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Hej! 

Nu var det dags igen för mig att snida ihop några rader 

igen. Vad har nu hänt sen sist? 

Jo, de flesta träffar är överstökade, och enligt uppgift 

har det varit gott med folk och bilar på de flesta mötena. 

Tack alla Ni som kom, arrangörerna blev jätteglada. 

De träffar jag själv varit inblandad i var Söderturen 

samt Upp Till 1200. I Stockholm börjar Lasse Eriksson få ru-

tin på att arrangera och vi ser fram emot 1989 och 5-årsjub. 

I Nynäshamn samlades över 80 smågammelbilar av olika 

fabrikat. Bra väder, bilar, mat, folk, orkester osv gjorde 

att vi arrangörer kände oss extra nöjda, trots att en del 

klagade över svåra frågor. Olof Norberg från Sala blev bäste 

SAABåkare med en hedrande 2:a plats totalt och sistaplatsen 

tog ovan nämnde Lasse Eriksson 81 av 81.Inte illa eller hur? 

Vi blev största märkesklubb tillsammans med VWHK med 13 bilar, 

och detta trots "Världens häftigaste SAAB" i Nyköping samma dag. 

Medlemsmatrikeln har många undrat över inklusive mig själv. 

Den är på gång, för nu i sep. ska Trycksnabben få alla upp-

gifter så pressarna kan börja rulla. Håll ut! 

Som medskick i detta nr får Ni manuset till höstens stora 

annansblad som MHRF trycker. Skicka in bladet SNARAST om Ni vill 

ha med nån annons. Vänta ej för i slutet av september måste de 

ha Er annons. Det kommer att vara en egen rubrik för SAAB i 

tidningen så det blir lätt att hitta Er köp/säljannons. 

Det var det mesta för denna gång. Hat bra hälsar 
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FORTFARANDE TÄVLAR TVÅTAKTARNA - 25 ÅR UNGA! 

Sedan barnsben i slutet av 40-talet har jag,av oförklarlig anled-
ning, varit fascinerad av tvåtaktssaabarna. Jag har ej någon rim-
lig förklaring till detta, eftersom den gröna 92:an näppeligen 
gav någon skönhetsupplevelse vad designen beträffar och ej heller 
vädjade den till en pojkes dröm om snabba och prestigefyllda sport-
vagnar. 

Under 1950-talet först cyklades det, senare "mopedades" för att 
slutligen "motorcyklas" till Dackefejden och Silverratten. Båda 
tävlingar där då Erik Carlsson, Evy Roskvist m.fl. med en ljus-
spelande sökare på taket och med en ylande och plågad motor våld-
samt for fram på de smala och ofta stengärdeskantade Kronobergska 
vägarna. Den osynkroniserade ettan gjorde, att i tvära böjar 
fick farten till varje pris hållas uppe på gränsen till det omöjliga 
för att på tvåans växel ha ork att ge acceleration ut ur kurvan .  

Men köra kunde de. Ljudupplevelsen var obeskrivlig och alla förut-
sättningar var primitiva. Kampen stod ofta mot Volkswagen och utgången 
var oviss. Jag erinrar mig en episod från Dackefejden, där C.G. 
Hammarlund/Sveriges Bilradio varit för optimistisk och hamnade i ett 
kärr, varur inte ens en tysk beslutsamhet kan förflytta sig. 

Mycket kunde skrivas, och har skrivits, om denna epok, som man trodde 
sig ej mera få uppleva. Det har nu gått några år sedan tvåtaktarna 
togs ur aktiva tävlingssammanhang, vilket verkligen är att beklaga. 
Ja, även icke-Saabfantaster saknar dessa bilar. 

Så har då, till synnerlig glädje, Veterancupen arrangerats, vilket 
får ens hjärta att klappa häftigare. Klenoderna iordningsställes 
och dammas av för att sedan ge vederkvickelse i såväl visuell som 
auditiv form. 

I fager försommartid arrangerades ett regionalt rally i Osby, och 
döm om min stora förvåning, då jag plötsligt på avstånd hörde ett 
sällan förekommande ljud; ett ljud som var väl identfierbart, men 
alldeles otroligt i detta sammanhang. - En potent tvåtakts-Saab. Så 
dök den upp. En röd, välskött och fint utrustad Monte Carlo från 
1966. Det ilskna, smällande och hårda puttrandet på tomgång gav vid 
minsta gaspådrag ett imponerande och kraftfullt ljud av berusande 
karaktär. Helt fantastiskt: 

På detta rally deltog Monte Carlon, framförd av Ingvar Lindberg 
från Bjärnum, som föråkare. Som ytterligare föråkare deltog en 96:a 
från 1965. Även den röd, men dock ej så kraftmättad som :::onte Carlon. 

Så till sommarens höjdpunkt i detta sammanhang; Kong Christians Snapp-
hanerally 5-6 augusti med SM-värdighet, vari även "veteranerna" täv-
lade. Dessa deltog som de 21 första ekipagen i rallyt och av dessa 21 
var inte mindre än 9 Saab tvåtaktare. Redan vid anblicken av start-
listan kunde man ana sig till vilken upplevelse som väntade. 

Veterancupen indelas i fyra klasser och deltagare var förutom Saabarna 
Volvo PV och Amazon, NrN 1500, Mercedes 220 S, Porsche 356 och en 
Renault R8 Gordini. Det var en för alla sällsam upplevelse att se 
dessa tävlingsklassiker deltaga och den optimala upplevelsen gav 
givetvis tvåtaktarna. 

Tänk Er, kära läsare, en röd kortnos-Saab med extraljus och hasplåt_ 
som kommer farande på smala skogsvägar. Man hör redan på långt av- 

stånd motorns plågade högvarvsljud. Eller tjuter den av välbehag? • 
Kurvorna kan, allteftersom förarens vänsterfot bromsar, anas på 
ljudnivå och varvtal. Man anar raksträckor allteftersom växlingar. 
och varvändringar sker. Ljudet ökar i styrka, bilen kommer närmare. - 

 Åskådarnas (läs Saab-älskarnas) förväntan är nu på topp. Så plöts-
ligt dyker bilen upp ur kurvan. Yttre framvagn pressas ner av sin 
egen tyngd nedåt-utåt, motorn ylar och kämpar frenetiskt att öka 	- 
farten. Motorns ettriga och höga varv är absolut kristallklart och - 
ger ett respektingivande intryck. Upplevelsen är nu maximal och 
njutningen för en Saab-fantast total och obeskrivbar. Man skymtar 
föraren, något inklämd i bilen. Ett grussprut, optimal ljudupp-
levelse, doften av preparerat tvåtaktsbränsle, slutligen åsynen av 
en medsmygande bakvagn, varpå bromsljusen lyser genom kommande 
kurva och så är det hela över. 

