
ANA «tt 
Sonett H, ny sportvagn från SAAB 
presenteras. Baserad på delar från 

SAAB:s Monte 
Carlo-modell. 
Stålförstärkt 

lasfiberkaross. 
Trecylindrig tvåtaktsmotor. Effekt 
60 DIN-hk. Lätt, låg och snabb. 

it 
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Sekreterare: 

Mats Jonsson 
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Redaktör: 

Karl-Gustv Karlevall 
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Klubbmästare: 

Börje Eriksson 

Idung 41 
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Frälsegården,Härja 

522 00 Tidaholm 
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Betalning sker till klubbens postgiro enligt ovan. 

2 

SAABmanfattning 
Ordförandens samlande tankar 

Hej igen. 

Nu kan väl vi enas om att sommaren är här, och med den vårt 

späckade program med träffar. Behöver jag tjata mer på att Ni tar 

Er i kragen och försöker åka på någon träff i år? Om Ni visste vad 

arrangörerna blir glada när just Du dyker upp. Tänk på all tid som 

gått åt för att förbereda allt för att Du ska trivas och ha roligt, 

och då måste Du ju bara komma eller hur? 

Två träffar som tyvärr kolliderar är SAABs "Världens häftigas-

te SAAB" i Nyköping, och Upp till 1200 i Nynäshamn, den senare är 

vi i SSR med och arrangerar. Båda blir den 11 juni, och det är 

jättetråkigt men så blir det ibland. 

Iförra numret efterlyste jag fler annonsörer,men KG:s brev-

låda är fortfarande hungrig på mer. Tänk efter om Du behöver eller 

vill bli av med nåt, tveka ej, skicka iväg annonsen genast till KG. 

Blir det bra gensvar denna gång kommer ett extra nr med bara ann-

onser i sommar, annars får Ni vänta till nr 3 i september med 

stoppdatum 20/8-88. 

Jag har fått 2 kort på en mycket fin 96-kortnos. Den är röd 

och verkar vara alldeles nyrenoverad. Dessa foton låg alldeles 

ensamma i ett kuvert utan den minsta rad om varför de kom till 

mig. Känner någon igen sig kan Du väl slå mig en signal. 

Det var väl det mesta för denna gång. Damma av dyrgripen 

nu och fyll på med 2-t olja och kom till någon (helst alla) av 

våra träffar i sommar. 

Väl mött hälsar 

OBS! Deadline Nr 3-88 är den 20 september -88 
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BALANSRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1987-01-01 

TILLGÅNGAR  

—1987-12-31 

KASSA 134.90 
POSTGIRO 11.069.70 
BANK 32.782.23_ 
LAGER 18.000.00 

SUMMA TILLGANGAR 61.986.83 

SKULDER & EGET KAPITAL 

SKULDER 

LEVERANTÖRSSKULDER 20.928.00 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 5.500.00 

SUMMA SKULDER 226 - 4213,90. 

EGET KAPITAL 8.280.85 
REDOVISAT RESULTAT 27.277.98 

SUMMA EGET KAPITAL 

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 

352_5582_83  

61.986.83 
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RESULTATRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET  

1987-01-01 -- 1987-12-31 

MEDELEMSAVGIFTER 56.190.00 
FÖRSÄLJNING DELAR 30.129.75,  
FöRSÄLjNING,DEKALER,TRöJOR.M.M. 7.857.10 
FöRSÄLJNING,TIDNINGAR,BÖCKER 745.00 
INTAKTER,TRÄFFAR,LOTTER,ANNONSER 14.057.30 
RÄNTA 	1987 2.129.87 

51P1M0 kMTAKT:ER 1 11,199..02  

öKNING LAGER 17.396.00 
INKöP,DEKALER,TRöJOR 22.867.30 
STYRELSEMÖTEN 276.99 
RESEKOSTNADER 2.393.00 
BAKRUTAN 24.959.00 
HYRA, LAGERLOKAL 1.830.85 
BOKFÖRINGSKOSTNAD. 	1986 2.474.90 
PORTO 3.571.70 
AVGIFT MHRF 6.446.40 
ÖVRIGT 684.00 
RÄNTEKOSTNADER 930.90 

SUMMA KOSTNADER 02.,821,04 

ÅRETS ÖVERSKOTT 27.277.98 

REVISION SBERÄTTELS E 

Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper och 
styrelsens förvaltning kalenderåret 1987. 

Undertecknade utsedda revisorer har efter utförd 
granskning att avge följande rapport. 

Räkenskaperna är korrekt förda - dock finnes vissa 
brister i styrelsens protokollsföring,angående 
beslut om större inköp för klubbens räkning. 

Trots denna anmärkning föreslår vi kassören samt 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Linköping den 2 mars 1988 

elkaad 
Erland Joha sson 

',ter 

Gunn‘r Samuelsson 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saabregistret, 1987,  

Svenska Saabregistrets styrelse har under verksamhetsåret 1987 
varit konstituerat enligt följande: 

Ordförande 
	

Yngve Ekberg, Huddinge 
Sekreterare 
	

Mats Jonsson, Katrineholm 
Kassör 
	

Mats Carlsson, Norsborg 
Vice ordförande 
	

Mikael Gustafson, Örebro 
Vice sekreterare 
	

Hans Nyberg, Katrineholm 
Klubbmästare 
	

Börje Eriksson, Märsta 
Matr.förvaltare 
	

Jan-Erik Friberg, Skövde 
Redaktör 
	

KG Karlevall, Hägersten 
Suppleanter 	 Leif Blomberg, Tidaholm 

Lennart Holmgren, Sandviken 
Björn Karlsson, Karlskoga 

Revisorer 	 Erland Johansson, Linköping 
Gunnar Samuelsson, Linköping 

Rev a  suppleant 
	

Anders Andersson, Vara 
Valberedning 
	

Lasse Eriksson, Hägersten 
Peter Johannesson, Karlskoga 
Björn Karlsson, Karlskoga 

Året 1987 kan betecknas som det händelserikaste i SSR:s historia. 
Sju träffar arrangerades i SSR:s regi av våra duktiga medlemmar 
runt om i Sverige. Orterna som detta år hade äran att få besök 
av oss Saabentusiaster var Linköping (2 ggr.), Stockholm, Umeå, 
Katrineholm, Nyköping och Trollhättan. De två sistnämnda samt 
vårträffen i Linköping var av förklarliga skäl de mest välbesök- 
ta: I Linköping hade man integrerat träffen med Saab flygdivisio-
nens 50 års jubilerande. I Nyköping var träffen förlagd till Stora 
Torget samtidigt med "Världens häftigaste Saab"-tävlingen. Den 
största träffen var förlagd till Trollhättan i slutet av augusti 
när Saab personbilsdiv. passade på att genomföra sitt 40 års ju-
bileum. Här var Saab-klubbar från hela världen inbjudna och många 
tog tillfället i akt att besöka Sverige. Inför både Nyköpings 
och Trollhätteträffen blev SSR inbjudna av Saab till att deltaga 
i planeringsarbetet. 

Två sektioner har under året bildats. Saabklubben Sidorutan i Lin-
köping som främst riktar sig till Saabägare inom Östergötland och 
Norrlandssektionen som är hemmahörande i Umeå och som sig bör rik-
tar sig till Saabägare i landets norra delar. 

Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten. Därut-
över har styrelsen sänt delegationer'vid två tillfällen då vi 
blivit inbjudna till Saab i Nyköping för att diskutera verksam-
heten. 

Klubbtidningen, BAKRUTAN, utkom 1987 med 4 nummer. Saab-Scania 
och Saab-Ana har varit vänliga och hjälpt oss ekonomiskt med 
porto och framställningskostnader vid några tillfällen. 

Reservdelslagret har utökats under det gångna året. Vi blev under 
hösten, som tidigare nämnts, tillsammans med Club Sonett Sweden 
inbjudna till Saab i Nyköping för att diskutera nytillverkning 
och utskrotning av reservdelar. Vi har blivit lovade att få hjälp 
med ritningsunderlag och tillverkningstillstånd till de detaljer 
vi önskar nytillverka. Betr. utskrotningen så har man från Saabs 
sida lovat att titta på om och hur det kan vara möjligt att hjäl-
pa oss och Club Sonett Sweden. 

SSR har under hösten börjat sondera terrängen ang. nytillverk-
ning av reservdelar. Bl.a. har vi gjort en enkät om sportkolvar 
och tyvärr verkar intresset vara mindre än vad vi trodde. Vi har 
också börjat undersöka möjligheterna till att nytillverka den 
främre ljuddämparen till Saab Sport och Monte Carlo. En av våra 
medlemmar, Per Andersson i Borås, jobbar med att försöka få fram 
tyg i -olika kulörer till de olika sport-modellerna. 

Som säkert de flesta vet så fick SSR en postbox i Katrineholm 
under året i och med att klubben fick ny sekreterare vid det 
förra årsmötet. Klubben utbyter tidningar med en del utländska 
Saab-klubbar som vi fick kontakt med under Trollhätteträffen och 
dessa kommer att vara tillgängliga vid en del av klubbens kommande 
arrangemang. Under året har vi också köpt ett datorprogram som 
förhoppningsvis skall kunna hjälpa oss att hålla ordning på alla 
medlemmar och adresser. Datorprogrammet ger oss också möjligheten 
att få färdigtryckta adressetiketter som kommer att förenkla 
utskicket av tidningen avsevärt. 

Till sist vill SSR:s styrelse tacka alla Er som åtagit er det 
slitsamma arbetet med att arrangera våra träffar ute i landet. 
Det är tack vare detta fåtal medlemmar vi kan genomföra våra 
aktiviteter. Vi vill också framföra vårt stora och varma tack 
till Saab-Scania personbilsdivisionen och Saab-Ana för all hjälp 
Ni givit oss under det gångna året samt för det visade intresset 
för vår verksamhet. 

Nu riktar vi våra blickar framåt och hoppas att 1988 ska bli ett 
minst lika lyckat år som 1987. 

Mats 	SS 

Sekr. 

Katrineholm den 29 februari 1988 
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RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 
Lördagen den 5 mars avhöll Svenska Saabregistret sitt årsmöte. Som 
vanligt var det förlagt till Vivalla i Örebro. Ett knappt 30-tal 
medlemmar mötte upp trots att kallelsen inte kom ut förrän i sista 
stund. Det blev ett lugnt årsmöte där dagordningen på kort tid plöj-
des igenom. Efteråt serverades det kaffe med dopp och Saab-snacket 
tog vid. De"som ville hade möjlighet att bläddra i en del litteratur 
och fotopärmar och en del prylar bytte ägare. Ett ämne som också var 
på tapeten eftersom Mats Jonsson och Bertil Maununen var där, var 
naturligtvis de kära tvåtaktssonetterna. Mats har ju som en del vet 
varit i Amerika och köpt en och Bertil är i färd med att teleron-
vägen försöka lotsa en tvärs igenom Amerika till båten och sedan 
över Atlanten och hem. Vi får väl hoppas att han har fått hem den 
när denna tidning distribuerats. En som hade långa öron vid dessa 
samtal var Lasse Eriksson som tydligen också bär på vissa planer... 

Efter kaffedrickandet så begav sig en del hemåt medan den resterande 
skaran gjorde ett garagebesök där Mikael Gustafsons 67:a Sonett V4 
och Bertil Maununens MC850 förevisades. När detta var överstökat 
återstod det endast 4 personer och dessa avnjöt en gemensam lunch 
innan man skildes åt och då hade klockan hunnit att bli halvfem. 
Till nästa årsmöte som traditionsenligt är planerat till den förs-
ta lördagen i mars 1989 kanske man skulle försöka öka ut programmet 
med lite filmvisning eller dylikt. Har du någon id6 så kan du väl 
skriva några rader till klubben för det vore väl kul om vi kunde få 
en heldag tillsammans ? 

Örebroträff med Classic motor festival 

Så var det dags för en örebroträff igen efter ett års 

uppehåll, helgen 18/19 juni. 

Program: Vi träffas vid Örebro vandrarhem kl. 1300 så de som 

vill kan boka in för övernattning ( boka plats i god tid ). 

För de som hellre campar så finns Gustavsviks campingplats. 

Från vandrarhemmet åker vi till ett ännu ej bestämt mål där 

vi kan fika och ha lite andra aktiviteter för oss. 

Du som kommer lite senare kan åka direkt till vandrarhemmet 

där vi kommer att ha någon hela em. som kan skicka dig vidare. 

Ifrån k1.1700 träffas vi vid Strömsborg ( se karta ). 

En cafeteria som vi hyr för kvällen. Där börjar vi med Saab 

marknad ( tag med delar och sälj det du Inte behöver ) och 

fortsätter med grillafton ( tag med något att grilla och 

äta som du behöver ) till nattkröken. 

PS/ det går även att bada där för intresserade /DS 

På söndag bär, det iväg till Classic motor festival där vi' 

kommer att kunna parkera våra bilar på en speciellt anvisad 

plats. Kl:0700 börjar bildelsmarknaden, k1:0900 börjar det 

hända annat, div. underhållningar och uppvisningar plus 

massor av bilar. Alltifrån T-Ford till Jaguar E-type etc. 

På söndagen har vi våran egna Concours de Eleganze. 

Väl mött i Örebro, Micke o Britt-Marie 

Vägbeskrivningar  

Vandrarhemmet: Ifrån E 3:an Göteborgshållet, sväng av vid Oslo, 

Gustavsvik avfart sedan direkt höger mot Gustavsvik, Adolfsberg, 

därefter vänster vid nästa korsning mot Adolfsberg, sedan vänster 

vid skylt vandrarhem. 
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Ifrån e 3:an Stockholmshållet sväng av mot Adolsberg, OBS, denna 

avfart är 200 mtr efter Oslo avfarten, tag sedan vänster över 

viadukten (E 3), 'därefter vänster nästa korsning mot Adolfsberg, 

sedan vänster vid skylt vandrarhem. 

