En halv special
En bil kan vara som
korv - mager eller fet.
Vi föredrar den feta
sorten.
Den får det att
vattnas i munnen.

V

ad har de stoppat i den
här, frågade fotograf
Lundgren .
Han var imponerad.
Och ändå hade han bara varit
ute en kort sväng med den antracitgrå 240-bilen.
Vi stod vid Walls kiosk på riksväg 45 mot Karlstad. Ett klassiskt ställe för ett mellanmål.
Och definitivt värt några filmrutor. Kiosken har funnits i 36 år.
Wall själv stack ut huvudet genom korvluckan och undrade
vad vi höll på med.
- Sa ni ha nå't i magen pojkal;
undrade Wall.
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Det blev en Cola och en grillad
halv special.
Rätt passande mat i sammanhanget. För bilen var minst sagt
special.
Inte för att modellen är inne på
sitt artonde år. Utan för att den
bär sin ålder med heder. Om än
med viss hjälp.
För ansiktslyftning kan göra
underverk.
På bakluckan satt en spoiler-

vinge av stålarmerat integralskum, mjukt rundad för att smälta in med bilens bakdel. Och
ändå gjord för att sticka ut.
Fjortontums-fälgarna liknade
mest ett välordnat plocke-pinnspel med tjugo korslagda ekrar
och synliga hjulmuttrar.
Självklart ska en sådan bil också vara sänkt.
Fyra gasdämpare och kortare
fjadrar ordnar väghållningen.
Strykjärn brukar det heta i
motorpressen om den här sortens bilar. Det gör det här också.
- Och som den går sen, tjatade
fotograf Lundgren mellan tuggningarna och tagningarna.
För som grädde på moset var
bilen utrustad med en trimningssats med andra topplock, stora
insugs- och avgaskanaler, en annan kamaxel och ett turbo avgassystem.
Med 136 hästkrafter vid 5 400
rpm och ett vridmoment på 185
Nm vid 3 000 rpm var Lund-

grens 116-hästars 740 ingen
match för 240-vagnen.
- En 240 med turbo är väl en hel
special, kläckte Lundgren ur sig
när vi hade avverkat Wall.
Men en halv special smakar
inte så illa den heller. •
SÖREN JOHANSSON

RATTENFAKTA
Spoilervinge från årsmodell
86 -1385 kronor.
Trimningssats B230F

från årsmodell 90 7 590 honor.
Chassisats från årsmodell
75 - 2995 I<.ro11or.
Fälgar"Scorpius" 6x14 tum
in/:i.lusive hjulmuttersats 1 570 leronor stycl<..
En halv special

=

1 I<.orv, 1110S och bröd.
En hel special =

2 I<.OJ·vm; 1110S och b,·öd.

Hot dog och hot ,'od! Med tri111- och sänknil1gssats fÖl1Jal1dlas 240 till en både körsäkrare och körgladm'e bil. Bara det ett mål i sig.
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