Puls och hjärtverksamhet återgår nu till normal nivå. Sinnet över-
går i vemodiga och nostalgiska tankar. Så väcks man ånyo av samma 
procedur. Denna upplevelse vederfares oss åskådare nio gånger och 
man gläds , fylls av lyriska tankar och måste dela med sig till 
grannen/medåskådaren. 

Säga vad man vill om välkylda 65- och 66-or, men inget går upp mot 
en kortnos*ISaab med sina kylgälar på huven. Det är dessa som är de 
genuina tävlings-Saabarna. 

Förarna av "veteranbilarna" använde glädjande nog bilarna i helt 
annat syfte än att visa upp dem. Det var en gammal god kamp även 
om några större risker givetvis ej togs. De flesta Saabarna var 
röda och i absolut toppskick. Dock avvek en "smutsbrun" 64:a från 
de röda, men då den var fullt utrustad med extraljus och tidsenlig 
självhäftande plastnummerskylt beredde även den glädje. Ägare till 
Saab i dylik färg måtte förlåta mig: 

Jag rekommenderar varje tvåtaksfantast att underrätta sig om' de
tävlingar i vilka veteranerna- deltager. Jag försäkrar Er, att be-
svikna blir Ni ej. Man får slutligen hoppas att veterancupen fort-
sätter, då med all säkerhet såväl förare som publikum med glädje 
och förväntan vill vara med. 

Osby 1988.08.13 
K.G.Jonsson 
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Arbetet på 

Saat Super Sonett  TEKNISKA DATA FÖR SAAB SUPER SONETT 

Motor: 

Antal cylindrar 	 
Cylinderdiameter 
Slaglängd 	 
Slagvolym 	 
Max. effekt 	 
Max. vridmoment 
Kompressionsförhållande 

Mått och vikt:  

Fabriksvikt (torrvikt) . ca. 500 kg 
Spårvidd fram och bak . 	 1220 ma 
Axelavstånd 	  2210 si 
Största längd 	  3485 mm 
Största bredd 	  1420 mm 
Största höjd 	  825 mm 

Prestanda (beräknade värden):  

Accelerationstider: 
0 - 80 km/h 	  ca. 8 sek. 
0 - 100 km/h 	  ca. 12 sek. 
Stående start 1/4 eng.mil  ca. 18 sek. 

1 km . . . ca. 34 sek. 
1 eng.mil  . ca. 48 sek. 

Toppfart, öppet utförande ca. 160 km/h 
specialutförande ca. 200 km/h 

3 
.66 mm 
73 mm 
748 cm

3 

57,5 hk vid 5000 v/min 
  9,0 kpm vid 3500 v/min  
 10 (nominellt) 

denna bil har letts av utprovningschefen vid Saabs Trollhätte- 

Saab Super Sonett är en ren experimentbil, vilken i huvudsak tillverkats 

för att berika fabrikens erfarenheter. Saab har för närvarande inga planer 

på att serietillverka denna bil. Saab Super Sonett är beträffande chassi 

till nära 100 % uppbyggd på Saab 93 standarddetaljer. Bilen är försedd 

med en Saab 93—motor, vilken upptrimmats till ca 57,5 hk vid 5.000 varv. 

Maximalt vridmoment ca 9,0 kpm vid 3.500 varv. Härigenom har det varit 

möjligt att prova Saab 93:s motor under exceptionella förhållanden. En 

annan detalj, som fabriken velat prova i samband med byggandet av denna 

bil, är glasfiberlaminat (plast), varför såväl motorhuv, dörrar och bak-

del på denna bil tillverkats i nämnda material. Den ur konstruktionssyn-

punkt kanske intressantaste detaljen är lådkonstruktionen för chasside-

taljernas infästning, vilken är helt tillverkad i lättmetall. Konstruk-

tionsprincipen har här varit densamma som numera används vid moderna 

flygplanskonstruktioner. Härigenom har en mycket låg vikt på denna enhet 

erhållits (71 kg). 

svensk bil med flygkvalitet 

fabrik, Ingenjör Rolf Mellde. Dessutom har följande Saab-ingenjörer vid 

Trollhätte-fabriken deltagit i arbetet: Lars-Olof Olsson, 011e Lindqvist 

och Gösta Svensson. Förutom nämnda personer har formgivningen skett i 

samarbete med herr Sixten Sason, Stockholm, medan Ingenjör Erik Nilestam, 

SAAB, Linköping, svarat för hållfasthetsberäkningen av lådkonstruktionen. 

Skål pHluPshis 
o 4h 



• _•• 
*or% 
• • extrem sportvagn 

SAAB SONETT II 

 

I början av februari 1965 visade SAAB en prototyp av en tvåsitsig sport-
vagn. Några veckor senare visades en andra prototyp med en helt annan 
karosseriutformning. Den första var ritad av formgivaren Björn Karl-
ström, och den andra hade fatt sin form av SAAB:s ordinarie formgivare 
Sixten Sason. Ingen av de två bilarna betecknades som slutgiltig i formen 
eller tekniskt helt färdig för serietillverkning. Båda vagnarna hade fram-
ställts i experimentsyfte och ett eventuellt beslut, om att utveckla den 
ena eller andra modellen till helt seriemogen version skulle fattas när 
bilarna genomgatt mera omfattande prov. 

Arbetet med att föra projektet vidare har nu hunnit sa långt att en 
produktionsplan föreligger och en försöksserie om 25 vagnar har börjat 
byggas. Ctgangspunkten för den nya bilen har varit den första proto-
ty pen. Modell och utseende är fastställda men, eftersom utprovningen 
ännu pågår kommer vissa detaljändringar eventuellt att göras under till-
% erkningen av dessa 25 vagnar. 

Den nya bilen har fatt namnet SAAB Sonett II. Den första Sonett-
modellen byggdes 1956 och var en ren experimentmodell, som bara 
gjordes i ett fatal exemplar. 

lätt, låg, snabb 

Den egentliga serieproduktionen av So-
nett 11 är avsedd att sättas igång under 
hösten 1966. Tillverkningstakten kommer 
då att vara 3 vagnar per dag. men det 
finns möjligheter att senare öka tempot 
i betydande grad. 