Ifrån Norrköpingshållet ( R 51 ) sväng av vid avfart Brickebacken/ 

Adolfsberg, tag vänster mot Adolfsberg, kör över viadukten, du åker 

nu på en väg som heter Glomman. Följ den tills du ser skylt vandrar-

hem. Studera kartan. 

Strömsborg: åk ifrån vandrarhemmet, tag vänster mot centrum. 

Du är då på Mosåsvägen som går över i Adolfsbergsvägen. Följ den 

tills du kört över E 3:an och direkt efter viadukten ser skylt 

"Bilbesiktning", sväng vänster så är du på Åbyvägen, kör tills 

du kommer förbi en vänstersväng och ser en liten skylt Skråmsta 

byväg på höger sida, kör in och sväng direkt vänster. Kör tills 

du kommer till en korsning, tag höger ( vid några kolonilotter ) 

fortsätt denna väg till sitt slut och du är framme. 

SAAB SPORT (forts.) 

dörrarna, två fickor på varje 
stolsida, fack för skrarnmelfri 
transport av sex flaskor under 
armstöden bak och slutligen 
två stora -Iådor• under bak-
sätet. 

Utt litet slutomdöme: Tycker 
.1a. mycket om Saab 96 tycker 

man ännu mer om Saab Sport. 
Det är mer bil enligt samma 
princip och den snabbare mo-
torn gör att konstruktionen 
kan utnyttjas bättre. 

HJULSTÄLL: 	Individuellt 

upphängda framhjul, tvärgå-

ende fjäderarmar. Spiralfjäd-

rar och hydrauliska teleskop-

stötdämpare fram och bak. 

U-formad, stel rörbakaxel med 

bakåtsvängda ändar. 

INREDNING: Separata stolar 

fram, 24-2-sitsig. 

BRÄNSLETANK: Rymmer 40 
liter, placerad bak. Separat 
smörjoljetank, placerad i mo-
torrummet, rymmer 3 liter. 
DÄCK: 155x15, sport. 

MATT OCH VIKTER: Längd 

(med dim- och fjärrljus) 4050 

mm, bredd 1570 mm, höjd 1470 

mm, axelavstånd 2488 nun, 

spårvidd fram och bak 1220 

mm. Tomvikt 880 kg. 
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VAGNSTOMME: Självbärande 

stålkaross med två dörrar, 

hängda i framkant. Bagageut-

rymme bak. 

STYRNING: Styrväxel av 

 kuggstån' gstyp. 2 14 varv mellan 

fulla framhjulsutslag. Vänd-

diameter 11 meter. 

ELSYSTEM: 12 V, generator-

effekt 300 W, batterikapacitet 

33 Ah. 

Teknisk data: 

MOTOR: 3-cylindrig tvåtakts 

vätskekyld radmotor. Cy1.- 

diarn. 70 mm, slaglängd 72,9 

mm, slagvolym 841 cc. Kom-

pressionsförh. 9,0:1. Max. effekt 

52 hk DIN vid 4500 varv/min. 

Max. vridmoment 9,5 k-pin vid 

3500 varv/min. 

KRAFTÖVERFÖRING: Enkel 

torrlarnellkoppling. Frihjul. 

Fyrväxlad, helsynkroniserad 

växellåda. Rattväxel. Motor 

fram, drivning fram. 

BROMSAR: Hydraulisk fot-

broms, tvåkretssystem. Skiv-

bromsar fram, trumbromsar 

bak. Handbromsen påverkar 

bakhjulen mekaniskt. 



SPORTKOLVARNA igen... 

Några av er kära medlemmar har gjort slag i saken och skickat in en intresse-
anmälan om sportkolvar. Andra har inte varit lika framåt utan har på sin höjd 
orkat ringt och frågat om det har varit något intresse. På frågan "Skall du 
inte beställa då ?" har svaret ofta varit: Nja, vi får väl se, det beror på 
hur många fler som tänker beställa. Andra har sagt att de har eller känner 
någon som har kolvar liggandes. Troligen är dessa personer invaggade i tron 
om att dessa kolvar har ett evigt liv. Trots detta så har i alla fall några 
hört av sig och förklarat sig vara intresserade. Tyvärr så är dock intresset 
inte tillräckligt stort för att vi skall kunna tillverka kolvar i egen regi. 

Hur många blev det då ?? ja, summerar man det hela så blev det 70 stycken 
fördelat på 4 dimensioner. Delar vi upp dessa så blir resultatet följande: 
71.0 mm: 15st, 71.5 mm: 20 st, 72.0 mm: 20st, 72.5: 15st. 
70 kolvar kan ju tyckas vara en stor mängd men då skall man veta att det 
bara är ett dussin medlemmar som har svara på den här enkäten. Var finns alla 
andra sport och Monte Carlo ägare ?? 
Till sist några tröstens ord: Läget är trots allt inte helt nattsvart ty 
Bengt-Erik Ström i Trollhättan skall försöka få fram 71.0 och 72.0 mm kolvar 
utöver de vanliga bastardkolvarna på 73.0 och 74.0 mm. Slå en signal till 
Bengt-Erik Ström på tel. 0520/19746 och beställ vad du behöver. Ju fortare 
du gör det ju snabbare kan han låta tillverka dom. 
Vi får hoppas att intresset för sportljuddämparna är större så att inte även 
det projektet rinner ut i sanden. Så därför käre sport-Monte Carlo -tvåtakts - 
sonett -ägare: tag dig själv ordentligt i kragen och beställ redan i dag. Allt 
vad du orkar. 

NU ÄR DET DAGS IGEN 

Lördagen den 20 augusti är det åter dags för en SAAB-träff i Kat-
rineholm. Samling sker som vanligt vid Motorkompaniets (Saab-åter-
försäljaren i Katrineholm) parkering kl. 11.00. När alla har an-
länt beger vi oss traditionsenligt till en närbelägen restaurang 
och avnjuter en gemensam middag. Du som hellre deltager på fastan-
de mage kan komma lite senare om du inte i lugn och ro vill beund-
ra deltagarnas tvåtaktare. Lunchen beräknas ta ca 1 timme. Efter 
detta så fortsätter vi med en rally-slinga med frågesport samt lite 
annat smått och gott. Framåt kvällen blir det korvgrillning (tag 
med korv) och en massa Saab-snack förstås. 
Ett förslag: Varför inte övernatta i Katrineholm V? På söndagen är 
det den årliga marknaden på Ekeby flygfält i Eskilstuna som ligger 
6 mil från Katrineholm. Katrineholms Kommun kan erbirida en tre- 
stjärnig campingplats, vandrarhem och bra hotell för en rimlig slant. 

Vi som arrangerar träffen blir glada om Ni förhandsanmäler er an-
komst genom att slå en signal till någon av oss. 

Väl mött i Katrineholm den 20 augusti. 

Frågor n? Ring Hasse Nyberg 0150-40084 eller 
Mats Jonsson 0150-12904 

Ur tidningen Norra Skåne 1988.03.03 

SPORTEN 

Bjärnumsduo kör SM-rally 
i en "tvåtaktare" från 1966 

Även om bröderna Leif 
och John Nilsson hoppar 
över det sista vinter-SM-
rallyt blir HLMK repre-
senterat, när "Häslinge-
rallyt" startar på lördag. 

Ingvar Lindberg från 
Bjämum och hans kartlä-
sare Jan Nilsson flaggas 
iväg kl 10.08 - i en gammal 
"tvåtaktare" från 1966. 

Nej, Ingvar och Jan ska inte 
tävla om SM-poäng, utan kör i 
den i fjol nyinstiftade veteranen-
pen - en bilhistorisk klass, där 
föraren ska ha fyllt 40 år och bilen 
helt ska överensstämma med 
1965 års modell eller äldre. 

"Slutade" 1972 
"Veteranerna" har nu säsongs-

premiär (både Sparbanksrallyt 
och Rejmerallyt stalldes in!), och 

, 

I Saabs gamla tvåtaktare - en riktig vinnarbil för 25 år sedan - kör Ingvar Lindberg (I h) och Jan Nilsson helgens SM-rally. 
(Foto: Jörgen Ahlström!. 

kör ungefär hälften av SM-speci-
alsträckorna. 

För Ingvar handlar det helt en-
kelt om "en ny vår". Han slutade 
tävla med sin V 4:a 1972 - för 
gott, som han trodde då. 

- Men talesättet att en rallyfö-
rare aldrig slutar utan bara gör ett .. 
uppehåll, det stämmer tydligen, 
säger Ingvar. 

Når veterancupen instiftades 
tände han till igen! 

- Det är egentligen inte klokt 
att man får chansen igen. Tänk att 
få ha hela vägen för sig själv, och 
få tävla på samma villkor som 
förr. Den känslan går bara inte att 
förklara, säger Ingvar och skakar 
på huvudet. 

Annonserade efter bil 
Kruxet var bara att hitta en 

lämplig bil, når chansen nu vål 
kom. En bil som klarade det hår-
da reglementet. 

- Jag satte in en annons i "En 

sexa Skåne", och fick två svar, 
berättar Ingvar. 

Intressantast var en Saab Mon-
te Carlo, en tvåtaktare av 66 års 
modell. 

- Och eftersom reglerna säger 
att 66:or som är identiska med 65 
års modell får dispens slog jag till. 

Efter åtskilliga timmars jobb 
hade mekanikerna Tommy Malm 
och Torgny Johansson fått bilen i 
tävlingsdugligt skick. 

- Grabbarna har gjort ett jåt-
tefint jobb, säger Ingvar, och mä-
ter in den röda Saaben med blick-
en. 

Det var just i en sådan här bil 
som Erik "Carlsson-på-taket" 
körde hem flera segrar i både 
Monte Carlo- och RAC-rallyt un-
der 60-talets första hälft. 

Vass konkurrens 
Då år man förstås också extra 

rådd om en sådan dyrgrip även på 
tävlingsvägarna? 

- Nej, nej! Det här handlar in-
te om någon veteranbilsuppvis-
ning. Det är en tävling, punkt och 
slut, säger Ingvar. 

Han sätter sig bakom ratten, 
vrider om nyckeln, och bjuder på 
lite nostalgiska "toner .. . tvatakta-
rens "knattrande - . som man 
trodde var ett utdött ljud. 

En snabb sladd och helom-
vändning visar att de gamla tak-
terna sitter i. 

Och det behövs - för konkur-
rensen i veterancupen är faktiskt 
ganska vass! 

Eller vad sägs om namn som 
Tom Trana, Sylvia Osterberg, 
Hasse Thorszelius och Toivo Aal-
tonen? Alla finns de på plats i 
Hälsingerallyt! 

- Vi ska vara bland de fem bäs-
ta totalt. Annars är det ett miss-
lyckande, säger Ingvar med glim-
ten i ögat. 

Eddie Cederberg 
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Hej, kommer ni ihåg att vi i förra numret av Bakrutan efter-

lyste berättelser och bilder från medlemmarna för publicering 

i tidningen? Jaså inte: Det bästa bidraget skulle få ett års 

gratis medlemskap i SSR. Bidragen har fullständigt haglat in 

till redax och densamme har utsett en vinnare, nämligen 

Jörgen Trued från Östersund. Jörgen har bidragit med inte bara 

en kul och intressant historia, utan även ett helt suveränt 

kort på sig själv ätandes kortnos. Till höstnumret av Bakrutan 

så hoppas jag att någon mer ska kvalificera sig till ett fritt 

medlemskap för 1989, så fram med penna och papper. 

"En bra kopia på ett historiskt original"  

Har bilar ett eget liv och religion, det undrade 

Roy och Roger på macken. Efter att ha sett bilarna på 

50 års festen i Trollhättan och dess ägare kan det bara 

konstateras att Saab:ar har ett eget liv. 

En Saab 96 de luxe -64 har ett unikt liv, det är den 

bil som idag står och glänser hos Pelle Rudh på Saabs 

museum i Trollhättan med siffrorna 283 på dörrarna. 

Den bevandrade i Saabs ärorika historia tänker nu på den 

toreador röda vinnar-bilen från Monte Carlo -63. 

Men tyvärr är det inte den riktiga vinnarvagnen utan 

en replika. 

Då Erik Karlsson "På taket" fyllde 50 år sökte Saab 

att finna en lämplig present. Sagt och gjort, det skulle 

bli en kopia på 283:an. 

Efter att undertecknads farmor Maj Trued åkt Fiat 600 

så införskaffades 1964 en toreador röd 96:a. Bilen gick 

under 6[1'-talet och en bit in på 70-talet i Lidköping 

med regnr: R 40045 ( se bild ). Bilen sköttes pedantiskt 

och gick mycket fint. Genom Bertil Trueds hjälp fick Saab 

tag i bilen, som byggdes om ganska kraftigt. På Eriks 

födelsedag 1979 så gav Saab 283:an till den forne rally 

mästaren. Erik tog emot bilen, men gav den senare åter till 

Saab. Knappast kunde bilen i sin vildaste fantasi tro på 

ett evigt liv när den rullade av bandet i Stallbacka 

Undertecknad är född i Trollhättan det året då 95/96 

blev 150 mm längre. På grund av åtskilliga arv och miljö- 

faktorer blev det tidigt intresse och smak för Saab ( se bild) 

Detta intresse finns fortfarande och gestaltas i form av en 

olivgrön 96 Monte Carlo -66 rally. Dock i fabrikskonverterat 

V4 utförande. Saabhälsningar från: 

Jörgen Trued Konstapelgränd 12 831 38 Östersund. 

Jörgen käkar frtfarandeSaabar, kanske ett bra sätt att få även 

dom minsta familjemedlemmarna att bli 2-taktsdimmiga?? 

