bräcka

Tove Dollf och Henrik
Brunden i Kalmar åker
omkring i en ombyggd
men godkänd Volvo
142 från 1968. Inspirerade av andra låga
Volvo-byggen i Bilsport,
siktade de på en totalhöjd under en meter.
Och resultatet?
Jo, en bil som höjer
sig blott 98 cm över
backen!
Av Håkan "Malle" Molin
(text & fatal
• • • Rullar landets lägsta bil i
Kalmar?
Eller snarare sagt, Sveriges lägsta Volvo 142 i godkänt utförande?
Tove Dollfs och Henrik Brundens gemensamma skapelse är 98
cm låg! Och besiktigad!
- Vi ville se om det gick att
taksänka och sektionera karossen
så mycket att totalhöjden blev under en meter, säger Tove.
- Och även om den inte blivit
godkänd så hade det inte gjort så
mycket, tycker Henrik.
- Vi gav bara 700 kronor för
bilen!

Lågt pris
• Anledningen till det "låga" pri 7
set var att två andra Kalmar-killar hade kapat ner karossen, men
tröttnat efter ett par dagar.
Bilen såldes till en annan kille
som tänkte fortsätta, men han kom

HAR DU

"
BYGGT ANNU
LAGRE?
Att det finns nya spännande projekt på gång ute
i landet tvivlar vi inte en
sekund på. Har du någon
kompis som förtjänar lite
uppmuntran? Tipsa oss på
Bilsport! Brev eller telefonsamtal är välkomna.
OSKARSHAMNAR'N. Jan
Axelsson i Oskarshamn
hade sin 116 cm låga Volvo
142 av 1968 års modell
presenterad i
Bilsport/1219B6.

Tel. 0455- 33 53 32

LANDETS LAGSTA
VOLVO 142

SOM ETT STRYKJÄRN. Andra ~
bilister reagerar våldsamt då
grabbarna är ute och åker i sin låga
Volvo 142. En mer uppseendeväckande
lackering står på önskelistan. Likaså
motortrim. Vägkänslan är det däremot
inget fel på!

inte i gång och i denna veva fick
Tove och Henrik vetskap om bilens
existens.
~ Vi åkte ut och kollade på den
och mätte lite, berättar Tove.
~ Mest fundersamma var
vi på om motorn skulle få
plats, avslöjar Henrik.
Grabbarna köpte bilen
hösten 1991 och hyrde
samtidigt ett garage till den
i Rockneby norr om Kalmar.

Lägre än metern
• Första ingreppet blev
att pussla ihop alla karossdetalj er som de andra killarna
hade skurit loss. Därefter kunde
"Operation under en Meter" inledas.
Men helt problemfritt gick det
inte.
Vid en så här pass extrem sänkning uppdagas hela tiden nya bekymmer som man blir tvungen att
lösa.
Motorn fick plats. Till slut.
Detta efter att grabbarna fått
modifiera både oljepåfyUningslocket på ventilkåpan och returkanalen på termostathuset.
~ Dessutom fick vi sätta ett
scoop på huven och skaffa en
kylare från Peugeot. Det var den

lägsta
vi kunde
hitta, upplyser
Tove.
Den nedkapade framrutan plockades från en Fiat
Ritrno. Tove och Henrik hade hört

AKTA KNÄNA. Många människor
I LÄGSTA LAGET. Bakskärmarna och dörrarna sektionerades mer än framskärmarna. Hade grabbarna tagit en centimeter
till så hade de främre hjulhusen hamnat högre än motorhuven!

har blivit förbryllade då dom stön på
denna bil. Tove och Henrik har fån
förklara sig både en och två gånger.

Problem med delar till WEBER - DELLORTO? Vi har det mesta!
Prisexempel Weber:
Weber 36/36 DCD 2800:NÅLVENTIL
125:Lågfartsmunstycke 45:MOCAL OLJEKYLARE &
TILLBEHÖR
mycket. låga priser - se kat

BRÄNSLEPUMP Elektrisk, Facet Red Top 795:Tryckreg FILTER KING stora mod al-kåpa 295:TRYCKMÄTARED:O
220:RACTRYCKPLATTA 1393:- RAC LAMELL 1278:MOTORKUDDAR Volvo förstärkta från
69:-/st
GASREGLAGE med dubbla vajrar, konsoller
samt montsats. Weber DCOE eller Dellorto. 710:HUVLÅS prisex: Huvsprintar med låsöglor fast
monterade på skena = 85:-/par!

• Egentillverkade KAMAXLAR
• BALANSERING
240 10 QAL8Y. 046/20 22 70 el. 20 22 69
• CYLINDERBORRNING
$.PORTFILTER för original hållare 295:• TOPPLOCKSSERVICE
Okar effekten, lägre bensinförbrukning!
68 BILSPORT NR 26 l 996

PiPEACAOSS filter
KAMDREV 660:och superiätta trattar justerbart
till kanonpriser!
bytes 821/823/8230
För into se katalog

Bil: Volvo 142, 1968.
Ägare/byggare: Tove Dollf och Henrik Brunden,
Kalmar.
Kaross: Flipfront i plåt med avlägsnade hjulhus.
Huvscoop, ribbgrill och dubbla strålkastare från
VW Passat. Framskärmarna sektionerade 10,5
cm, och breddade 5 cm per sida. Dörrarna
sektionerade 16,5 cm. Avlägsnade dörrhandtag,
ersatta med ellås. Taket sänkt 15,5 cm.
Nedkapad framruta från Fiat Ritmo. Samtliga
stolpar är vinklade. Bakskärmarna sektionerade
16,5 cm och breddade 9 cm per sida. Totalhöjd 98
cm. TröskelIådorna breddade i bakkant.
Bakvinge i pl åt. Avlägsnat tankloc k och lås till
bakluckan. Uppflyttad tank.
Motor: Volvo B20 från 1974 utrustad med dubbla
Solex 45·förgasare med tillhörande insug. F·kam.
2,S-tums extraktorgrenör.