Den främsta anledningen till att 
SAAB utökar sitt modellprogram med 
en GT sportvagn är att det på många 
av de viktigaste exportmarknaderna. 
främst USA, finns ett stort intresse för 
en SAAB-bil av den hår typen. Det för-
sta internationella (ramlat:landet hade 
Sonett Il på Genevesalongen den 10— 
20 mars i Sr. Inför amerikansk press 
och publik presenteras den på Colos-
seum-utställningen i New York nu  i 
april 

SAAB Sonett Il har samma grund-
form som den första prototypen. men 
designen har °inarbetats i detaljerna och 
blivit elegantare. 1 mekaniskt avseende 
år vagnen baserad på standarddelar frun 
SAAB. Motor. kraftöverföring, styrning, 
bromsar. hjulupphängning m ni år i 
princip i överensstämmelse med mot-
svarande detaljer i SAAB Monte Carlo 
850. Även chassiets plåtstomme bestar 
till stor del av standardkomponenter. En 
del av dem har naturligtvis ~liberals 
för att kunna passa. Del laga och lätta 
karosseriskalet år tillverkat av glasfiber-
armerad plast och består endast av tva 
delar förutom dorrarna och bagage. 
rumsluckan. Fronten. Framskärmarna 
och huven utgör ett stycke, som fålls 
från bakkanten framåt -- uppåt. Atkom-

ligheten i motorrummet år &idol-  mycket 
god. Mellan vindrutan och haven finns 
friskluftsintaget för kupen 

Liksom SAAB:s övriga modeller har 
Sonett Il stalförstärkningar t vindrute-
stolparna. För att fa dörrarna stabila 
och skrammelfria har de försetts med 
mycket stadiga stålramar och hängts 
upp på kraftiga vertikalbalkar. Mellan 
taket och det lådliknande inåt-skottet 
bakom sätena. innanför vilket bensin- 

tanken har sin plats. sitter en s k stört-
båge, gjord av förkromade stålrör. In-
redningen är hållen i grått och svan. 
Enda undantaget är instrumentpanelen. 
som är gjord av mahognyplywood med 
yta av valnöt. Ratten är svart och läder-
klädd. Stolarna år av äkta GT-typ. gjor-
da i ett stycke och formade för att ge 
stöd hela vägen från knävecken till 
skuldrorna och dessutom i sidled. Ba-
gagerummet. som är klätt med mjuka 
mattor. har en rymd av ca 250 liter. 
Det är tillgängligt både frän kapen och 
genom en lucka på den tvära bakväg-
gen. Reservhjulet ligger i ett särskilt 
fack under bagagerummets golv. 

Motorn skiljer sig något från stan-
dardutförandet i SAAB Monte Carlo 
850. 1 Sonett Il är den försedd med tre 
stycken horisontalförgasare samt ett 
luftfilter. som inte kräver stort utrymme 
i höjdled. Kylflakten år eldriven och 
kopplas automatiskt till eller från allt-
efter kylning.sbehovet. På grund av att 
kylaren år lågt placerad finns ett se-
parat expansionskärl. Även behållaren 
för motorns smörjolja samt avgasröret 
skiljer sig från Monte Carlo 850. Mo-
torns inre – cylinderdimensioner. kom-
pression. spoltider. vevaxel etc — oset-
ensstammer ~emot helt. Detsamma 
gäller koppling. vuxet lada och differen-

tial. Motorn, maxeffekt uppgar till 60 
hk 4131N) vid 5 200 varv:min. 

Sonett Il ar lått. lag och snabb. Tom-
vikten uppgår endast till 660 kg. Full-
tankad och med komplett utrustning 
väger vagnen 710 kg och tjanstevikter 
Sr 780 kg 60 av vikten (med forarni 
vilar på de drivande framhjulen. Totat. 
höjden ar inte mer ån ca 116 cm. bred-
den uppger till 149 cm och längden till 
377 cm. Från 0 till 100 km. tim kan 
Sonett Il accelerera på 12.5 sek. 80 km. 
tim nås på 9 sek. Toppfarten är ca 
170 km 'tim. 

SAAB Sonett Il byggs vid AB Sven-
ska Järnvägsverkstäderna (AS) 1 i Arlöv.  

5.448 SONETT II år lät,. låg och snabb. 

Tornvikten ar endast MO kg och den ac-

celererar från 0-100 lincant på 12.3 se-

kunder. 

SAAB SONETT Il har separata jramoolar 

in äkta GT-typ. De ar mordis r ert stycke 

och formade /är att ge stöd hela vägen 
trän knävecken till skuldrorna och okus-
utan, i sidled. Rollen är lailericladd 
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SONETT mot P1800 

Overst: Frontsy är kan-

ske Sonett )l:s minst 

tilltalande vinkel. (Före 

fotograferingen tag 

vi bort de patejpade 

nummerplåtarna -ori-

ginalfristeno för plåtar-

na hade inte kommit.) 

Volvo P 18005 är attrak-

tivare framifrån osed 

de tunna, raka stötfång-

arna. Båda bilarna 

har vettiga instrument-

brädor med runda, 

lättavItista instrument. 

Sonetts är i akta val-

nöt, P 1800, delvis i 

räf-f/od, polerad 

aluminium. 

Vi mötte den skånska våren i två svenska 
sportvagnar och fann att vem som helst 
kan bli lycklig med en Volvo P 1800S, me-
dan Saab Sonett II fordrar att man är lite 
bilgalen för att man ska trivas. 

Vi matchar så nätt 

Det är ett glädjande faktum att det nu-
mera tillverkas tva svenska sportvagnar. 
Sportvagnsägares mycket vanliga be-
kymmer med reservdelar och service lär 
man nog kunna le at om man köper 
svenskt. Dessutom finns det anledning 
att tro att även Saab Sonett II kommer 
att få framgång pk (le exportmarknader 
där Volvo P18003 redan är en succé. 

Vi hade tänkt jämföra P 1800S och So-
nett II, men insåg tidigt att det är omöj-
ligt. Bilarna är så helt olika till sin karak-
tär. -  för helt olika krav. Men 
änd - att ståta Sonett vid sidan av 
P18003 ger en god utgångspunkt för att 
beskriva vad det verkligen är för en bil. 

Hos P1800S kan man i jämförelse med 
tidigare årgångar av samma bil konsta-
tera betydligt bättre kvalitet (sedan 
monteringen flyttats från Jensen Motors 
till Hisingen), bättre prestanda tack vare 
höjd motoreffekt till 115 hk, och bättre 
vägegenskaper genom förbättrad upp-
hängning av bakaxeln. 