Här under ser vi 283:an längst till höger innan den blev 283:an. 
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ATT KÖPA EN SONETT I AMERIKA 

-- Av Mats Jonsson -- 

När jag inför 18-års dagen i slutet av 70-talet skulle köpa 
bil var valet ganska enkelt: Saab V4 förstås. Efter något år 
inköptes en gammal tvåtaktssaab, mest för att ha och leka med 
på vintern. Problemet med den var att den var alldeles för van-
lig så därför inköptes omgående en gammal Saab Sport och efter 
ytterligare någon månad så utökades stallet av bara farten med 
en Saab Monte Carlo 850. I augusti 1984 arrangerade Svenska Saab-
registret, där artikelförfattaren är sekreterare, en Saab-träff 
på Öland där en silvergrå tvåtaktssonett deltog. Under rallyslin. 
gan hade jag den stare förmånen (2) att få åka i bilen bakom Son-
etten och sniffa i blåröksmolnet. Denna händelse får nog anses 
vara själva smittotillfället. Frågan var: Var kan man köpa en 
tvåtaktssonett? Många Saab-experter ruskade på huvudet och sade 
att en sådan inte går hitta, åtminstone inte i Sverige ty de 
flesta exporterades till Amerika. 

Sonett-projektet föll i glömska fram till sommaren 1986 då någon 
frågade mig om hur många av dessa bilar det kunde finnas kvar i 
landet. Detta visste jag naturligtvis inte men det skulle vara 
kul att veta och därmed var jakten igång på allvar. Böcker, re-
klambroschyr.r och fotografier finkammades i jakten på reg.num-
mer som senare kontrollerades i länsstyrelsernas arkiv. Mängder 
av personer på Saab som var ned på den gamla goda tiden kontak-
tades och tipsen på bilar flöt in. Ganska snart visade det sig 
dock att det oftast var samma bil som dök upp men hos nya ägare. 
På det här viset lyckades jag spåra en del bilar men det kunde 
ju tänkas finnas fler så därför kontaktades en bekant som har 
tillgång till centrala bilregistrets dator och med hjälp av den-
togs samtliga registrerade sonetter med ch.nr . 1-258 fram. Det 
var mestadels luckor i den nummerserien: Endast 18 bilar fanns 
registrerade i Sverige. Två av dessa togs hem av en privatperson 
för några år sedan när han var bosatt i Amerika. (000.169 och 
000.216. Den sistnämnda var med i Nice i Frankrike när Saab hade 
den internationella visningen av den nya 9000 CD i januari -88) 
Den här undersökningen gjordes under våren 1987 och efter detta 
har det skett en hel del: En bil har tyvärr gått ur landet. Nr. 
000.011 exporterades till Japan under våren 1987 och några bilar 
har tagits hem från Amerika. Nr. 000.064 och 000.168 kom_ hem un-
der hösten. Obekräftade uppgifter säger att ytterligare en bil 
skall ha korsat Atlanten och hamnat någonstans i väst-Sverige. 
Vad som däremot är säkert är att när detta skrivs (feb.88) så 
är åtminstone ytterligare två bilar på väg hem från Amerika. 
(Nr 000.158 och 000.205) Dessutom har det kommit hem ett antal 
av de andra Sonett-modellerna vilket gör att Sonett-floran stän-
digt ökar i Sverige och det är ju kul. 

Nåväl, via den här listan så var det sedan ganska enkelt att få 
kontakt med de flesta av ägarna sedan. Summan av kardemumman vi-
sade att en bil var till salu och att ytterligare en ev. var 
till salu. Efter att ha tittat på bilarna så drog jag slutsatsen 
att priset var för högt i förhållande till skicket i båda fallen 
och därför fortsatte jakten. I mars 1987 viskade en fågel att 
det skulle finnas en bil till salu i Schweiz och att den skulle 
vara i bra skick. Ryktet kontrollerades och bilen visade sig vara 
såld sedan tre veckor. Den hade gått endast 2800 mil och kördes , 
endast in och ut ur garaget när detta skulle städas. Under samma 
tid så jagade jag även sonetter i Holland då ett rykte sagt att 
det skulle finnas ett par även där. Och si, i Holland finns det 
två stycken. ndast två, och båda är importerade från Schweiz. 

Den ena 1984 och den andra 1986. Dessa bilar har chassinumren 
000.033 och 000.048 och är båda i bra skick men tyvärr inte till 
salu. I juli 1987 sade en bekant, som är motorjournalist att han 
hade sett två stycken utanför Las Vegas där han hade firat sin fö-
delsedag några veckor tidigare. Hans vänner kollade upp dessa men 
avrådde dock från köp. Samme man berättade att han hade sett en 
tvåtaktssonett i Tijuana som ligger i Mexiko för något år sedan. 

Hösten närmade sig med stormsteg och den tilltänkta sonettens 
plats i garaget stod fortfarande tom. Desperation. En dag i okt- 
tober, när jag mer eller mindre bestämt mig för att köpa den Sonett 
som var till salu uppe i Knivsta, kom det ett brev från Amerika 
innehållande en amerikansk Saab-tidning där det fanns två stycken 
67:or till salu, en med chassinummer 000.125 och en med chassinum-
mer 000.168. Jag ringde omgående ägaren till den förstnämnda som 
var bosatt i Oklahoma. Han berättade att en kille i Kalifornien 
köpt bilen osedd och skulle komma och hämta den kommande helg. Det 
här var nu ingen större överraskning eftersom tvåtaktssonetterna 
numera är eftertraktade även i Amerika. Nåväl, jag ringde ägaren 
till den andra och blev upplyst om att bilen fanns kvar. Många ha-
de ringt men tappat intresset när de fick veta att motorn hade ett 
stort hål i sidan. Ägaren som hette Joe berättade att han ägt bilen 
sedan 1977 och att motor gått sönder 1979. Sedan dess hade han le-
tat efter en ny motor dock utan nämnvärd framgång och nu hade han 
gett upp. 

Först trodde Joe att det var någon som skämtade med honom. Inte 
skulle väl någon ringa från Sverige och vilja köpa hans bil ??? 
Efter en stunds diskussion insåg han allvaret i det hela och lo-
vade att försöka hjälpa till med hemtransporten. Synd att du inte 
ringde i våras för då hade du kunnat köpt min 72:a också, sade han. 
Den hade gått 7000 mil och var i fint skick och jag hade fått båda 
för 4500 dollar. Nu blev det tyvärr ingenting av med det eftersom 
den redan var såld och det var ju trots allt 67:an jag var mest 
intresserad utav. Joe lovade att hålla på bilen och tyckte att det 
skulle bli roligt att skicka bilen tvärs över Atlanten igen. "Det 
är ju inget man gör varje dag", sade han. Efter en vecka dök det 
upp kort på bilen som visade sig vara i "good running condition" 
vilket med svenska mått innebär besiktningsbart. Sprickor i plasten 
fanns och eftersom det var frågan om en östkustsbil så saknade den 
inte rost i trösklarna heller. På pluskontot kunde man notera att 
den var komplett med undantag av den elektriska kylarfläkten samt 
tillhörande termostatkontakt. När vi skulle lösa betalningsfrågan 
så blev det problem: Antingen var jag garanterad en bil och var in-
te garanterad några pengar eller vice versa. Banken kunde ha hjälpt 
oss men då hade det kostat runt 800 dollar vilket jag tyckte var i 
cl ,-t saftigaste laget så därför knallade jag in på ra resebyrå och 
köpte en 7-dagars resa till New York för 2495:-. Detta passade mig 
utmärkt eftersom att jag skulle byta jobb i månadsskiftet november/ 
december och ändå skulle vara ledig ett par veckor, Joe lovade att 
hämta mig på Kennedyflygplatsen i New York och att jag skulle få bo 
hos hans familj. Han lovade också att fixa all praktiskt runt trans-
porten till båten vilket skulle komma att bespara mig en massa pen-
gar. 

7 dagar i Amerika. Hustrun såg lite hotfull ut när jag försökte 
övertyga henne om mina planer. Själv hade hon inte möjlighet att 
följa med men bilen ville hon ha hem för att få slut på mitt tja-
tande om "troliga sonetter" runt om i världen. Vad skulle jag göra 
7 dagar i Amerika då ? Jag kontaktade några släktingar i Nord Da-
kota och sedan besökte jag resebyrån igen, nu för att'köpa biljet-
ter till inrikesflyget i Amerika eftersom det är mycket billigare 
att göra i Sverige. Dagarna innan avresan den 20 november var långa. 
Äntligen kom dock avresedagen till slut och en flygtur på nästan 
10 timmar följde. På flygplatsen i New York stod Joe med en skylt 
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med mitt namn på. Vi hade ju inte sett varanndra förut. Efter att 
ha klarat av hälsningscermonin så begav vi oss till en Mc Donalds 
restaurang innan vi påbörjade 25-mila resan till Joes hemstad Em-
maus i Pennsylvania. Vid framkomsten besiktigades bilen omgående 
av förklarliga skäl. Man kan ju inte gärna korsa Atlanten och sedan 
gå och sova 25 meter från bilen utan att ha sett den. Nåväl, det 
var -5 grader inne i garaget så det första mötet blev inte så lång-
varigt. Följande dag, som var en lördag, ägnades åt att förbereda 
transporten till båten. Motorn lyftes i, en dolly-kärra hyrdes (In-
gen speciell hastighetsbegränsning på sådana i Amerika) och bilen 
lastades. På eftermiddagen dök Mr Pete Patson från Delawere Valley 
Saab Club upp. Mr Patson var i Sverige på Trollhätteträffen förra 
sommaren och hade massor med bilder därifrån och från Saab-träffar 
i Amerika att visa. Vad sägs om en fyrhjulsdriven Sonett III med 
Mazda motor VT Jag lovar att man nästan blir tårögd när man ser al-
la ombyggda och i våra svenska ögon vandaliserade sonetter. 

På måndagen skulle transporten till båten ske. Hamnen i New York 
var närmast men vi valde hamnen i Baltimore eftersom den är en små-
stad (1.2 milj, invånare) jämfört med New York. (9 milj. iv.) Väl 
i Baltimore så hittade vi hamnområdet i Dundalk nästan omgående. 
Först fick vi passera en kontroll där vi erhöll en passernota. För 
att överhuvudtaget komma in på hamnområdet så var man tvungen att 
ha bilens (sonettens) TITLE (reg.bevis) att visa upp. Väl innanför 
grindarna så blev vi prejade av två tullpoliser med skapliga sol-
glasögon och gevär. Vi skulle tydligen ha stannat hos dem men det 
kände vi förstås inte till. Vi förstod det när vi hörde sirenerna... 
Joe förklarade att bilen var hans och att den skulle skickas till 
Sverige samt att jag var köparen. I Sverige hade man fått visa ID-
handlingar, lämna personnummer och därefter berätta sin levnadshis-
toria för att göra tullpolisen nöjda. Här sade man bara "jaha". 

Hamnområdet i Dundalk är enormt stort. Volvos område i Torslanda 
påminner mer om en Konsum-parkering i norrland jämfört med detta. 
Tusentals bilar stod och väntade på transport ut på havet eller in 
1 landet. Efter en hel del letande så hittade vi till sist ACL:s 
kontor. Efter 10 minuters pappersarbete var alla blanketter ifyllda 
och frakten till Göteborg var ordnad. Att jag dessutom var ett an-
tal dollar fattigare spelade mig mindre roll vid detta i mitt tycke 
högtidliga tillfälle. Frakten kostade 330 dollar och i mitt fall 
tillkom 150 dollar eftersom att bilen inte kunde köras ombord men i 
efterhand så visade sig detta vara väl investerade pengar då man 
tyckt att det var för besvärligt att bogsera bilen ombord. Man hade 
rullat in den i en container och sedan lyft den ombord. Innan jag 
skildes från bilen så fick jag veta att den skulle anlända till Gö-
teborg den 18 december. 

Efter detta så följde 4 underbara dagar i Nord Dakotas svenskbyg-
der innan man äter kunde kyssa moderjorden på Arlanda. Den 8 dec. 
kom det ett brev från ACL där man meddelade att bilen kommit med 
på en annan båt som nu var på ingång till Göteborg och att bilen 
var avhämtningsbar från den 11:e. Nu dök det första egentliga pro-
blemet upp: Det fanns ingen tid i tullen på den här sidan om jul- 
helgen. (Man måste beställa tid där) Efter en massa tjatande så lyc-
kades jag få en dubbelbokad tid till måndagen därpå vilket jag var 
ganska nöjd med. 

Dagen D, som var den 14 dec, kom och hustrun och jag begav oss till 
Göteborg, utrustade med en släpkärra. Väl framme såg vi bilen från 
gatan mellan en Firebird och en Corvette. Med på samma båt hade det 
dessutom varit två Sonett III:or som tyvärr redan var avhämtade när 
vi anlände. När vi fått utlämningssedeln från ACL begav vi oss till 
tullen där det var kö av det större formatet. En man från Malungs-
trakten hade varit i Amerika och inhandlat 10 stycken Chevrolet Vans 
och var just i färd ned att försöka övertyga tullen att det var frå- 

gan om privatimport. När man sedan inspekterade dessa fordon så 
hittade man en del tillbehör undangömda vilket fördröjde förtul-
lningen ännu mer. Svenska myndigheter är ju inte kända för att vara 
snabba med pappersexercisen och Tullverket är sannerligen inget un-
dantag. Nåväl efter att ha fått lättat rejält på plånboken ytterli-
gare en gång så fick vi till sist bege oss till fordonsutlämningen. 
Efter en stunds diskussion om var bilen stod så enades vi till sist 
att det trots allt var den som stod alldeles utanför dörren. Man 
hävdade kategoriskt att bilar som inte gick att köra stod nere vid 
kajen och att denna inte var något undantag."Vi gör inget i onödan 
så därför vet jag att den står vid kajen" sade mannen på andra si-
dan disken. En snabb inspektion av bilen innan lastningen visade att 
endast tanklocket försvunnit under Atlant-resan och det kunde jag 
väl överleva. När bilen var lastad sent på kvällen så återstod en-
dast 40-mila resan hem till Katrineholm vilken avlöpte väl. 

