Hallå?
Det var det
enda ordet
Trond Ivar fick
fram när han blev ·
Vallåkra-vinnare
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et slog ner som en bomb i
Trond Ivars huvud när han
hörde speakern. Volvons
regnummer ljöd över Enoch
Thulins flygplats utanför Vallåkra.
Chocken slog hårt och direkt. Klassegrare på självaste Vallåkraträffen
- salig 240:ns customhögborg.
Och hans bil då, som inte ens
har en R-vinge!
Visst ligger det mycket
arbete och entusiasm
bakom Trond Ivars
Volvo 240 Turbo. Men
tanken på ett pris existerade inte. Raderna
av 240-bilar är ju nästan overkligt långa för
en debutant på ValIåkraträffen.
Nej, Trond har tänkt enkelt, i takt med den egna ekonomin, när han plockat ihop sin
240. Att få till en vinnarbil för
70.000 kronor, efter hutlösa
norska priser dessutom, är rätt
ovanligt i dag.
- Hade en hyfsat fin 240 Turbo
som jag krockade.
Bilen var ganska hel efter smällen, men sned. Så Trond Ivar skaffade en annan kaross. De Luxe244:an från 1983 kostade 5.000
norska spänn.
- Skicket var därefter.

Diskret styling
Efter den obligatoriska rostlagningen, ett tungt kapitel vi
glatt hoppar över, kunde Trond
Ivar bygga en bra bil från botten.
Tidigare erfarenheter och en hög
nykrockade 240 Turbo-delar gav
ett perfekt läge. Att pojken är rastlös ger ju extrabonus i arbetskrävande stunder.
Det finns faktiskt lite stylingprylar på karossen. Men diskretionen styr.
- Jag vill ha det rent
I fronten har en 850 R-spoiler
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Trond Ivar
en bil
som utannonserades i Bilsport med
dessa mycket åtråvärda fälgar. Han
slog till, men köpte bara hjulen ett riktigt scoop! Du tänkte kanske
på huvscoopet? Jo det är bara en
liten Dalhems-pryl i "äkta plast".

~

smälts ihop med en 240-stötfångare i glasfiber.
- Hittade den på annons i Bilsport. Killen hade gjutit upp tiotals
spoilers.
~olarna runtom kommer från
Hällsjö Styling.
- De snyggaste som finns, tycker
Trond Ivar.
- Men sidokjolarna var lite för
långa!
Mer styling är det inte. Jo, ett
litet hål i huven bryter av. Annars
är detstandardkaross rakt igenom.
Standard speglar, standard dörrhandtag. Inte ens nyckelhålet på
bakluckan är bortrensat.

Slinkande avgasrör
Men fjädrarna är inte alls standard.
- Fick tag på en omgång kapade sportfjädrar.Jag kapade dom
lite till.
I ett sånt läge är det svårt att veta
hur mycket kärran sänkts. Men
Trond Ivar känner på sig att det är
över en decimeter.
N og behövs det lite lägre tyngdpunkt när han varvar upp stressfläkten även om motorn är måttligt
trimmad.
- Om jag haft mer pengar hade
det blivit mera trim.
Nu sitter där en portad 405-topp
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LYSANDE. Vem behöver se solen sänka sig bakom
horisonten när man har en inkagul Volvo? Visst är
JP-hjulen feta!
med en vassare K-kam och lite annat småpu!. Bland annat har luftfilterburken hålborrats för öppnare andning, inspirerat av ~il
sports gamla goding - projekt TGu!. Och turbon har självklart
skruvats upp till ett lite skojigare
tryck.
Avgassystemet gjordes i tretumsrör från en nerlagd livsmedelsfabrik.
- Det stank förfärligt av ruttna
matrester i rören när vi kapade
upp dem.
Men ett superbilligt avgassystem
blev det. I rostfria rör efter en
mycket lång natts svetsande ihop
med en kompis.
Trond Ivar gissar på runt 200
hästkrafter att jämföra med
standardmotorns 155.
N är det gäller det egna körsättet
säger han bara bestämt.
- Jag har testat den!

Finish överallt
De som går ner på knä och tillber
denna inkagula Hisinge-stridsvagn
upptäcker att Volvon är lika snygg
under som ovanpå. Sätt gärna
luppen även under huven. Ingen
fara, finishen håller!
I brist på pengar till allehanda
häftiga delar kan man ju lacka

standardprylarnaistället. Ett recept
som använts i inredningen. Här
finns ingen kolfiberlook, inget
fejkat trä, inget tjafsigt påklistrat
kvartsmillimetertunt aluminium.
Nej, det är äkta 80-talsplast från
Volvo hela vägen.
Lite extra greppvänlighetfinns i
form av knubbig ratt, kortad växelspak och hemsmidda alupedaler.
Sånt behövs ju när tuggummidäcken tar tag. Den blåa R-sport
överdragsklädseln hänger med på
tredje Volvon nu. Just den är skälet
till de blålackerade detaljerna. Annars är det lack, lack, lack. Inte för
mycket. Bara lagom prydligt - och
smakfullt.
Smakfullt blir troligen också den
rastlöse norrmannens nästa projekt. Turbo-240:n har just avyttrats
för finansiering av nya stilrena
ideer. Bara fälgarna har behållits.
De är hårdvaluta!
En annan kille som lackerar sin
Volvo ofta och gärna, PetriKurikka,
har kontaktats för expertkonsultation i ämnet 745.
Om Trond Ivar planerar att ta
över Kurikka-Volvons titel som
Sveriges Snyggaste Bil vet vi inte.
Men lita på att han kommer med
en ny stridsvagn i kampen om
Volvo-pokaler nästa år.
D