Den Sonett vi körde var en av proto-
typerna, och den överensstämde i vissa 
detaljer inte med serieversionen. Nya 
stolar, stötfångare bak, fönsterhissar och 
kanske en ny ratt blir det innan tillverk-
ningen kommer i gång till hösten. 

Det är något lättare att komma i och ur 
P1800:an än Sonetten, för den senare är 
lägre. Stolarna i prototypen var lite 
extra svära - de extremt skålade täv-
lingsstolarna kommer att bytas mot en 
typ sons är ganska lik Volvons, men fort-
farande med plaststomme. 

Att man sitter snett i Sonetten märks 
bara de första kilometrarna, sedan tän-
ker man inte på det. Rattdiametern i 
P1600 känna lagom. Ratten i Sonett var 
mindre än P1800m. 

Krafterna som behövs för att styra So-
nett är så små att ratten väl räcker till 
därvidlag; en annan, större och snyggare 
ratt har dock provats. Den blir troligen 
serieutruistning, om bara höjden mellan 
den och den nya stolen räcker till så att 
inte låren kommer i kläm. 

Skillnaden i storlek mellan de modeller 
sportvagnarna baserar sig på, Saab Se-
dan och Volvo Amazon, är inte överväl-
digande. Den är desto större mellan So-
nett och P18008. P18008 är 63 cm längre, 
21 em bredare, 13 cm högre och har hela 
390 kg mer som tjänstevikt. Volvons häst- 
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kraftssiffra gäller SAE-hk; omräknat 
till D1N-norrn hamnar den mellan 100 och 
105. Viktskillnaden gör att bilarna trots 
skillnaden i motorstorlek och effekt är 
ganska jämspelta när det gäller accele-
ration. Anmäkrningsvärd är skillnaden i 
tankvolym - bara 45 liter hos P18008 mot 
60 liter i Sonett Il. 

Volvomotorn är smidig som vilken 
standardbilsmotor som helst, tyst och 
snäll. 

I Sonetten känner man mera av att 
man har med en sportvagnsmotor att 
göra. Under 2100 rimin går den inte 
jämnt, och man får vara över 3500 r/min 
för att inte motorn skall kvävas om man 
plötsligt stampar gasen i botten. De 60 
hästkrafterna som år maximieffekt ges 
enligt specifikationen vid 5200 r/min, 
man övervarv till 5600 å 5800 krävs för 
snabbaste acceleration. Högsta tillåtna 
varvtal var 6000 r/min. Det finns ingen 
anledning att gå över den gränsen utan 
ytterligare trimning - i acceleration kan 
man bara förlora på det. 

Golvspaken på P1SOOS hör inte till de 
allra kortaste av sportvagnsspakar, men 
det tar man igen genom att en minimal 
kraft behövs för att växla. Rattväxeln i 
Sonetten är inte precis vad man är van 
att finna i en sportbil, men brukar vara 
den råtta lösningen vid framhjulsdrift, 
där man under alla omständigheter inte 
kan få en golvspak som arbetar direkt i 
lådan. 

Skillnaden i vägegenskaper är stor. 
P1800S kränger måttligt, är understyrd, 
och säger ifrån innan det blir fara på 
färde. Den är ganska lång och tung; det 
stora tröghetsmomentet gör att en sladd 
kommer ganska långsamt och är lätt att 
häva, så länge det inte går på tok för fort. 

Sonett är betydligt hårdare i fjädring-
en, och dem lätthet och direkta styrning 
ger den ett "nervösare" uppförande pi 
vägen. Kurvtagningsförmagan är en täv-
lingsvagns. Man når lekande lätt stora 
G-påkänningar i sidled. Som alla fram-
hjulsdrivna bilar år Sonetten understyrd, 
men styrningen förblir lätt och under-
styrningstendensen är måttlig även vid 
hård kurvtagning. 

Små ojämnheter i vägbanan får den 
lätta bakändan att lossna och svänga ut 
en bit, men sedan hugger däcken fast 
igen - i just detta avseende påminner 

(Facto sid 60) 

Sonettrnotorn hor tre horisontalförgasare 

(Solen), lägre luftfilter. speciell oljetank 

«b ett expansionskärl till kylsystemet, i 

övrigt identisk med Monte Corlo-motorn. 

Nedan: B 18-motorn i P1BOOS, vällrand, robust. 

Framför ett par färdiga Sonetter synar Björn 

Andreauon och en av montörerna vid bandet 

ett korosskal. Ytfinishen är utmärkt. 
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Vi matchar så nätt  
Två svenskar olika i allt... 

Bagageutrymmet i P 

18005 ar inte sär- 

skilt stort, men rym- 

mer normalt ba- 

gage för två perso- 

ner. Vid semester- 

resor, eller andra till- 

fällen med krav 

på mera, lägger man 

resten i det lilla 

baksätet 

Två högst annor-

lunda profiler — So-

nett Il har den 

som ger det lägsta 

tufhnotståndet, 

medan  P  18005 har 

utformats med 

andra krav på ut-

rymmen för både 

passagerare och ba-

gage. Mon kon 

sitta fyra i den — det 

går inte i Sonett 

Sonettens lilla bo- 

gageutryrnme är 

på 250 liter och har 

en något primitiv 

locka baktill. Det går 

att få i mer om 

mon vågar inkräkta 

på sikten bakåt 

N 

"11011°  
11100.21,4 

En jämförande front 

vy visor att Sonett 

Il har betydligt mind. 

re frontarea ön 

P 18005 — en av fot 

klaringorna till 

att skillnaden i prest- 

anda är liten 

Volvons front har samma 

ovala gril som de 

flesta italienska speci 

alkorosser ståtade 

med i femtiotalets slut 

Den är fortfarande 

snygg — men var sko 

man placera ett 

extraljus utan att för-

störa helhetsintryc. 

ket? Motorhuven öppnas 

1.ximåt. Guinmilister 

skonar stötfångaren 

• 

Sonett-fronten tir for- 

mad i första hand 

för minsta möjliga luft- 

motstånd. Stotfång- 

orlisten längst from 

kommer troligen att 

bytas mot en kraftigare. 

Prototypen saknade 

fästen för nummerplåtar 

— frågan är var de 

ska sitta, om det ska se 

snyggt ut och inte 

störa stromlinjeformen. 