Sedan hemkomsten sA har det naturligtvis blivit en del provsittnin-
gar i den men det lär ännu dröja en tid innan den kommer att vara i 
trafik. Jag har tänkt att plocka ner den och ge den en renovering 
och innan den kan påbörjas måste jag färdigställa en Monte Carlo 850 
så att jag kommer in i verksta'n. Så här efteråt har jag nästan en 
tomhetskänsla ty detektivarbetet är nästan det största nöjet vare 
sig det är en liten strunt-detalj eller en hel bil man letar efter. 
Men, men, jag kan ju alltid leta upp en Egentligen är det 
konstigt, hur enkelt det var. Ett telefonsamtal och bilen var min. 
Tack Alexander Graham Bell för att du uppfann telefonen. 
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DE 4 STORA 
— Teknikens Varlds artikelserie om 
cc fyra mest sålda bi‘mociellerra 
fsrtsötter hör med Saab, i nummer 22 
presenterades Volvo Amazon och i 
nummer 23 Volkswagen 1200. 
1 nummer 25 kommer Opel fteliprd. 

SVENSK 
MED EGEN 
STIL 
En av de yngsta storseriebilfabrikerna har 

lyckats bli en av toppsäliarna i en av värl-

dens hårdaste bilmarknader. På korta 13 

år har Saab avverkat den knaggliga vägen 

från start till internationellt genombrott. 

D. allra förda Soabvegnon. De h& Sr prototypen boen blev 
resultatet av krigsslutet. furtderirgar — och denna första typ 
man gav sig i kast med blev o7lchS i allt väsentligt lik den 
vagn som kom att producerat Sam.us finputsades vickrrst. 

18 
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'net började år 1944. Direktionen för 
.1/Svenska Aeroplan Aktiebolaget såg 
kriget närma sig sitt slut, befarade allmän 
nedrustning. Vad skulle hända med SAAB, 
helt inriktat på produktion av krigsflyg-
plan? Man sökte objekt för fredstillverk-
ning. Saab 90 Scandia — det tvåmotoriga 
passagerarflygplanet var ett. Saab 91 Sa-
fir, det lilla, mång,sidiga sport-, ambulans-
och skolflygplanet, var ett annat. Pro-
jekt 92 var en bil. 

Amerikanska bilar, stora och rejäla, 
hade dominerat bilmarknaden före kriget. 
Men just före krigsutbrottet hade Opels 
småbilar passerat hela den massiva ska-
ran, också DKW låg väl framme. Mark-
nadsundersökningar utfördes och gav 
visshet — efterkrigstiden skulle bli små-
bilarnas tid. 

Man var klar att börja — och fick göra 
det under knapphetens kalla stjärna. Det 
var brist på allt — material, maskiner och 
kapital. Flygvasa konstruktörer sattes på 
uppgiften, det föll sig naturligt att man 
sökte bilformen efter aerodynamiska prin-
ciper — största möjliga användbara has-
tighet till minsta möjliga motorstyrka. 
Fyra personer skulle bilen rymma, bilens 
skönhet fick bli en funktion av ända-
målsenligheten. Formens grunddrag var 
given, formgivaren Sixten Sason uppdrogs 
att klara detaljerna. 

Och motorn? Typen blev snabbt be-
stämd. Tvåtaktaren har färre delar ås 
fyrtaktaren, den kräver mindre maskin-
investeringar, enklare reservdelshållning 
och blir billigare att tillverka. Drivning 
på framhjulen blev det naturliga, inte 
minst genom att Citroön, Adler och DKW 
så eftertryckligt visat arrangemangets 
fördelar redan under trettitalet 

Krmstruktörsteamet med överingenjör 
Gunnar Ljungström i spetsen fick snart 
den första prototypen att rulla. Den finns 
bevarad och visas vid Trollhättefabriken 
och hade allt väsentligt gemensamt med 
de vagnar som kom att produceras — 
motorn på 25 hk, den individuella tor-
sionsfjädringen och grunddragen i den 
självbärande karossen 

Under tiden hade man hos Philipscns 
i Stockholm letat efter en ersättare för 
DKW. Den allmänna meningen var att 
Tyskland var så sönderslaget att bilpro-
duktion var utesluten för överskådlig 
framtid. Sammansättningsfabriken i 
Augustendal nämndes som en plats att 
tillverka en egen liten tvåtaktare, i prin-
cip en moderniserad och amerikaniserad 
DKW. Bilen skulle ha kunnat bli en 
konkurrent till Saab. 

Herrarna på SAAB och Philipsons 
fann varandra. Philipsons saknade till-
räckliga resurser, men hade kapital och 
återförsäljarorganisation. SAAB hade tek-
niska resurser men saknade återförsäljar-
organisation. De båda företagen tecknade 
kontrakt och slog samman sina resurser. 
Philipsons blev generalagent för den 
svenska nykomlingen. 

(Forts. på sid. 21) 

1947 oHentliggjard. projektet — .h db för- 
fogade man iver hå nya prototyper 'nod djupt 
rurddrogna 	 och en mit/list i grillen. 

Äntligen i produktion Oms fäns jul 1949. Bilen 
hette Saab 92 och ansågs vara en lit. lyxbil. 
29.000 människa köade lä. sin djupgriksa bil. 

Inf& 1953 presenterad. Saab 92 B med efter. 
längtade nyheter — utvändig bagogel.ka sak 
stibve bakfot:neer. Senare hoSidez motoreffekt.. 

Den ttora »motionen b/ev Soab 93 i okt. 1955. - 
1 alla väsentliga konstrytktiva drag är det fort. 
farande .rnstso vaga .0« tillverkas ån i dr. ,  

i RALLYVINNAREN SAAB 
Saabs exportfraengångar mätte i betydande grad fillskrivas Erik Carls... Han hor fört upp titt märke 
i den internationella rallytoppen, där blott ett f6tal ~k.s hor visat sig kunna bjuda Erik Carlssons 
hartaktmkipage effektivt motstimd. Under 1962 kammade märket hem B klassegrar och 2 totalsegrar 
i Europosnästordsooet i rally, vilket gav en tredje plats. 95 bild. Carlsson i MidnaPssolsrallyt 1962. 

VÄNDI lP 
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(Farts. från aid. 19) 

1947 blev det dags att offentliggöra pro-
jektet. Hos SAAB hade man byggt två 
nya prototyper, som kom att helt likna 
den 92 som kom att tillverkas, så när 
som på lägre, nerdragna flyglar och annan 
front och skåror i de små stötfångar-
vinklarna. 

20.000 KUNDER I Kö 

Intresset blev enormt. Svenska folket 
gick i Saabfeber inför den nästan chocke-
rande moderna bilen. Lagom modern fort-
farande som 10 år, sade man hos Saab, men 
man betonade också att det inte var fråga 
om någon folkbil. Hela 5.000 kronor skulle 
man få betala, men man fick också en 
välutrustad bil, en liten lyxbil. Ryktet 
om den lilla nykomlingens förunderliga 
egenskaper spreds, provföraren Rolf 
Mellde talade om vägegenskaper i sär-
klass och om häpnadsväckande fartresur-
ser på över 100 km/t. 

Bilköparna väntade ivrigt. Och vad 
skulle bilen döpas till? Inte kunde man 
använda förkortningen SAAB? 

Efter tusen förseningar och bedrövel-
ser kom produktionen äntligen i gång i 
Trollhättan i december 1949. över 20.000 
människor stod i kö h. Philipsons för 
att få ett av de djupgröna exemplaren, 
trots att bilen blev dyrare än vad som 
lovats. Den kostade 7.600. Av de 20.000 
hade 1.240 personer fått sitt exemplar då 
1950 led mot sitt slut. Och något mer 
fantasifullt än Saab i narruaväg blev det 
inte. 

Strängt taget var Saab 92 en ganska 
primitiv bil. Frostkalla mornar drog man 
förgäves i startvajern. Handtaget satt fast. 
Man drog hårdare och fick -antingen en 
del av handtaget eller handtaget plus en 
del av vajern i handen. Sedan var det 
bara att skjuta i gång. Och kylningen var 
Is-mske i enklaste laget. Dess funktion 
var beroende av två plåtlock som skulle 

sättas dit och tas bort från sin plats under 
huven allt efter väderleken. Och det 
räckte inte alltid heller att sköta sig på 
den punkten — motorn kokade ändå i 
köer heta sommardagar. I stadstrafik 
kunde sotproblemet bli avsevärt. 

Bagageutrymmet var inte så dåligt, men 
dess läge bakom baksätet utan utvändig 
lucka knäckte många ryggar. Bakfönst-
ret typ källarglugg hade inte precis det 
trafiksäkra formatet, och haksätet var så 
lågt att det verkligen frestade på krafter 
att ta sig ut från det. 

FIN TÄVUNGSVAGN 

Men det här var nackdelar som 92:an 
delade med en hel rad andra småvagnar. 
På plussidan kunde man notera en i or-
dets egentliga betydelse hantverksmässig 
soliditet, karossen var stabil som ingen 
annan. Kvaliteten var genomgående myc-
ket hög och vägegenskaperna var verkli-
gen dittills oöverträffade. 

Så snart bilen kommit i produktion 
började tävlingsresultaten tala sitt eget 
språk om den lilla tvåtaktsbluddrande 
skalbaggens egenskaper. Vem följde inte 
Greta Molanders karriär, och Saabs 
egen Rolf Mende figurerade flitigt i 
resultatlistorna. Bilen blev från början en 
succe. Förälskade provkörningsrapporter 
publicerades i de flesta tidningar, det enda 
man möjligen anmärkte på var utseendet. 
Slutet var gott men fronten kanske en 
aning uppumpad. 

Inför 1953 fick vagnen en efterlängtad 
större bakruta och en inte mindre populär 
bagagelucka — dubbelt användbar ef-
tersom baksätet fortfarande kunde fällas 
ned och öka lastutrymmet. Modellen fick 
namnet 92 B, 1954 höjdes dessutom motor-
effekten till 28 hk sedan tävlingsfrarn-
gångarna börjat svikta i den hårdnande 
kampen med Volkswagen. Strax därefter 
kunde man celebrera Saab nr 10.000 och 

På 1964 års modeller har mons...care:ingen änd- 

ots till lättovlästo instrument ov urta•letYP. 

Den trecylindriga, lutade motorn modell 93 med 

växellåda och koppling. lufttört fördelare. 

D. tvåcylindriga drivkällan hos Stsob 92 at. 

märkte sig genom sin robusta driftsäkerhet. 

Saab 95 är en liten kombi som kon visa goda 

lattatrynanen eller platt fiit sju peetaner. 

VÄND! 
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DE 4 STORA (forts) 

SAAB GENOM ÅREN: TEMA MED VARIATIONER 
Saab 92-96 

»KLI INTIM ClIUDIR. am. 
92 	der_ 	1949 2-cyl. tvärställd, 764 an 	25 hk SernstitIverfcni.ngen startar. Total tignseknIng 8. o. nr. 1930 1.246 st. 

Cyl-diam.110 min, Slaglängd 76 rnm 

Kompresslonsfärhålland• 6,6:1 

3.v641a6 med rattväxtrispak 

92B dec. 	1952 Oförändrad Uneändlgt åtkomligt bogagetxtrymme. Större bakräta. 

928 	1954 2-cyl. tvärställd, 764 an' 28 hk Förbättrad inredning. Blanka lider på skärmar. 
Cyl-dkun. 80 rnm, Slaglängd 76 rnm Höjd motoreffekt. 
Kompressionsförhållande 6,6:1 

3-växlad ined rattväxelspak 

928 rnars 195.4 OFe,o~ Sank nr 10000 lämnade fabrik.. 

92B 	1955 Oförändrad El. brändepump, nya broms- oh stopplykta 

Sammanlagt gjordes 29.100 tvåcylindriga Saab. 

93 	okt. 	1955 3.cyl., 748 on' 18 hk Ny front, ny växellåda, ny fjädring. 

Cy1.-diarn. 66 inse, Slaglängd 72,9 non 
Kompressionsförhållande 7,3:1 

3-växlad en. rethräsalspok 

73$ sept. 1957 Oförändrad Nel, 	välvd 	vindruta 	utan 	mittstolpe, 	ställbart 	baku9N, 	ändringar 	i 	n I.  
system, blinkvisam i 0511.1 för pilar nr. rn. 

93a 	1959 Oförändrad Asymmetriskt holvlius, vindrutespelning, ställbara ryggstöd fram. 

939 sept. 	1959 Oförändrad Dörrarna upphängda i framkanten. Förbättrat kylsystem. 

Somrnankigt såldes Saab 93 i 52731 im. 

96 febr. 	1960 3.591., 841 cm' 42 hk Helt nytt bakparti på 	karossen. 	Nytt ventilationssystem, 	ny 	instrument- 

i 
4

 ; ... 	
R 	

;
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:  
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Cy1.-diam. 70 nää Slaglängd 72,9 mal panel. Godkänd för 5 personer. 
Kompreulonsförhålkunde 7,3:1 

3-v64l04 med ratt-växelspak 

96 Oförändrad Nyckelstart, nya färger, nya klädslar. 

96 fob, 1962 Oförändrad Ändrad. baklyktor. 

96 	gm. 	1962 Oförändrad Tärkifördelare med vakuumförställnIng. 

