Vonnsund i Norge är inne på sin
andra bil i dess andra utförande.
Hans förra bil var en Volvo 142,
utrustad med det mesta som var
modernt mot slutet av 80-talet.
År 1993 bytte han upp sig till
denna Volvo 242. När den köptes
var den i originalskick.
- Egentligen ville jag ha den
som en bra bruksbil. Men det ena
gav det andra. Året därpå var den
både sänkt, utrustad med fräcka hjul
och en kraftig ljudanläggning.

Stulen och förstörd
• Säg den lycka som varar. Ole
Morten fick inte köra många mil
förrän bilen blev stulen! När han
fick tillbaks den var det lätt att hålla
sig för skratt.
- Karossen hade klarat sig,
men inredningen var totalförstörd. De som snodde bilen var
nog mest ute efter stereon, misstänker han.
_
- De hade väl inga verktyg utan
försökte .troligen demontera alltihop
med bara händerna...
Efter denna tråkiga händelse var
. Ole Morten inte så värst motiverad.
Volvon fick stå en tid. Skulle han
göra något så skulle det göras ordentligt!
- Det var lika bra att riva ner
TURBO-LOOK.
alltihop och börja/rån grunden. Mittpartiet mellan
bakljusen är
Och då kunde j ag lika gärna byta
matts vart för att
Kulör också.
Karossen strippades helt och hål- få lite mer Turbo/
GLT-prägel på
~et. Till slut återstod bara ett tomt
bilen. Karossen är
skal.
sänkt cirka 120

ankful1 taktik
• Ole Morten började sakta men
säkert bygga upp bilen som han
ville ha den. Egna drörru.par varvades med intryck från andra Volvoyggen. Tidningen Bilsport fungerade som bollplank. Där kunde han
jämföra med liknande byggen
se hur ingreppen påverkade
utseende!
Sänkning och 17-tumsfålgar
mer regel än unda tag
Däremot lägger inte alla ner
mycket energi på inredningen.
- Visst är det kul när bilen ser
snygg ut på utsidan. Men man sitter
ju trots allt på insidan när man kör.
Då vill åtminstone j ag ha det snyggt
omkring mig, resonerar han.
Norrmannen skaffade två Recaro-
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mm, vilket medförde att Ole Morten ficK såga lite i
hjulhusbågarna.

omöjligt.
att jag fick
- Lösningen
lacka mätartavlorna i lJilens nyans. Sen tryckte vi upp siffrorna
på en transparent fIlm som klistrades över tavlorna.

Bekymmer i boxen
• I Bilsport hade Ole Morten sett att
många billjudbyggare klädde sina
inredningspaneler genom att flocka
dem.
- Det såg snyggt ut, så jag spårade upp en finna som hjälpte mig
med instrumentbrädan och sidopane1erna, berättar han.
arossen sprutades redan hösten 1994. Han gjorde själv allt
orarbete och sprutade de invändiga ytorna innan en billackerare
tog över.
- Men det var en knepig kulör
att jobba med. Första gången bilen
rullades ut ur boxen hade färgen
inte täckt ordentligt. På mer basfl' g. Nästa gång den kom ut var det
för mycket apelsinska i ytskiktet.
Vi fick slipa ner hela arossen för

JJ

ytterligare en omgång klarlack.

Högran at andrapris
• Många har frågat Ole Morten om
fårgkoden. Själv fick han en smärre
chock då han slog upp Bilsport nr
23/96 och såg Jonas Anderssons
Volvo 244 Turbo från Agnered.
- Det var som att se sin egen bil!
Första gången Ole Morten
ställde ut den offentligt var på
Volvo 242-träffen . Avesta. Där
väckt bilen stor uppmärksamhet. Pris blev det också. Sedan
dess har den envise gutten fortsatt att skörda fler framgångar.
- Fast andrapriset på årets
Vallåkraträff är den största meriten
hittills, säger han bestämt.
Dock slår sig inte Ole Morten till
ro med detta. Han tänker plocka
ännu fler priser med sin Volvo.
- Jag vill inte lova får mycket,
men det finns planer på värre motor,
bättre bromsar och bättre puts.
Se upp får en norsk Volvo med
huven öppen på träffarna nästa år!O
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