Akterif ron kan man 

jönsforo Volvons 

konventionella bak- 

del rned Sonetts 

avhuggna Komni- 

form. Saabens 

undersida år ganska 

slät, vilket mon 

drar nytta av genom 

en jämn, uppdra• 

gen avslutning. 
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SS -  hdr genom en ren händelse (läs Mats Jonsson, reds anm) kommit 

i,vor en del trevliga fabriksbilder från mitten av sextiotalet. 

Vi låter bilderna tala för sig själva. 	I nästa Bakruta kommer det 

bilder ps bl.a. 93 GT och rallybilar. 

REDS. HÖRNA 

VI MATCHAR ... (forts) 
den om en formelracer. 

Karossformen hos Sonett 
ger god sidvindsstabilitet, 
och bilen känns för det mes-
ta ytterst förtroendeingivan-
de. Enda undantaget är vid 
mycket hard bromsning på 
torr asfalt. Det känns som 
om ännu mer än de uppgivna 
60 procenten av vagnsvik-
ten skulle ligga på framhju-
len — bakvagnen spårar inte 
lika självklart, utan blir 
lite lätt och självsvåldig. 

Små rattrörelser räcker 
för att parera bakvagnens 
rörelser, och lättheten bak 
är inte på något sätt farlig, 
bara en smula förbryllande 
första gången man gör be-
kantskap med den. 

Toppfarten för P1800S 
ligger på drygt 175 km/tim 
med normal däcksutrust-
ning, dvs  de vanligaste 
bältdäcken. Sonetten är 
något långsammare. Den 
uppnår inte de uppgivna 170 
km/tim, men 165 å 168 km/ 
tim ligger inom möjligheter-
nas gräns. 

I en accelerationstävlan 
mellan P1800S och Sonett Il 
behöver den senare inte 
skämmas för att dra kortas-
te strået. Mot den uppgivna 
tiden för 0-100 km/tim på 
12,5 sek finns ingenting att 
invända, och Volvon är bara 
omkring 112 sekund snabba-
re. 

Detta gäller med endast 
förare ombord. Ytterligare 
vikt i bagage och passagera-
re påverkar accelerationen, 
i måttlig grad för PI800:an, 
i mycket hög grad för So-
netten. Den senares goda 
vikt/effektförhållande rub-
bas kännbart redan av gans-
ka obetydliga laster, och en 
passagerare och bagage får 
den att kännas överraskan-
de annorlunda. 

Att välja fjädrarnas hård-
het är att kompromissa 
mellan väghållning och be-
kvämlighet. Volvo har valt 
att sätta komforten mycket 
högt, givetvis, för att bi-
lens karaktär kräver det. 
Sonett-prototypen hade inte 
de fjädrar som serien kom-
mer att få, och de som satt i 
den var i hårdaste laget. På 
gropig kullersten önskar 
man sig snart ett njurbälte! 

Man får emellertid hop-
pas att ändringen inte blir 
för stor — Saab-fjädringens 
väghållning har först i 
Sonetten kommit till sin 
fulla rätt, genom att man 
aldrig riskerar att välta, 
och det vore mycket synd 
om något av väghållningen 
skulle gå förlorat genom 
nya fjädrar. Liksom med 
P1800S ska fjädringen pas- 

sa bilens karaktär: I och med 
att Sonett II är en ganska 
extrem sportvagn, kan en 
viss grad av stötighet tole-
reras. Apropå skillnaden i 
väghållning mellan stan-
dard-Saab och Sonett — detta 
är faktiskt största skälet till 
att man beställt de nya ho-
risontalförgasarna för So-
nett. De stora G-krafterna i 
kurvorna får en vanlig för-
gasare att flöda eller bli 
fattig på bensin, beroende 
på åt vilket håll man sväng-
er. De nya förgasarna är 
okänsliga för sådan påver-
kan, så det är ingen risk att 
motorn börjar missa när det 
går fort genom krökarna. 

Sikten är något utomor-
dentligt viktigt för en sport-
bil. P1800-karossen har täm-
ligen små glasytor, och nå-
got överbetyg förtjänar inte 
sikten. Backspegelns pla-
cering nere på instrument-
brädans översida är nödvän-
dig på grund av vindrutans 
ringa höjd, men den ger inte 
samma överblick över tra-
fiken bakom som en högre 
placerad spegel. 

Prototypen av Sonett II 
hade endast en utvändig 
backspegel. En invändig 
kommer snart, även den pla-
cerad på instrumentbrädan. 
Samma klagomål som för 
11800:ans torde komma att 
gälla den spegeln, men den 
stör i alla fall inte strömlin-
jeformen som den utvändi-
ga. 

Karossicrammel på dålig 
väg kunde konstateras i li-
ten omfattning på P1800S 
— ljudet kom tydligen från 
höger dörr. 

Bakifrån i Sonetten kom 
ett oroande smattrande, som 
emellertid visade sig bero 
på att någon glömt skruva 
fast golvet i bagageutrym-
met (under vilket reserv-
hjulet finns). Utöver detta 
förekom inget skrammel, vil-
ket har sin förklaring i de 
rejäla gummibussningar 
som karossens bakre del 
upphängts i — de dödar näs-
tan allt i vibrationsväg. 
Ljudnivån i Sonetten är för 
en så extrem vagn över-
raskande låg. 

Båda bilarna har en värme 
som är fullt tillräcklig för en 
svensk vinter — standard-
vagnsvärme för ett betyd-
ligt mindre kupéutrymme, 
det blir effektivt det. 

Sonetten bör bli en av de 
snabbaste bilarna överhu-
vudtaget pi vintervägar. 
Ursäkta bara en undran — 
kommer inte bakrutan att 
snöa igen lätt? 

Trots att ordinära svenska 
standardvagnar varit ut- 

( Forts på sid 62) 

 

Jaha, då var det dags att bryta 

upp mitt i svamp och bärplockandet 

för att försöka tota ihop Bakrutan 

nr 3, ett jobb som inte alltid är 

så lätt. Men den här gången så har 

flera medlemmar bidragit med både 

roligt och spännande material om 

Sonett 2-takt, faktiskt så att vi 

vågar kalla nr 3 för Sonettnummerl 

Till nästa tidning så vill jag få 

in så mycket som möjligt om 93 o 

96 GT eftersom det vore kul att 

göra ett nummer speciellt om dessa 

ovanliga Saabar. Jag har faktiskt 

blivit lovad en artikel om en 93F 

GT -60 som finns i Upplands-Väsby 

norr om Stockholm. Ägaren till den 

berättade i samband med Söderturen 

att han var gammal skribent från 

bl.a Allt om hobby, med andra ord 

så kan vi räkna med en höjdarart-

ikel om 93 OJ. Mats Jonsson har 

dessutom snokat fram en hel bunt 

med trevliga originalfoton på dels 

93 o 96 GT och som du kan se på 

annan plats i tidningen, även 

Sonett 2-takt. Vi kommer även att 

skriva om sommarens träffar där 

vi SSR:are har deltagit med blandad 

framgång. Och till sist, du får ett 

annonsmanus från MHRF med tidningen 

denna gång, kolla deadline, annars 

kanske du inte kommer med. 