96 	sept. 	1962 Oförändrad 1963 	års 	modell. 	Förbättrad 	värmeanläggning. 	Slonalhornoing. 	Saab- 
emblem i kylargalket. Nye färger och klädslar m. nr. Tairkläolual av väv- 
plast. En-nyckelsystem. Bagageruindselysning. 

• 

96 	aug. 	1963 Ofärändrad 1964 års modell. 2-krets bromssyst.n. Nye färger odl klädslar. Ny instru- 

mentpanel med runda mätare. Nytt tändlås med stäkilås. Siktxon I vind- 
rutan. 	Självjustercinde 	rambromsar. 	Ändrad 	kandbronmpak. 	Alternativt 
3- 	eller 	4.växled 	växellåda. 	FärkIngda 	unörlintervaller. 	Ny 	laddnings- 
regulator. Positiv ventilation av töndfördelaren. Saabamblem på bagage. 
kakan. 

95 	niaj 	1959 3,91., 541 cm' 42 hk Prexsintroduktion. 

Cyl-diam. 70 närt, Slogkingd 72,9 mrn 
Kompressionsförhållande 7,3:1 

4.växlad växellåda med rattväxel-
tpak 

93 	1960 Oförändrad 

95 	1960 Oförändrad fmmhtingdo dörrar 

95 	1961 Oförändrad Produktion startade i början av 1960. 

95 	lan. 	1961 Oförändrad lufthyvel och ny instrumentpanel. 

95 	okt. 	1961 Oförändrad Takklädael av plast. 

95 	on. 	1961 Oförändrad Tändfördelar. med vokuumförstallning 

95 	aug. 	1962 Oförändrad 1963 fm modell. Ny värmeanläggning. Seab-ernblem i kylorgralcat Danat. 
hernsring. Nya färger och klädslar. Nye fös:kramade kik« bak. Produktio-
n. flyttad från Linköping till Trollhättan. 

95 	jan. 	1963 Oförändrad En-nyckel-system. 

95 	aug. 	1963 Oförändrad 1944.&s modell, Två-koks bromssystem. Nye för.« oda kladdar. Ny la- 
wo...net:anal mod runda .89... Nytt blinda. retad *Malm Stkiron I 
'lockton. Sgiblusteronde frombrorenor. ;oxhud handbronmpak. Faridog-
do angifiketorvallor. Ny lodekingarogulotor. Pm*. ...ryta:~ av ittIndför-
dalar«. Soob-.neblont på bakluckan. 

V.11.3~011) V~1,41  
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RIS OCH ROS I 8 TESTER 

mod ii 
TV nr 2 1951 

SAAB 92 

TV nr 7 1956 

SAAB 93 
TV nr 3 1958 

SAAB 93 fl 
TV nr 21 1960 

SAAB 96 

■•■••■•... 

TV nr 17 1961 

SAAB 96 

TV nr 13 1962 

SAAB SPORT 

TV nr 17 1962 

SAAB 95 

TV nr 14 1963 

SAAB 96 

÷ 

... 

Solid onts gedigen ko- 
ron • Bro utrymmen 

• God sikt • Lött väx- 

ling 	• 	God 	fjädring 
för 	landsvägskörning 

• Utmärkta bromsar • 

acceleration • 	Ett ytt- 

res rom vink« brio.- 

ron • Diskret motor- 

ljud vid måttliga hos- 

tigheter. 

Gedigen 	kvalitetspro• 

dukt, sova kan tillfreds- 

stålla 	båda 	rnedeibi. 

listen och den sport'. 

ge fartöldrawn • Ut- 

mörkt kvick motor sons 

är både nbrationsfri 
och 	elastisk 	• 	Väg- 
egenskaperoo 	är 	av 

högsta 	klass 	• 	/kro 
bromsar. 

Utmärkt 	nsotor 	med 
tyst och trivsam gång 

• Bra 	acceleration, 

hög marschfart i kons- 

bination 	med 	mycket 

goda 	vägegenskap., 

gör bilen mycket trio. 

sam och vilgsöker 	• 

Bromsarna 	är 	fön,. 

klossig° 	• 	Det 	venti- 
lerondo 	vörrnesyste• 
m*? ör effektivt. 

Mycket 	god 	körkorn. 
fort 	• God finish 	• 
Vorrtalsvillig 	och 	tyst 

motor • Goda accele. 
rations rrrrr sar 	• 	Vål 
avvägd fjädring som 

ger god komfort och 

som är lagom fast för 

att tillåta avanwrad 

'körning på alla slogs 

vågor • God ventil°. 
Mon, blond annat ge. 

nom luff utsläppen vid 

bok...stan • Bagageot- 
ryst:met förhållandevis 
rymligt. 

farnillebllen 	Saab 	är 

lättkörd, har säkert 

vaggrapp och kombi. 

nerar en «mörkt kör. 

ställning med styr. 

egenskaper rom över- 
träffar många sport- 
bilars • Strömlinjefor. 

men ger god toppfart 

• Stabil kaross • Väl 

genomarbetad 	motor. 

installation 	• 	Bro 
acceleration 	• 	Rola I 

inredning 	• 	Utmärkt 
värmesystem. 

fantastiskt 	rejLII 	bil, 

styv, 	hållfast och 	ok- 

solut 	skrarnmelfri 	• 

Smakfull 	inredning, 

lyckade 	fronntolar 	• 

VarvvIllIg motor • 

Den fyrväxlad. lådan 

har perfekt helsynkro- 

nintring • fjädringen 

är snabb och spänstig 

utan att vara stötig • 
Utomordentliga, lått- 

trampade bromsar (IM- 

vor fram). En GT-bil 
av 	mycket 	hög 	kva- 
litet. 

Stora 	ed, 	välplanero. 
de 	innerestrymmen 	• 

Tydlig 	och 	löttfattlIg 

instrumentering 	• 	Ut- 

mörkt vörmesystern • 
Ut:markt° 	bromsar 	• 
Vagegenskaper 	av 

mycket hög Ida», det 

är 	faktiskt 	ett 	rent 

nöje att hålla höga 

fort« på ojar. väg. 
bana • Växlarno väl 

stegade • God belys. 

ning • En zöllsynt ho- 
mogen och rejäl ska-

peke. 

Väl 	tillvaratog.? 	:A- 
ryms. • Väl plaw. 

rad instrumentering • 

Går som på räls ge. 
non, kurvorna, ytterst 

vägstabil 	• 	Bra flad. 
ring 	• 	Kaross 	nara 
nog utan rom-fickor • 

Exakta 	ods 	/öttfunrso 

vösellagen 	• Vörme- 
system med god ka- 
paritet 	• 	Goda 	snö/. 

lighoter 	an 	hålla 	n. 

torna fria från irnma. 

Tvåtaktsmotorn 	inte 

riktigt lika smidig som 

en fyrtaktare • 	Ljud- 
nivån 	bör 	stinkas 	'• 
Resoriansilud melkin BO 

och 90 km!? • 	Pas. 

»aero. 	i 	baksätet 
åker in?. helt ~fritt. 

Vid -sourtdgt 	väglag 

uppstår en död sektor 

mellan vindrutorna. • 

Baksätet år något ab« 

kvart° • Det är rom- 
tivt lan att repa fram- 

flyglaroo vid trånga 

passager. 

... 

Sikten 	bakåt 	ej 	till- 

fredsmöllande • Dör- 

rama öppnas at fel 

håll • Tyvörr kan man 

inte se bilens alla 

hörn, vilket försvårar 

manövrering i stads- 

trafik. 

Bogageluckansochrno- 

torhuvens 	passning 
stöter ögat 	• 	Passa- 

g  i baksätet stör 

sikten via bakrutan • 

Man saknar synkroni- 
»ring på ettan. 

Oljeröken 	obehaglig 

för dem som åker bok- 
om • Backspegelnalå• 

go placering gör att 

bakMitespassagerarna 

skymmer sikten • D.5. 

hg passning ho. mo. 

tork«, och bagage- 
lucka. 

Högt pris 	• 	Baksätet 

endast ett nödsäte 	• 
Stor vändcirkel • Trög 

styrning • 	Ryck I rot- 

ton 	då 	acceleration 
och kurvtagning kom- 

blneras 	• 	Den 	ned- 

dragna 	toklin/en 	bo- 
gritenor 	siehn. 

Obekvämt boksäte 	• 
Varningslampa 	för 

bensin 	blinkar 	redan 
vid 	hal: !om 	tonk 	• 

Begränsad accelera. 
non med last • Diffu- 

sa vöxellögen • Ryck 

i ratten vid accelera- 
tion I kurvor. 

Med undantag av has. 

tighetsmåtaren vill mn6 

instrument • Tvåtak-
toren g« ryckig Og 

I stadstrafik • -Dålig 

nöraikt • Svårt att ull. 

der gång Ml i ettans 

växel. 

Ma p41 gehm 7435 kr 

en.d varma, 

AMsderation 	50-80 

ken/117 sek. 

, 

Pris på gatan 8.560 kr 

med värmes. 

BrönslefikbruknIngt 	I 
genomsnitt 0,89 1/m11. 

Acceleration: 	0-50 
krn/t 8 II, 0-80 km/I 
19,8 	k 0-100 km!? 

39 s. 

Pris på gatan 8.900 kr 

med varma. 

Brands:förbrukning: 

Vid BO km/I 0,67 lim, 
vid 110 km!? 0,90 

km/t, i stod 0,9 lim. 

Acceleration: 0-50 

km/t 6 a, 0-80 km/t 
17 403-1118§myt 28.. 

Pris på 	gatan 	10.330 
kronor, 

Brönselförbruknings 

Vid 80 km!? 0,62 lim. 

vid 110 km/t 0,85 lim, 

Accelerations 0-50 

km/1 6 s, 0-80 km/t 

14,6 s, 0-100 km/t 

27 s. 
Toppfart! 124 km/t. 

i 

Pris på gatan 	10.375 

kronor, 

Bränselförbrukning: 

Vid 80 km/t 0,63 lim, 
vid 110 kin/t 0,84 lim. 

Acceleration: 	0-50 
krn/t 6 s, 0-80 krn/t 

14,9 	t, 	0-100 	krn/t 
26,8 	s. 

Toppfarts 125 krn/t. 
_ 

Pris på gatan 	16.100 

kronor. 

Bransieförbruknings 

Vid 80 km/t 0,62 lim. 
old 	110 	km!? 	0,73 

Acwienations 0-50 

km!? 3 s, 0-80 km/1 

12 s, 0-100 km/t 18.. 
Toppfarts 145 km/t. 

Pris på gatan 12.540 

kronor. 

ftränsieförbruknings 

Vid 80 km/t 048 Vm, 
110 km/t 0,85 lim. 

Acceleration, 	0-50 

km!? 7 s, 0-80 km/t 

16,3 	s, 	0-100 	km!? 

34 s. 

Toppfart, 120 km/t. 

Pris på gatan 10.70d 
kronor. 

Irtinsleförbrukningi 

Vid 80 km!? 0,71 lims 
vid 110 km/? 0,91 lim. 

Accelerations 	0-50 

km!? 7,1 s, 0-80 krrilt 
164 s, 0-100 km/t 

294. 
Toppfart 120 knilt. 



TRIMMAT... (forts.) 

Hjälpljusen är inte standard på Saab Sport till 

bögerl De sex centimaternas skillnad isyns tydligt. 

Instrumenipanelerna i de båda bilarna skiljer 
sig inte åt, däremot är luckan får handskfacket 

borta i grupp Il-bilen, som fått en riktig tävlings. 

stol. Mattorna är borta liksom delvis klädseln. 

GRUPP II-TRIMMAD SPORT GER 75 HÄSTKRAFTER 
-fyr är det gäller att trimma en tvåtakts-

31 motor enligt grupp II så har -hem-
trirnmaren. vissa fördelar framför kolle-
gan som väljer en fyrtaktsmotor. Vi tän-
ker då i första hand på ventilsystemet, 
som är fyrtaktsmotorns i trimningshänse-
ende mest känsliga punkt — saker som 
kamaxlar, stötstänger, ventiler och styr-
ningar behöver inte tvåtaktstrimmaren 
ägna en tanke. I stället kan han laborera 
med gasspolningen genom att ändra port-
tiderna! 

I en tvåtaktsmotor är det ju så beställt 
att kolven och vevpartiet genom sina be-
stämda rörelser sköter själva rytmiken i 
gasspolningsförloppet När kolven går upp 
och ner i loppet är detta naturligtvis 
främst resultatet av bränslets förbrän-
ning och massan i svänghjulet, men dess-
utom öppnar och stänger kolven en del 
kanaler i cylinderväggarna under sin färd 
upp och ner. Dessa kanaler både levere-
rar och evakuerar gas, oförbränd och för-
bränd. Medan alltså fyrtaktstrimmaren 
måste bry sin hjärna med att räkna ut 
nya kamprofiler för att höja effekten be-
höver tvåtaktstrimrnaren bara ändra på 
gasportarnas höjd för att få samma resul-
tat. Vid den grupp II-trimning som före-
tagits av Saab har givetvis det huvudsak-
liga intressset ägnats gasspolningsförlop-
pet. 

Den trecylindriga motorn mäter i origi-
nalutförande 841 cc. Reglerna tillåter ju 
uppborrning, men fabriken har inte kun-
nat göra detta — även om man bara nytt- 

24 

jar den första överdimensionen har klass-
gränsen 850 cc överskridits redan när två 
lopp av de tre är borrade. 

