
Porsche 924/928/944, en kostbar De Dion-
bagaksel og et præcist tandstangsstyretøj.

Faktisk var køreegenskaber og vejgreb på 
et niveau, som datidens „rigtige“ Volvo’er 
ikke var i nærheden af, men som de fleste 
købere næppe nogensinde udnyttede, hvis 
de da overhovedet opdagede, hvad deres bil 
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TULIPAN-TRAKTOR
MED TRYK PÅ

DER ER EN GRUND 
til Peter Damgaards 
brede smil bag rattet: 
Er man fan af Volvos 
300-serie, er en ægte, 
fabriksbygget 343 GLS 
R-Sport noget nær den 
hellige gral

Med den 118 hk stærke Volvo 343 GLS R-Sport ville 
svenskerne sætte lidt mere fut i deres hollandske 
kompaktmodel, som altid har haft det lidt svært 
med anerkendelsen i Volvo-kredse. Blot 100 blev 

bygget, kun en håndfuld har overlevet  
– og en af dem er i Danmark
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