Jag tänker fortsätta med att njuta 

av vår fina höst ett tag till men 

vi hörs i nästa Bakruta. Häls. Kåge. 
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Säljes: 96 -60 bes o skattad 

med mycket extra delar. 

011e Wirdman 0481/24212 

Köpes: Till 93 -59,insatser till 

blinkers fram och bak samt kabel-

skydd och packning. 

Kjell-Åke Karlsson De la 6ardiev.82d 

53152 Lidköping 0510/25304 

Såljes: 2 st framstolar till GT 

röd/grå, bra skick. 1 st 96 -66 

motor, ny komplett med förgasare 

och fördelare. 1 st 65 sport-

block med topp och bra vev + std 

kolvar, div 96 std block. 2 st 

nya 96 trösklar, 1 st ny m-huv, 

1 sr beg tropikhuv, 1 st hasplåt 

86 -64, 1 st nytt kupegolv 96. 

Köpes: Allt till Sonett 2-takt. 

92 a-modell även hel bil. 

Bertil Maununen, Sjövägen 7 

70365 Örebro 019/129523. 

Köpes: Jag vill ha en USA front 

till min bruks 99 även helröda 

sidoljus till bakflyglarna. 

Kåge Karlevall, 08/973142. 

Bion, Koriström vid ratten i en av prototyperna till Saab Sonett Il. Privat åker han RePOUlt 16. "Det 

vore nog kol med Sonett, men den or inte avsedd för storstadstrafik", tycker hon. 

Vi matchar så nätt Forts från sid 61 Vi matchar så nätt  FORTS 

Första prototypen, den 
som 4ordes i plåt, hade ett 
chassi som fd01,11, i enklas- 
te möjliga utförande enligt 
mina ritningar. Principen 
var att få så lite plätpress-
ningsjobb som möjligt. 

Chassit ritades sedan om 
av Björn Andreasson för att 
man skulle kunna använda 
så mycket av Saabs stan-
dardpressningar som möj-
ligt (vissa delar kapas och 
svetsas ihop igen, men det 
sparar en hel del pengar) 
och man gjorde också en del 

och hade dels frontmotor, 
dels motorn bakom föraren 
men framför växellådan. 

Någon överenskommelse 
med Volvo kom aldrig till 
stånd, så vi undersökte and-
ra möjligheter. Jag fick fol-
ket på MFI att tända på iden 
att bygga en mindre bil på 
Saabdelarna i stället. Saab i 
Trollhättan visade mera po-
sitivt intresse än jag vågat 
hoppas. Så började det hela. 
Frän början var det mening-
en att det hela skulle gå helt i 
MFI:s regi, men Saab öns-
kade ett samarbete, och så 
fick det bli. 

sportvagn har. Och mycket 
tack vare överväxeln kan 
den hålla höga genomsnitts-
farter till ett lägre pris i 
slitage och bränslekostnad 
ån de flesta bilar vi tänker 
pk i sammalhantret. 

Saab Sonett Il däremot 
är en renodlad sportvagn 
för den som verkligen äls- 

För Teknikens världs lä-
sare är Björn Karlström 
mest känd som flygplans-
tecknare, just nu aktuell ge-
nom sin uppskattade serie 
ont berömda stridsflygplan. 
Han år emellertid också aktiv 
som formgivare, och hans 
mest omdiskuterade jobb i 
den vägen hittills är Saab 
Sonett II, som ju presente-
ras på färgsidorna. Vi har 
frågat Björn om hur Sonett 
II kom till och varför den Ilar da haft nagon medhjäl-
ser ut som den gör. pare för chassikonstruktion? 

gångspunkterna år P18005 
och Sonett Il sa olika som 
tänkas kan. 

Att skålla 1 .1800S för 
"boulevardsportvagn" och 
"gubbracer" kan man göra 
utan att reta dem som har en 
— de har lärt sig uppskatta 
den bekvämlighet som bilen 
till skillnad från en "riktig" 

Sonettens formgivare 
presenteras 

Idén till Sonett II varifrån 
stammar den? 

Malmö flygindustri lekte 
en gång med tanken att byg- 
ga en egen sportvagn på sam- 
ma underrede som i Volvos 
plastsportvagn från mit- 
ten av femtitalet. När jag 
så småningom skrev för att 
diskutera ett sportvagns- 
projekt verkade intresset 
ljumt, men det stegrades 
så smaningom. De första 
projekt som jag förelade 
MFI var baserade på Volvo 

kar att köra bil, och kom 
köra bil. Det senare måste 
framhållas — en nybörjare 
bakom ratten bör avstå 
från att försöka utnyttja 
bilens möjligheter till fullo. 
Erfarenhet, känslighet och 
snabba reaktioner krävs för 
att helt göra dess vägegen-
skaper rättvisa. 

praktiska ändringar av pro-
duktionstekniska skål. 
Hjulbas och andra huvuddi-
mensioner har förblivit de-
samma. 

Provades karossen i vind-
tunnel innan den byggdes:. 

 Det har man väl rätt att vän-
ta sig eftersom det gäller 

Nej, det gjordes inte. I 
efterskott lär ett vindtun-
nelprov ha gjorts. Koeffi-
cienten blev 0,34 eller något 
sådant. 

Varför ville du göra huven i 
ett stycke med skärmar och 

front? 

Dels är det motiverat från 
tillverkningssynpunkt ge-
nom att ett platakal bör gö-
ras i så få delar som möjligt 
för att bli billigt och med så 
få skarvar som möjligt för 
att bli skramrnelfritt, dels 
är det lämpligt att allt lig-
ger bart på det viset när en 
bil är sa lag. Åtkomlighet 
för rundsmörning är av 
det slaget att man gärna 
smörjer själv. 

Vi vet att plastskalet väger 10 
(Forts på sida; 

kg. Viuf skulle motsvarande 
karosadel väga i plat? 

Beroende på plåttjocklek, 
100-200 kg. 

Hur skall den främre num- 
merplåten egentligen sitta? 