Borrning/slag, 70,0/72,9 mm, är alltså ett 
förhållande som inte är ändrat. Däremot 
har kompressionsförhållandet ökats till 
drygt 10,5:1 genom att blocket frästs ner 
4 mm. och topplocket 2 mm. Och så kom-
mer vi då till den intressanta frågan om 
gasspolningskrloppet 

överströmningskanalen och avgaskana-
len har givits högre höjd genom att de 
filats upp i överkant medan insugnings-
kanalen filats ner i nederkant. Detta inne-
bär i princip att samtliga porttider flyttas 
framåt med tanke på att insugningsför-
loppet från förgasarna till vevhuset regle-
ras av kolvens undersida, medan över-
strömningskanalen och avgaskanalen öpp-
nas och stängs genom passagen av kol-
vens översida. Det blir alltså ett i förhål-
lande till motorns bestämda rytmik ett 
tidigare gasspolningsförlopp, vilket ger 
ökad effekt vid högre varvtal på bekost-
nad av segdragningsförmågan vid låga 
varvtal. Standardmotorns effekt är 52 hk. 
DIN vid 5000 v/min., medan den grupp 
II-trimmade versionen ger hela 75 hk. 
DIN vid det moderata varvtalet 5500. 

Men att tala om effektsiffror när det 
gäller en tvåtaktsmotor är ganska vansk-
ligt, som vi strax skall se. Man kan höja 
effekten någon hästkraft genom att öka 
varvtalet, vilket låter sig göras genom att 
man behåller ovan beskrivna trimning 
men på olika sätt stämmer av insug- 

och avgassystemen. Saab anger att man 
genom att ändra insugstrattarnas längd 
kan ta ut maximal effekt vid 6000 y/min. 
Då blir naturligtvis effektkurvan synner-
ligen brant, men fabriken har förutseende 
nog löst detta problem genom att saluföra 
ett stort antal olika transmissioner. Popu-
lärt kan man säga att kombinationen 
effektkurva-utväxling kan samstämmas 
beroende på vilken bana ekipaget skall 
tävla på! 

Givetvis har bränslematningssystemet 
modifierats avsevärt. I standardutförande 
är Saabs sportmotor försedd med tre se-
parata Solex-förgasare av typ 34 MC, 
men när det gäller grupp II-trinming an-
vänder fabriken en trippelförgasare, ock-
så den av Sales fabrikat. En liknande 
förgasare återfinns inom parantes på 
Lancias V6-motor. 

Förgasaren består alltså av en enhet 
med tre halsar, vars flänsar mot insugs-
portarna mäter 44 mm. Till detta kommer 
två flottörhus. Halsringarna är givetvis 
polerade. Luftrenare saknas under ban-
tävlingar, i stället. är — som redan nämts 
— avstämda avgastrattar monterade. 

Avgassystemet är också avsevärt modi-
fierat. Originalutrustningen består av ett 
avgasrör med två ljuddämpare, men efter-
som reglerna tillåter fritt utblås har man 
slopat den bakre ljuddämparen och ökat 
avgasrörets diameter till 53 mm. 

Tändstiften är standard, Champion UK 
16 D, liksom huvudparten av motorn in-
klusive tändsystemet. Sportrnotoms vev- 

TEKNIKENS VÄRLD 2443 

axel har ju praktiskt taget runda balans-
partier, vilket borgar för stora massor i 
vevhuset och låter kompressionen under 
kolvarna utan större störningar direkt via 
överströmningskanalerna kicka färskga-
senm upp i förbränningsrummen. Alla 
kanaler är givetvis polerade, medan ba-
lanshjulet är obetydligt ursvarvat. Fabri-
ken uppger inte den vikt som eliminerats, 
men uppskattningsvis torde det röra sig 
om 0,5 kg. 

Vad transmissionen beträffar finns som 
tidigare nämnts en hel del att välja på. 
I den grupp II-trimmade versionen av 
Saab Sport använder fabriken en växel-
låda från Saab 96. Dessutom har man 
ändrat stegningen mellan de olika växel-
lägena för att få dem tätare. Ettan och 
tvåan har fått högre utvibding, trean har 
behållits medan fyran gjorts lägre. Det 
måste klart anges att detta gäller Gösta 
Karlssons SM-vinnande bil, vars motor 
ger 75 hk. vid 5500 v/min. — tidigare har 
vi ju förklarat att motorns prestanda 
matchas av växellådan beroende på ban-
typerna. 

Fabriken uppger att en enligt ovan 
grupp II-trimmad bil presterar strax över 
160 km/t. med den aktuella utväxlingen 
vid 7000 v/min., medan Saab Sport i salu-
utförande presterar en toppfart av mellan 
145 och 150 km/t. 

Naturligtvis har också resten av bilen 
fått finna sig i att mista en del detaljer i 
grupp II-utförandet Karosseriet har lät-
tats genom att all isolering eliminerats 
liksom originaldörrklädslar och mattor. 
Bakrutor och sidorutor har tillverkats av 
plexiglas, medan förarstolen är utbytt mot 
en sittriktig tävlingsstoL Baksätet plockas 
ur vid bantävlingar och passagerarsto-
len fram härstammar från vanliga Saab 
96. 

Enligt Saabs homologiseringspapper hos 
FIA väger Saab Sport 778 kg., efter ur-
lättningen enligt grupp B 740 kg. 

Vid bantävlingar monteras av någon 
anledning krängningshänunarna bort. 
Dessutom har man för väghållningens 
skull kapat två varv på spiralfjädrarna, 
vilket betyder att karosseriet hänger c:a 
6 centimeter lägre över hjulen. Hjullag-
ren är liksom bromsarna, vilka består av 
skivor fram och trummor bak, inte ändra-
de. Däcken som är monterade när Saab 
Sport levereras heter Pirelli Cinturato, 
men vid bantävlingar används i nio fall 
av tio Dunlop SP. Stötdämparna är från 
början av fabrikatet Boge Special, vilka 
liksom Pirelli-däcken ger komfortabel 
gång vid normal landsvägskörning, men 
när det blir frågan om bantävlingar ut-
rustas bilarna med Auto Trygg. 

Instrumenteringen är inte ändrad, varv-
räknare ingår redan som standard. 

En Saab Sport kostar klar »på gatan» 
c:a 15 400 kr. Skall motorn modifieras en-
ligt grupp H torde kostnaderna på en 
verkstad belöpa sig till 1 500 kr. Dessutom 
tillkommer kostnader för växellåda och 
ol:ka drevsatser, kostnader som inte kan 
preciseras. övriga åtgärder vad karossen, 
Vattningar och hjulupphängningar beträf-
far torde belöpa sig till en tusenlapp. 

Men — Saab levererar faktiskt iord-
ningställda bilar till tävlingsförare. Priser 
och utförande varierar givetvis från fall 
till fall, men det finns vissa riktmärken. 
En tävlingsförare som dokumenterat sin 
kunnighet kan få köpa en bil trimmad en-
ligt ovan för ett pris som understiger vad 
en vanlig Saab Sport kostar på gatan! 

TEKNIKENS SKILD 24)13 

Under matorhuvon 	det sig ganska avsevärt nsollan de två bilarna. Do tro originalförgasarn 

utbytta ,not on trippolfargasoro mod två flotlörhus. Halsarna har 44 mes diamotor. Lufire 

saknas, i Hålfot har grupp II-vorsionon fått Hr finnsaskigt ~MIMS. flektskysIdot är bo" 
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Säljes: 6 bladig fläkt blästrad 100 kr spolarburk Sport ny 

200 kr, värmesköld grenrör Sport ytbehandlad 50 kr, sidostöds-

kudde motor ny 50 kr, extra utr. dosa Sport 50 kr, 2 st bruna 

svankstöd 50 kr, turistsats komplett till trubbnos, mycket 

ovanlig 500 kr, 2 st bakljusglas långnos nya 50 kr, blinkers-

insats fram 50 kr, bensinpump Bendix ej provad 75 kr, luft- ' 

burk för 6 filter 100 kr, felfri Sportluftburk 200 kr, gummi-

list 708605 50 kr, 8 st UK 16V stift nya 250 kr, 2 st broms- 

ok Sport 300 kr, förstärkt tryckplatta 6 fjädrar 150 kr, 

speedpilot Malda MM IV komplett 600 kr, speedpilot 93/96 GT 

kompl fung obj 200 kr, Malda Twinmaster kompl liten fung def 

600 kr, 2 st stötdämpare nya till Sport fram 300 kr, tankm-

Sport 75 kr, tempm Sport 75 kr, Saab 93 repprislista nr: 1/57 

100?kr, instr bok 93 fin med dåligt omslag 50 kr, hasplåt till 

trubbnos felfri duralaluminium 400 kr. 

Köp styckvis eller tjäma över 1000 kr. Klumppris endast 3500 kr. 

Peter Johannesson Flygfältsvägen 17A 691 37 Karlskoga. 

Garagerensning hos Yngve  

Inredningsgrejer + plåtdetaljer 

92 	1 framstol helt tyg men stenhårt skumgummi + bra baksäte 
brun/röd randig till 53 o 54. 150:- 

92 + 93 	1 fin maroonröd + 1 grå backlucka. 100:- st 
92 	1 framstol helt tyg blårandig/grå galon. 100:- 
93 	sidoklädsel bak blårutigt med svart rand hela. 50:- för 2 
95 + 96 	2 röda framstolar grå galon snygga. 50:- st 

sidoklädsel bak bruna, båda för 50:- 
2 framstolar (1 hel, 1 mindre hel) blå/grå galon + fin 
sittdyna baksäte. 50:- för allt 

V4 	1 fin framstol till 72 röd/svart. 50:- 
2 fina framstolar m nackstöd + fint kompl. baksäte till 
95 75 A mörkblå bil. 100:- 
Fint kompl baksäte mörkbrunt till 96-758. 100- 
Ett antal dörrar i varierande skick. 50:- 
Backluckor till 96. 25:- st 
Motorhuvar 25:- st 

99 	Baklucka CC lite bucklig 25:- 
Motorhuvar 50:- st 
2 halvbra framstolar + fint baksäte + hatthylla passar 
till 5 d CC-76 gul bil. 100:- 

Hjälp mig bli av med detta så jag får plats med lite mer nyttiga saker. 

Ring eller skriv till Yngve Ekberg Fotbollsvägen 13 141 40 Huddinge 
08-774 2885 kvällar helst tisdag (min telefonkväll som Ni vet). 

Säljes: Saab 92b De Luxe 1956, chnr: 18616. 

Nyrenoverad och inregad och körklar. Kanske en sommar-

bil för dig som inte har någon bil färdig?? (reds anm) 

Erik Bergkvist Floravägen 7, 680 90 Nykroppa tel: 0590/41097. 

Säljes: Till Saab 92, Bakljusglas droppen å'1200:- 

Generatorrem ny 50:-. Motor+låda 500:-. Låda 250:-. 

Sealed Beam för sidosökare CE 4515, 1 st ny. Div knappar 

och reglage 92. 

Bytes: 93/96: Racingfördelare special med 3 brytare 

Bosch ZV 4/484. Speedpilot komplett med växlar, perfekt 

skick. Extraljus knopp Marchal kurv + fjärr nya. 

4 st 41/2 tum breda Sonettfälgar. Träratt med nav. 

Dubbelförgasare GT 750 med insugsrör. Ny Sportlistsats 

komplett med clips. Emblem Sport 2 st små. Emblem MC 850 

både stora och små nya. Emblem GT 850 stora och små bag. 

VDO hastighetsmätare Miles 96/68. VDO tempmätare Fahren-

helt 8-65 2st + V4 nya.  Bytes mot:  Emblem ST 750, stöt-

fångarböj h bak ny 93, Tempmätare ST o Sport 58 - 62, 

Röd galon ST o Sport, Stenskottsskydd bakflygel 93F -60 

h + v, Däck Pirelli (CF 36 ?) 155x15 satt på ST o Sport, 

Stötfångarhorn nya, fläkthus 781043, dubbel bränslepump 

med fästen, allt i broschyrväg m.m som gäller 93 ST 750 

av stort intresse. 

Jörgen Andersson Ryttargatan 64 19431 Upplands-Väsby 

tel: 0760/30276. 

Säljes: Till 92b -55 Växellåda 500:-,,»uv med några 

småskador 50:-, perfekt baklucka 75:- 

Torsten Andersson Lövuddsv. 4 740 60 Örbyhus tel: 0295/10588 

Säljes: 3 st Saab 96 62-64 i varierande skick + div delar. 

till 300:- st 	 Bl.a. motor med ny vevaxel och nya kolvringar. 

Hans Erik Wallin P1 1080 930 10 Lövånger tel: 0913/21118. 
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Säljes: Saab 92a -51, chassinr: 01555. Renovering 

påörjad, bilen är nedplockad med många nya delar bl.a 

ett nytt innertak, gummilister rutor, 2st tryckplattor, 

2 st kurvhandtag, 20 st kolivringar, motorfästen, 2 st 

laddningsreläer, 3 st bussningar 706264, 1 st lamell, 

2 st tempmätare, 2 st bränsleslang, 5 st gummituta till 

styrning, 2st gummibälgar 702301, 4 st bromsbackar, 4st 

membran 706009, 2 st topplock m.m. samt mängder av beg 

delar. Säljes till högstbjudande. 

Peter Carlsson Myrstigen 10 Nyköping tel eft 1600 0155/68442. 

Säljes: Nya delar. Tändstift till Sport och Monte Carlo, 

Champion UK 16 V 30 kr/st. 

Till Saab 92 Champion L 10, 10 kr/st. Brytare 92 25 kr/st. 

Brytare till 95-96 1966-68, 15 kr/st. Stötfångarhorn till 

95-96 1966-68 100 kr/st.Torkarblad Trico rostfria till 95- 

96 1960-67, 20 kr/st. Laddningsrelä till 95-96 -63,150 kr. 

Vintertermostater Whaler 90 °  till 93-95-96 t.o.m ch.nr  

-180519, 65 kr/st, till 95-96 1966-68, 25 kr/st. Broms-

backar bak till 93-95-96 t.o.m. -61, 100 kr. Fläktremmar 

till 95-96 1965-68, 10 kr/st. Div. beg lister till Sport 

och MC. Broderade Saabtygmärken. 