Kylare från Peugeot. Termostathuset och
ventilkåpan specialanpa ssade tör att gå fria
under huven. Ombyggd rattstång och förlängt

bromsservo från en Opel Kadett.
Transmission: 4-växlad manuell Volvo M40låda.
Hjulupphängning: Försedd med rallydämpare
och något kapade f jädrar från Ford Taunus
Kombi.
Fälgar: Original plåtfälgar från Volvo 240 som
breddats. 6x14 fram, 10,5x14 bak.
Däck: 195/60·14 fram, 205/55· 14 bak.
Lack: Vanlig solid blå. Arbetet utfört av Johan
Nylander. Motiv på huven utfört av Marcus
Åkesson.
Inredning: Kortade pedaler. Kortad och
tillbakaflyttad växelspak. Instrumentbräda i
polerat rostfritt. Stolarna bultade direkt i golvet.
Material: Svart och blått konstläd er.
Vikt: Nuvarande tjänstevikt 950 kg.
Byggtid: Cirka 2,5 år.
Kostnad: Inköp 700 kronor plus diverse utlägg.
Motivering: Att bygga en Volvo som är lägre än
1 meter och få den godkänd av Svensk
Bilprovning!
•
Tack till: "Nyllan", Ake, "Haris", "Fille",
" Grepen", Håkan samt alla ni som blixtinkallats
"inför varje Vall åkraträff.

MOTIVERAT.

VERKTYGEN. Det går
åt en del kapskivor,
några burkar spackel
och kanske en och
annan sönderbränd
vinkelslip!

talas om
att det skulle
kunna gå att använda en sådan ruta
och ville testa om påståendet
stämde.
- Annars har vi mestadels
byggt bilen efter eget tycke och
smak. Låg, bred och besiktigad,
säger Tove.
- Eller med andra ord många
kapskivor och mycket spackel, tillägger Henrik och skrattar.
Under byggtiden fick grabbarna
ofta besök av kompisar som hört
talas om deras vilda planer och var
nyfikna på hur resultatet framskred.
- Och nästan alla sa att "den där
får ni aldrig igenom" ...
- Klart vi får! svarade vi, fast

innerst
mne var
man lite
skeptisk,
erkänner
Tove.
Sommaren 1993 kände de sig mogna att låta
bilen passera genom "nålsögat" hos
Svensk Bilprovning AB.
- Och det var inga större bekymmer, intygar Tove. Vi var
mest rädda för att få ombesiktning på grund av begränsad sikt,
men fick bara några tvåor på skitfel som var lätta att fixa!
Fyra år i sträck har de varit på
Vallåkraträffen. Och samtliga
gånger har det inträffat minnesvärda
episoder:
- Först och främst får man

ju alltid en massa frågor från
folk som undrar vad det är för biL
Speciellt tyskarna. De blir alltid lika
förbryllade, berättar Henrik.
- Ä ven bilister som vi möter
eller passerar brukar tappa hakorna
av förvåning, tillägger Tove glatt.

90 km/h på tomgång!
• Det har också stökat till sig i
samband med dit- eller hemresan,
vilket nästan är obligatoriskt i dessa
kretsar...
En gång hade grabbarna hur

mycket som helst
kvar att göra innan
de kunde åka så en
kompis hjälpte dem
att borra hål i golvet
för att kunna bulta
fast baksätet.
När borren tränger
ner genom golvet
märker killen att det
skvätter till...
- Han hade borrat rätt igenom
ett bromsrör. Det tog ju sin tid att
skaffa ett nytt. Vi kom inte iväg
förrän vid fem den söndagsmorgonen, berättar Tove.
En annan gång gick gasstaget
av då grabbarna hade 15 mil kvar
till Kalmar. Goda råd var dyra.
Hem ville de, men hur?
- Vi tog en läskmugg från
McDonalds och kilade fast den i
gasreglaget, förklarar Henrik.
- Det hjälpte, för sen gjorde
D
bilen 90 km/h på tomgång!

Var rädd om skallen
OPTIPUNKT-formen är skonsammare för muttrar och bultskallar
tack vare den unika formen som fördelar trycket optimalt över
en större yta och en bit in på skallens sida, Kamasas hylsor med
OPTIPUNKT-form kan du köpa en och en eller samlade i färdiga
satser i tåliga plastlådor. Köper du en hel sats får du även den
starka, sköna och säkra FRP-spärrnyckeln.

OPTIPUNKT®
kvalitetsverktyg
Finns hos välsorterade järn-, maskjn- och biltillbehörshandlare. Marknadsförs av KG Knutsson AB, 191 81 Sollentuna
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