Ett förslag var att ha den 
bakom en plexiglasskiva, 
snyggast blir det nog med 
den självhäftande typen pla-
cerad just ovanför gummi-
listen, även ont det inte är 
riktigt lagligt. Problemet 
är ännu inte riktigt löst. I 
vissa USA-stater fordras 
ingen nummerplåt fram, så 
där går det bra, men givet-
vis måste det lösas. 

Låga strålkastare bakom 
plexiglasskivor hade gett 
bättre strömlinjeform, eller 
hur? Det ville MFI ha också, 
men eftersom Saab pratade 
om att bilen skulle säljas i 
Frankrike, höll jag på att vi 
skulle ha strålkastare som 
var lagliga där. De kräver 
en minimihöjd på 55 cm, 
nämligen. 

agegeluckan hör enligt 
min mening till karossens 

minst  lytt ad e detaljer! 

Det är jag villig att hålla 
med om. Från början ville 
vi ha hela bakfönstret öpp-
oingshart och en ingjuten 
platsarg runt det, men när 
det började bli allvar av fick 
glasmätaren stora skälvan. 
Den nya lösningen verkade 
kanske i enklaste laget, men 
vi måste hålla i minnet att 
den amerikanska försälj-
oingsorganisationen, som 
hett om att fä den här bilen, 
har satt ett maximalt för-
säljningspris i USA på 
3.200 dollar. Så det måste 
snålas här och var. Försälj-
ningsorganisationen har 
oekså dikterat en del änd-
ringar i bilens form. Per-
sonligen skulle jag nog byta  

hjul som den första åtgärden 
om jag köpte en Sonett II. 

De där ekerkransarna el-
ler vad man skall kalla dem 
ser inget vidare ut, det är 
sant, men ett silverlackerat 
hjul med bara navkapsel 
blir snyggare. Vi har bett 
om offerter på eker- och 
magnesiumhjul, men kost-
naderna har varit så höga 
att de gått långt utanför den 
rant vi måste hålla oss till. 

Några flera ändringar mellan 
provserie och produktion? 

Luftintaget fram kommer 
att bli större. Nu täcks hal-
va kylaren, och det är inte 
bra. Med större luftintag 
behöver den elektriska fläk-
ten bara träda i funktion i 
köer vid sommarhetta. Dess 
utom blir det nog snyggare 
ont man tar ut-lite mera upp-
åt. Störtbågen skall också 
ändras, för även om den är 
stadig och bra nu kommer 
den litet vägen, t ex när man 
skall lägga grejor baktill. 
Den kommer att följa takets 
form och möjliggöra att man 
har en löstagbar lucka i ta-
ket å la Triumph 'FR 4. 

- 
Vindrutan, är den en tillka- 
pad atandardruta från en 

annan bil? 

Nej, den är gjord bara för 
Sonetten. Vi hade rutor från 
bl a Porsche 904 till att bör-
ja med, men det visade sig 
billigare att beställa rutor, 
som för resten kommer från 
samma tillverkare som gör 
Porsche-rutorna. 

Vi har inte sett den här 
tvära bakändan med stänk-
skydd. Ser det bra ut? Det 
ser ännu tvärare ut baktill, 
och stör inte alls. I en del 
länder slipper man ju stänk-
skydd, men där de krävs är 
det inget problem. • 
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Här år 500011 11 • den -vassaste -  modellen Iran Saab, En Ma G", sPort -

vagn med tuff I elegant design och stiverana vagegenskaper, Byggd med 

sakerketstånkande för topprestationer, 

20 

Det ar I forarsalet man skall uppleva Sonett Il Man sitter lagt. skont och stadegt. har gott grepp orn den natta 

GO-ratten - med raka armar pa rent sportmaner - och ser varmaknarens och hastighetsrnatarens visarnalar 

svanga alll etter gaspadrag, vaxet och fart Skottet ryggen ger besked om att accelerationsformagan ar YOPertig , 

 Har Fm man verkligen sportbil En harka kanslat Siden ar fin molorlptdet kultiverat och Sonetten drar genom 

'turbons som om begle4114el klangn ■ng inte lanns 

antorn och avreda rnexan,sva verovronenter ar 1 stort sett av sareem bp sam 1 Saab Monte-Cm. 850. beltiovada. 

balsam. segervana Urstyvt chassi med kraltiga bdobalkar och ett ladformat Marskatt bakom stolryggarna. En sk. 

dormade kablar taket med den barancle stommen Det låga och latta kaross-skalet 00 00 glasfiberplast och bestar 

para av tya delar tamtam darrar och baklucka_ Hela nospartiet utbar en enhet bit ad falla UPP datt Man vilt 

Homma at motorn eller exempelvis forgasarna. smogoljetanken eller den termostatstyrda eldrivna kylllakten 

TEnNiSna DATA 
01400 

Kar* 

27a rra, ':1"4"  sea 
Rknaltg nanducke: 

Mkthad*haa~ 
Total la,,ga D TRI mm 
5144.,a beed 45D 

oca bak lin mos 

ca 	 kg 

Krabba« 
&an. 
	 Ikaa.abasufh.41ga 

40 
0.-430 kar aa a ek 

Va 4aci 4 ,44 	 vm. ,s a 

asyam 
OVUneo 

StainemeimerffiAB AKTIEBOLAG 

NAMN: Hans Erik Nyberg 

FÖDD: 27 November 1953 presentation av styrelsemedlemmarna 
Goddd godda! 

BOR: På landet i utkanten av ett litet samhälle som heter Strångsjö vilket är 
beläget 1 mil söder om Katrineholm, tillsammans med Ingela och Josefine, 1 år. 

YRKE: Lokförare 

FÖRSTA TVÅTAKTSMINNE: Tja, det var när min morbror Erik bar vatten i sina stövlar 
till sin kokande Saab 92:a. Detta inträffade i tidig skolålder. 

NÄR OCH VARFÖR BÖRJADE DU MED 2T -SAABAR ? Min far köpte en blå 96 61:a 1965 och 
har sedan dess alltid åkt tvåtaktssaab. I dag åker han Monte Carlo 850. När det 
var dags för körkort skulle jag naturligtvis ha egen bil varför jag provkörde en 
92 55:a med nyrenoverad växellåda Bilen var rostfri och kostade 800 kronor men 
pappa avrådde affären. Bilen var ju äldre än hans 61:a som då redan var gammal. 
Nåväl, en Saab skulle jag ha och resultatet blev en malmgrå 66:a för 4000 spänn. 
Att den hade ett förflutet inom OT -sporten gjorde den sedan inte mindre intressant. 
Ganska snart efter inköpet så gick växellådan sönder och när den byttes så pas-
sade jag på att plocka på ett 2 tumssystem för att få det rätta ljudet. Kort där-
på inköptes en uppsättning instrument från en Monte Carlo och sedan var cirkusen 
i gång. I dagsläget har jag ägt 18 tvåtaktssaabar om jag inte minns fel. 