Svart på vit botten, se bild. 

Att sy fast på jackan, overallen 

eller vad som helst. 

Pris: 15 kr/st. 

Erland 013/270412. 	 SWEDEN 

Säljes: Frihjul V4, maskinrenoverat: För er som är i behov 

av ett nytt frihjul. Jag har fått en finmekanisk verkstad att 

göra ett verktyg med vilket ett gammalt hjul fräses och 

poleras till "nystandard" .. För snabb hantering enligt utbytes-

system, sänder du mig ditt gamla och får ett nytt med vänd-

ande post. Jag har några klara. Pris 400 kr/styck inkl frakt. 

Till 2-taktslådan har jag inga klara, men renoveringen är inte 

något problem för verkstaden ifråga. 

Peer 0. Billig Nämndemansgatan 6, 171 66 Solna tel: 08/851808. 

Säljes: Till 96/64 mycket fin inredning, grå galon och 

brunt tyg, inredning 96/63 grå galon och rött tyg. 

Plus div delar från två 96:or, beg dragkrok till 95. 

Erik Randa tel:08/7615587-460538. 

Säljes: (bytes, se köpes) Sportvev säljes eller bytes 

mot dito kolvar. 65-66 front + hov och skärmar (plast) 

inkl. kylare. till 92, 2 st bakljusglas. 

Johan Odvik Sturegatan 9 752 23 Uppsala tel: 018/158282. 

Säljes: ovanståend objekt är en Combi-Camp från 1968 

som jag har ägt ett par år men som nu är till salu. 

I mitt tycke så är den ett perfekt komplement till en 

2-takt från 60-talet. Den är bes och skattad och kostar, 

fast pris: 3750:-.0ch den är mycket ovanlig välhållen 

och ovanlig. 

Gunnar Samuelsson Vasav.35 582 33 Linköping tel: 013/145179. 
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Säljes: Saab 92 nya delar, vä framskärm, motorhuv, baklucka, 

hjulhus vä fram, kolvar A, B, C, + ö.dim 80,21, bakljusglas, 

främre bromsslang, fläktmotor + hus, kulbultar, p-ändar, kompl-

styrstag, bussningar till framvagn och styrväxel, torsions-

fjädrar, axlar, svängarmar fram + bak, fönsterhissar, dörrlås, 

koppl. lamell + tryckplatta, motorfästen, gummitätningar, gång-

järn, g-list till sidorutor + dörröpp, koppl wire, instrument, 

bränsle, ampere, hastigh. mätare, vxl delar, frihjul, keder-

lister röd - silver, kabelhärvor, fläktrem, hastigh.wire, 

luftburkar, kof. fästen, startkrans, m.m. 

Bey: bra motor, bra skärmar, bensintank A-modell), kylare, 

startmotor, generator, rutor, m.m. 

Säljes: Saab 93 nya delar, vå dörr, vä + hö dörr 93F, inst-

rument(bränsle, hast, amp), emblem, bakljusglas, kolvar A, B, 

C, + ö-dim, bromsslangar, startkrans, svänghjul, lamell, kabel-

härva, sandplåtar fram och bak,+ mittdel, kof vä bak, g-list 

sidorutor, fönsterhissar, dörrlås, handtag, drivaxlar, vxl-delar, 

fördelarlock, kylarslangar, kederlister röd-silver. 

Beg: motorhuv, hö dörr, baklucka. 

Säljes: Saab 96 nya delar, kolvar A, B, C, + ö-dim, kof del 

vä bak, sandplåtar fram, hastigh. wire 61-63, bensintank, bak-

ljusglas röda, solskydd, drivaxlar, dörrhandtag, vxl-delar, 

drevsats, sidoklädsel 96/62-66 bak röd/grå, motorblock 66 med 

kolvar ö-d 1,0 (Saab utbytes), kylare (V4/67). 

Beg: motorer, vxl-lådor, kylare, huvar, bakluckor, rutor, 

+ det mesta från skrotade bilar. 

Lennart tel: 026/257015. 

Tips:  Jag har lärt mig hur man renoverar vevaxlar och skaffat 

mig nödvändig utrustning, så nu kan jag fixa till helrenoverade 

vevaxlar till alla modeller. Priset beror på om alla lager skall 

bytas och på hur dålig axeln är. Är du intresserad så kontakta 

mig för vidare information. 

Lennart 026/257015. 

Köpes: ANA-Nytt, Bilen idag: 1960, 1-2 -61, 2-3 -62, 

1-3 -63, 1-2 -64, 1-2 -65, 2 -66, 1 -81, 3 -82,1 -83, 

Jag har även dubbletter att byta med. Även broschyrer 

och instruktionsböcker köpes eller bytes. 

Hans Eklund Rombergsgatan 15 199 33 Enköping 0171/31543. 

Köpes: Till 92/52, nya delar: gummidamasker, elsystem, 

tanklock, kompletta bakljus, parkeringsljus, låscylindrar, 

kulbultar, bakre bromscylindrar, div. gummidetaljer m.m. 

Till: 96 kortnos nya eller felfria kromlister till skär-

marna + div. stötfångardelar. 

Ted Lundgren Björnbärsg. 3 771 00 Ludvika tel: 0240/81834. 

Köpes: Delar till banracingbil 64, 60-talsstol, fjädrar 

hårda och kortade, stötdämpare, instrumentpanel GT/Sport, 

motordelaroch /eller hel motor, 4 vxl låda och rattstång 

med vxl länkage, sonett 5,5 tums plåtfälg, original trä-

ratt, m.m. allt som kan tänkas vara av intresse. 

Delar till soltaks 96:a. ny cab ev bara tyg, innertak tyg, 

fin röd/grå klädsel stolar och dörrar, mattor fram och bak, 

kromlister, kederlister röda, och svarta, fram och bak-

skärmar i plåt, ev dörrar. Som ni märker så behöver jag en 

hel del så tveka inte att ringa om du har något. 

Johan Odvik Sturegatan 9 75223 Uppsala 018/158282 

Köpes: Till 96/60: H framstol svarttonat tyg med röda 

rutor ocb grå galon, röd galon på ryggstödets baksida 

stolen sitter i både 93 och 96. 2 st fina dörrlister 

till 96/60, 4 st inspektionsluckor till sparklådan 

hålet år 5,5 cm, 2 st nya gummidamasker till ytterknuten, 

2 st nya gummiskydd till bakre hjulcylinder 1:a utförandet, 

ev ny cylinder med gummiskydd. Komplett resdelskatalog. 

Erik Randa Tel: 08/7615587-460538. 
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GÖSTA KARLSSON: SA KÖR J 
LIKA VIKTIGT A 
Som nummer fem i Teknikens världs stora artikelserier om 

svenska bilstjärnor och deras sätt att köra bil får vi träffa Gösta 

Karlsson, Saab-förare med stora framgångar, 

speciellt på bantävlingar. 

Text: GUNNAR FRIBERG Foto: Pe0 ERIKSSON 

Peon kon undra hur en så froengongsrrx bonfienre sOrrl GÖS. Karlsson egentligen behandlar s:n vagn 

po tö.h3gsbanan fa- ett då så fina ,,:ace-ingor som hon gör. Gösta: - log kör Yordogskörning•! 

i öst,. Karls.son började tävla i958, bara 
722 ar gammal, och klev direkt rätt in 

i svenska eliten. Bilmärket har genom 
aren varit Saab, redan 1961 fick den sym-
patiske hallänningen fullt stöd frän fabri-
ken. Hans framgångar beror på ett gedi-
get tekniskt kunnande — han blev verk-
mästare på en bilverkstad redan 1958 — 
parat med naturlig begåvning. Men enligt 
Gösta själv räcker det inte med detta — 
en bilförare som vill hälla sig i toppen 
!näste också träna och vårda den fysiska 
konditionen! 

ABSOLUTIST 

Alltså består hans hobbies vid sidan om 
bilsporten i utövandet av fri idrott. Han 
deltar i korpidrotten och ägnar sig där 
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huvudsakligen at handboll och bo:dtennis. 
snorigt enar som han 41115Cn vara de bästa 
för allroundkonditionen. 

Till bilden hör också att Gösta Karlsson 
är absolutist och inte röker. Han anser att 
sprit och tobak med sina direkt nedbry-
tande funktioner inte bara är förkastliga 
för bilisten utan för alla människor som 
vill vara i fin form. Han pekar också på 
att nikotin kan försämra synförrnågan. 

Kort och gott — Gösta Karlsson vill 
fästa uppmärksamheten på att en bilförare 
som använder nedbrytande stimulantia 
eller inte sköter sin kondition har sämre 
chanser att bli en bra bilist. Själv är han 
ett levande bevis för att det lönar sig att 
hålla kroppen i trim (liksom bilen) — 
totalt har han tagit fem SM. fyra silver-. 
medaljer och en bronsmedalj. 
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n. beyde veto lika nogo 

etted sk: konctrtion pois 
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diken wert soon helst. 

Köpes: Till 93b, framskärmar - fina, inredning till 

:öd bil, krombitar och kofångarhorn. 

Köpes: Till Sport, röd galon, golvmattor och stötfångar-

detaljer. 

Martin tel: 090/32339. 

Köpas: Glödlampor till Marchal 662 Fantastic typ Norma 

Marchal 1292 B 12 volt 75 watt. Kurvljusglas till Marchal 

662 Fantastic. Original extraljusfästen till 65-68 ev. 

endast det övre fästet, kromade svagt böjda biten. 

"Kaffepanna" kartläsarlampa i gott skick, tävlingshjälm 

från 66-67 storlek 59-60, modellen med svart/vit mönstrat 

yttertyg. 

Jörgen Trued Konstapelgränd 12 831 38 Östersund 063/101664. 

Bortskänkas: När jag har plockat rent min reservdelsbil, 

Saab 92b -55, så är resten ditt: Du får bl.a. ett perfekt 

tak och dörrstolpar, rostiga dörrar, m.m. 

Torsten Andersson Lövuddsv. 4 740 60 Orbyhus 0295/10588 

Tips: Har du problem med läckande vattenpump i din trubbnos? 

Själv hade jag problem med vattenpumpen i min 93:a, och 

vände mig då till Karlssons mekaniska verkstad i Brömsebro. 

Dom är specialister på allt vad pumpar heter, och dom reno-

verade vattenpumpen åt mig med ett mycket lyckat resultat. 

Adressen dit är: Karlssons Mek. verkstad AB Brömsebro 370 45 

Fågelmara tel: 0455/65005. Fråga efter Jörgen Arnesson. 

2-taktshälsningar: Krister Andersson. 

Det här annonsmanuset använder du när duAnnonsmanus -6nnonserar. 

KÖPES: 
	

SÄLJES: 	BYTES: 

Namn: 
	

TEL: 

Adress: 

TILL: 
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1 SOM BILEN 1 TRIM SNABB SVÄNGOM 1 TVÄTAKT 
NAMN: G6:to Roland Karlsson. 

FÖDD, 9'R 1936. 

FÖRSTA TÄVLING: Motorcykel Vastkustloppet 1954, bil Vostkustloppet 1958. resultat 

åttonde plats i klossen, bilmärke Saab. 

KÖRKORT: 1/12 1954. 

BÄSTA ÄR: 1963, SM på it. SM på bona, EM på bana. 

KLUBB: Varbergs ME. 

— Jag kör själv en Saab Sport till var-
dags och den bilen trivs jag mycket bra 
med. 

Den enda egentliga skillnaden mellan 
den och Saab 96, förutom inredning och 
utrustning, är motorns brantare effekt-
kurva. För att rätt kunna utnyttja den 
högre effekten hos motorn i en Saab Sport 
måste man alltså dra längre på växlarna 
och dessutom vara noga med att inte köra 
på för lågt varv. 

Jag vill råda alla Saab-ägare att alltid 
använda frihjulet. Gången blir mjukare 
och dessutom minskas bränsleförbrukning-
en och slitaget på transmissionen. Jag vet 
att många Saab-ägare kör med frihjulet 
frånkopplat bara för att de hört att vi täv-
lingsförare gör det. Och det händer fak-
tiskt att vi kopplar ifrån frihjulet på vissa 
bantävlingar, men detta har bara ett skäl 
— vi vill inte riskera motorstopp vid has-
tiga inbromsningar! Använd alltså frihju-
let, det mår alla bäst av! 

INGA •'KNEP'. 

Saab 96 är en lättkörd bil, motorn har 
bra segdragningsförmåga och man behö-
ver inte vara alltför flitig med växellådan. 
Bilen fordrar ingen speciell körteknik, 
men en bilist som byter trän ett annat 
märke till Saab bör lära känna sin nya bil. 
Tvåtaktsmotorn, frihjulet och framhjuls-
driften är ju egenskaper som ger bilen 
dess speciella charm och inte finns kombi-
nerade i så stor utsträckning hos andra 
bilar. Det har talats mycket om att vi täv-
lingsförare har en massa knep för oss när 
det gäller att komma fram fort, till exem-
pel genom att knycka till i handbromsen 
för att få ny riktning genom en kurva. 
Själv sysslar jag inte med sådan och vill 
inte råda andra att försöka sig på det. Jag 
kör min Saab fullständigt .normalt• både 
till vardags och på tävlingsbana& 

LJUSET VIKTIGT 

Utrustningen på min privatbil har jag 
inte ändrat mycket, men ett par komplet-
teringar har jag gjort. Saabs alla model-
ler har förnämlig däcksutrustning som 
standard, men skall man köra tävlingar är 
det givetvis fördelaktigt att byta till gör-
deldäck. Apropå däck, så har jag funnit 
att man vintertid skall ha antingen dub-
bar på alla hjulen eller också inga dubbar 
alls! Själv kör jag på vintern med Good-
rich runt om och 100 dubbar i varje däck 
— detta har visat sig vara en bra kom- 

bination för styrförmåga i lös snö och 
väggrepp på halt underlag. 

En så kallad .ljustuta • har jag låtit 
montera, Kostnaden för detta belöper sig 
till maximalt 50 kr och det anser jag är 
väl placerade pengar. Saab har mycket 
bra helljus av Hellas fabrikat, men jag 
har kompletterat med ett par lågt belägna 
Bosch dimljusFjärrljus anser jag mig inte 
behöva: men dimljusen är mycket värde-
fulla. I detta sammanhang vill jag anknyta 
till vad jag tidigare sade om den allmänna 
konditionen hos en bilförare — vet man 
med sig att synen inte är den bästa, så var 
inte rädd för att komplettera bilen med 
hjälpljus! Men se bara till att de monteras 
i enlighet med gällande föreskrifter — 
ljusen får till exempel inte blända. Tak-
sökare använder jag inte till vardags. 

Numera är backlampa standard på Saab 
Sport, men ägare av tidigare och andra 
modeller gör klokt i att montera en sådan. 

Vad skötseln av bilen beträffar, så skall 
man givetvis följa instruktionsboken. Jag 
har alltid varit nog med att ge bilen den 
vård som instruktionsboken föreskriver, 
och som •tack » har jag sluppit driftstör-
ningar. 

Tack vare framhjulsdriften behöver man 
inte tänka så mycket på bagagets placering 
i bilen. Vägegenskaperna ändras inte även 
om bilen lastas full! 

Ett speciellt kapitel skulle jag vilja ägna 
värmeanläggningen. Den är så bra att 
många Saab-ägare inte känner till det! 
Dragfri ventilation ordnas lätt tack vare 
evakueringen under bakrutan. Med rätt 
inställd luft-värmeanläggning kan man 
alltid ha behaglig temperatur inne i bilen 
och imfria rutor. Jag vill alltså råda 
alla Saab-ägare att lära känna värme-
systemets möjligheter — det lönar sig 
faktiskt! 

RAKA ARMAR 
Körställningen är mycket viktig. Själv 

vill jag ha raka armar och ordentligt stöd 
under låren vid långkörningar. Jag har 
låtit montera en GT-stol som säljs som 
extra tillbehör till Saab, men korrekt kör-
ställning går givetvis att justera in med 
Saabs originalstol. Att köra med raka ar-
mar kan kännas ovant de första gångerna, 
men snart skall man finna att man har 
den bäst kontrollen över bilen då. 

Till sgt vill jag säga att Saab är en 
okomplicerad bil, både att äga och köra. 
Själv trivs jag alldeles utmärkt och kom-
mer att fortsätta att tävla med den, i år 
både i EM och SM. 

Fler blanka lister, 

andra emblem och 

extraljus. Det är allt som 

vid en hastig blick 

skiljer Saab Sport från 

den vad prestanda 

gäller blygsammare 

modell 96. öppnar man 

så dörren, slår sig 

ned i den bekväma 

förarstolen, startar 

motorn, lägger i ettan 

och drar iväg, så förstår 

man att det yttre 

inte är det enda som 

skiljer vagnarna åt! 

Text: IAN-01.0F BlOMFEI.DT 

Foto: I;e0 ERIKSSON 

N aturligtvis behöver ingen 
ge sig ut på en provtur för 

att Upptäcka att Saab 96 har 
förändrats betydligt då den 
blivit Saab Sport. En titt under 
motorhuven eller i kupén är 
tillräckligt. 

I motorrummet ser man 
främst en väl tilltagen luft-
renare och under den de tre 
Solex-förgasarna, en för varje 
cylinder. Motorn har samma 
borrning och Volym som i 
96:an, men kompressionen är 
höjd från 7,3:1 till 9:1 och dess-
utom är porttiderna förändra-
de. Detta tillsammans med för-
gasararrangemanget ger 52 hk 
(DIN) mot 38 hk för standard-
versionen. 

Smörjningen sker med olja 
från separat tank via en vev-
axeldriven pump och genom i 
motorblocket ingjutna rörled-
ningar till lagren och cylind-
rarna. Tanken rymmer tre 
liter, som räcker till cirka 180 
mils körning. 

HÅRT BAK, MJUKT FRAM 

Inredningen i bilen är ele-
gant och komfortabel. Med 

början bakifrån: för att vara 
i en 2+2-sitsig bil är baksätet 
ovanligt sittväriligt. Det be-
står av hårda skivor med dy-
nor och ryggstöd av fem centi-
meter tjock skumgummi. Det - 
är alltså inte direkt gungigt att 
sitta på, men heller inte 
tröttande. Om inte vägen är 
särskilt dålig, förstås. 

Benutrymmet bak blir dock 
inte detsamma som i 96:an. 
Stolarna fram tar nämligen 
lite större plats än de vanliga. 
Sportens stolar är ganska 
märkliga. Den första tanken 
när man sätter sig är: Så 
mjukt, det här blir tröttsamt. 
Men det är just vad det 'inte 
blir. Stolen är mjuk, men i 
gengäld finns det en llyttbar 
kudde på ryggstödet. 

Skålningen är utomordentlig, 
och nackstöd för passageraren. 
kurvhandtag, säkerhetsselar 
och fällbara ryggstöd ger kom-
fort i alla väglag. Ett minus 
dock för klädseln. Stolarna är 
i mitten klädda med tyg, men 
för övrigt med vinylplast som 
blir varm att sitta på. 

På 1964 års Saab Sport har 
instrumenteringen ändrats. 
Varvräknare och hastighets-
mätare är fortfarande de stora 
instrumenten och mellan dem 
sitter vattentemp.- och bensin-
mätare. I övrigt är det var-
ningslarnpor. Ovanför ask-
koppen sitter klockan — elek-
trisk och försedd med sekund-
visare! 

REGLAGEN FLYTTADE 

Arets modell har också en 
del reglage omflyttade. Innan 
en gammal van Saab-förare 
vänjer sig vid den nya ord-
ningen drar han sålunda ut 
choken vid mörkrets inbrott. 
Reglaget till den sitter näm-
ligen där strömbrytaren till 
strålkastarna satt förut. Denna 
i sin tur har man •görnt• på en 
konsol vid rattstången, och den 
nås bäst genom ratten — inte 
så lyckat. 

Ratten, ja, den har träkrans 
och tre aluminiumekrar. Ty-
värr är dock kransen lackerad 
— en eftergift åt elegansen. För 
att en träratt skall bli bättre 
än en av plastmaterial måste 
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sxml, 
sport 

Teknikens värld 
GRANSKAR 

4 Saab Sport är onekligen 
en vagn för svenska grus. 
vägar. Den tål mycket hård 
kurvtagning innan någon 
krängning blir märkbar. 

Stolar för långfärder! h 
Skålningen är utmärkt och • 

ryggkudden pricken över i. 
Men tyvärr blir plostklädkeln 

på kanterna varm. 

Va-vräknore och hastighetsmätare år de stora instrumenten, båda tydliga 
och lättlästa. På årets modell sitter stattnyckel och strömbrytare rar 
Ibsen på en konsol under ratten. Brytaren är svår crtt nå snabbt. 

Stoppningen i reservsätet bak be-
står av fen, centirneter skumplast. 
Under sätet och under lock i arm 
stöden finns fack för småsaker. 

TELEFONSERVICE 
Om Du har något att fråga om, eller har något 
annat på hjärtat går det bra att ringa till nedan-
stående mellan klockan 18 och 21. 

Måndag Hans Nyberg 	0150/40 084 

Tisdag 
	Yngve Ekberg 08/774 28 85 

Onsdag 
	Jan-Erik Friberg 0500/60 307 

Torsdag Mikael Gustafson 019/16 16 61 
Fredag 
	

Leif Blomberg 	0502/45 038 
efter 1/6 	0502/45 042 

den vaxa obehancllad, men då 
blir den »angripen» av hand-
svett. 

På golvet finns i stället för 
gummimatta en dylik av hår-
garn — snyggare, men inte så 
praktisk. 

Saab Sport är lika lättstartad 
som 96:an, men då den surrar 
i gång är det uppenbart att det 
finns något »vässat» under 
huven. Ljudet är kraftigare 
och betydligt »pluttrigare. än 
hos den svagare versionen. 
Saab Sport är emellertid inte 
särskilt kvick från stillaståen-
de, men då varvräknaren visar 
3500 börjar det hända saker. 
Motorljudet blir härligt sjung-
ande och accelerationen är 
utmärkt. 

För att kunna utnyttja bilen 
bör man hålla motorvarvet 
uppe och inte gärna låta det 
sjunka under 3000 varv/min. 
Motorn drar visserligen ryck-
fritt från lägre varv, men 
accelerationen är då minimal. 

"SNÄLL e STAN" 
Saab Sport är ganska •snalli 
stadstrafik, men naturligtvis 
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Toppfart 
140 km/t 15300 van./ntin). 

Acceleration 
0— 50 km/t 
	 sek. 

0— 80 km/t 
	

13 sek. 

0- 100 km/t 
	

20 sek. 
0-120 km/t 
	

35 sek. 

Bränsleförbrukning 
Under en körsträcka av 120 
mil — omväxlande körning 
i stad och på landsväg — 
drog bilen i genomsnitt 1,0 
I bensin per mil samt olja 
motsvarande en inblandning 
av 1,7 procent. 

Pris 
»På gatans i Stockholm 
15.500 kr. 1 priset ingår 
bl. a. vägskatt, säkerhets-
selor, din, och fjärrljus, 
backljus, nackljus för 
passageraren, förkromade 
hjulringar. Tillkommer en-
dast försäkringsavgifter. 

kräver den flitig växling för 
att körningen skall bli ryckfri 
och behaglig. Skylten »hastig-
hetsbegränsning upphör» känns  
dock som en befrielse, och när 
högerfoten får pressas ned mot 
durken tycker man att beteck-
ningen »Sport» är fullt moti-
verad. 

Vid 4000 varv/min på högsta 
växeln gör bilen 110 km/t och 
har då fint skjut kvar för om-
körningar. De gördeldäck som 
ligger på ger vagnen en ut-
märkt väghållning, men gång-
en blir »slingrig» när det 
blåser. Krokig asfaltväg utgör 
inget hinder för fortkörning. 

BRA BROMSAR 
Något försiktigare bör man 

vara på grusväg. Där släpper 
däcken litet om farten blir för 
hög. Saabs väghållning är ju 
omvittnad och en »icke täv-
lingsförare. får snabbt en 
känsla av att han behärskas 
bilen även om det går undan 
och vägen svänger ofta .och 
mycket. Det är helt enkelt 
roligt att köra bilen på sven-
ska småvägar. Det eviga vår- 

tecknet — tjälskotten — hind-
rar inte framfarten nämnvärt. 

Kanske bör man vara Saab-
entusiast för att tycka om Saab 
Sport. Förare av bilar med 
fyrtaktsmotorer har oftast 
svårt att fördra det eviga 
bromsandet, pluttret som upp-
står här frihjulet verkar och 
ryckningarna när man åter 
»ställer på». Bromsarna är 
emellertid utomordentligt bra, 
ocli det övriga blir väl en 
vanesak. 

Bilens standardutrustning är 
riklig. Den levereras sålunda 
med dim- och fjärrljus. Saab 
har bra originalljus, men även 
om de monterade hjälpljusen 
inte är de bästa i marknaden 
är de till god nytta. 

CLATS FÖR SMÅSAKER 
Brukar ni ha en massa sma-

saker med er på bilfärden? I 
så fall är Saab Sport bilen för 
er. Förutom bagageutrymmet. 
som är lika stort som i 96. 
finns det små utrymmen lite 
här och var i bilen. Där finns 
handskfack, fack med luckor i 

(Forts. pd sid. 51) 
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SSR:s evenemangskalender 
Sommaren 1988 

14 maj 	Stockholm Söderturen Lasse Eriksson 08/45 03 58 
4 juni 	Minirally i samarbete med PV klubben Martin 090/32 339 
5 juni 	Linköping Gunnar Samuelsson 013/14 51 79 

Mats Pherson 013/63 167 
11/12 juni 	Nynäshamn "Upp till 1200" Yngve Ekberg 

08/774 28 85, Kåge Karlevall 08/97 31 42 
11 juni 	Nyköping "Världens häftigaste Saab" Maria Schmidt 

0155/49 000 
18/19 juni 	Örebro Classic motor festival Mikael Gustafson 

019/16 16 61 
18/19 juni Holland midsommarträff med fritt husrum och fritt uppe-

hälle i Holländska hem. Speciellt för er som har 92:a eller 
Sonett då dessa modeller är sällsynta i Holland. Ring eller 
skriv till Tony Simon Herenstraat 15 9611 BA Sappenmeer 
Holland, Tony är duktig på svenska. Du kan även ringa till 
Mikael Gustafson 019/16 16 61 

13 aug 	GSV rally mellan Fredrikstad till Sarpsborg och Halden. 
Skriv till Gammelsaabens venner, P B 70, Vestli 0911 
Oslo 9. 

20 aug 	Katrineholm Mats Jonsson 0150/12 904, Hasse Nyberg 
0150/40 084 

3 sep 	Göteborg Jonas Sahlen 031/93 17 53 
25 sep 	Linköping "Höstträffen" Gunnar Samuelsson 013/14 51 79, 

Mats Persson 013/63 167 

Ganska många träffar eller hur?. Se nu till att TV:n får lite välbehövlig vila 
och ge dig ut med familjen i gammelsaaben och sprid lite ljuvlig 2-takts-
doft. 

Ha en skön sommar. 
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