ROLIGA 2T-MINNEN ? Jo, det finns några... Ett var när jag gjorde debut inom 
rallysporten efter lumpen. Jag fick en 65:a till skänks med skuren motor varför 
en ny inköptes på skroten. Iltumssystem och uppsågad luftburk fick fullborda Grp I 
trimmningen. På den tiden så tävlade man även i debutantklassen och höjdpunkten 
var att jag redan på den första sträckan lyckades köra ifatt och förbi en gammal 
Amazon. Tro't eller ej men jag vann klassen i den tävlingen. Jag gjorde ingen stör-
re satsning på rally så jag bann bara bli C-förare. Ett annat roligt minne jag har 
är från 1985 när jag var ute och letade efter svamp. Vad får jag se om inte tre (!) 
stycken 93:or liggandes i en kohage tillsammans med en PV och en gammal folka. Jag 
gick bort till gården och pratade med bonden som talade om att han hade bilar stå-
endes lite varstans. Han hade låtit dom stå där de en gång stannat. Under äpple-
trädet stod en gammal Peugeot och strax bortom den en gammal 99:a. -Den fick jag 
lyfta av vägen, man måste ju komma fram, sade bonden. När vi hade passerat ytter-
ligare en 99:a och en 96 61:a samt en gammal Duett så kom vi fram till ett garage 
där en 95 63:a stod. Bilen stod under ett otroligt dammlager och saknade dörrar. 
- Jag köpte den 1975 och har använt den till att köra ner mjölkkrukorna till vä-
gen, sade han. Jo, det syntes nog. Bakstammen liknade ett U, när man stängde bak-
luckan så fattades det flera centimeter i underkanten. Bilen fick jag av honom så 
problemet var bara att få hem den. En sommardag var Mats Jonsson med och vi lyc-
kades till sist dra ut den med hjälp av min 66:a när sekreterare Jonsson avslu-
tat en ganska hård kamp med invånarna i det getingbo som fanns i 61 :an utanför ga-
raget när han skulle knycka någon detalj på den. Hemtransporten blev en upplevelse: 
Någon kärra hade vi inte så därför skulle vi bogsera den på småvägar. Naturligt-
vis så var den oförsäkrad, oskattad, obesiktigad och belagd med körförbud. Som om 
nu detta inte var nog så saknade den också dörrar ty dessa hade vi slängt in i kof-
ferten. Resan påbörjades och Mäts fick sitta i 95:an. Efter en halvmil gick repet 
av. Vi hade kört ganska friskt, någon 20 km/h gräns rådde ialla fall inte. När jag 
gick ur bilen så rök det ur motorrummet i 95:an. Den kan väl inte koka ? Motorn 
gick ju inte ens att dra runt. Röken kom från kopplingen ty Mats hade upptäckt att 
det inte fanns några bromsar på bilen och därför bromsat med kopplingen. Nåväl, 
till sist kom vi hem med bilen utan några större problem. Ett annat minne jag hrr 
var när 	 
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Naturligtvis år Sonett Il fram-

hjulsdriven. Det år alla Saabar. 

liar alltid varit. Far vikt/Ordet-

ningens. kursstabilitetens. såkem 

betens skull. Bensintanken och 

reservhjulet har sin plats baktill. 

dar det ocksa finns ett ordentligt 

tilltaget b.e.e.ru. (ca en kvarts 

kubikmeter). 
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DAGENS BI! IsZNEEAV: Jag har minskat ner bilparken en smula under det sista året. 
I dagslaget så har jag bara en Monte Carlo 850 -66 och en 96 -67 2T. Dessutom 
hir jag en 900 -86 som bruksbil. Utöver dessa så har jag även Ingelas 66:a och 
pappas Monte Carlo 850 -66 på min lott. 

DIN DRÖMSAAB: Det är en trimmad 95 -68 med tvåtaktsmotor. (förstås) Det gick en 
högerstyrd sådan nere i Åby för många år sedan. 

PROJEKT PÅ GÄNG: 96 -67:an ska helrenoveras i framtiden när jag får tid över. 

ÖVRIGA INTRESSEN: Utöver redan nämda bilar så är det familjen, skog och natur och 
järnväg, speciellt ånglok. 

FAVORITMAT: File'mignon black & white och en (?) kall öl. 

FAVORITMUSIK: Creedence Clearwater & Revival. 

FRAMTIDSPLANER: Den tidigare nämda trimmade 95 68:an tillsammans med någon eller 
några av de 100 Saabohusvagnar jag känner till  Lämplig att göra en europatur-
né med.... 
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Tvåtaktssabar finns ingalunda bara i Sverige om nu någon trodde det. Mänga vet 
säkert att man exporterade bilar till bl.a. Afrika och Amerika men visste Ni 
man exporterade bilar till Malaysia och Argentina ? 

För en tid sedan fick vi ett brev avstämplat i Buenos Aires som ligger i Argen-
tina. Avsändare hette Charles Walmsley och sade sig äga en Saab 92 av 1956 års-
modell. -En gammal 92:a ! I Argentina !! Ett land som många säkert förknippar 
med krig och våld. Nästa fråga blev naturligtsvis hur många bilar som kunde ha 
skickats till Argentina och efter en del forskande så kunde även denna fråga 
besvaras. Totalt har genom åren 10 bilar skickats dit och samtliga var 92:or 
av 1956 årsmodell. Detta faktum ökade naturligtvis nyfikenheten och efter en 
tid så dök det upp ytterligare ett brev där Mr Walmsley berättar att bilen i 
dag är renoverad och är svart. Från början hade den varit mörkröd och ägdes av 
en man med det svenskklingande namnet Wickström. Denne hade haft bilen i två år 
då han sålde den till en Mr Ekeren som ägde den till 1971. Nästa ägare hette 
Monica Sjögren som ägde den i ett år innan Mr Walmsley köpte den. Mr Walmsley 
skriver i sitt brev att Monica Sjögrens mor hette Ljungström och inom parentes 
har han skrivit "Yes, Yes, his sister". Denna parentes har skapat en del huvud-
bry ty vi har inte lyckats reda ut den. En tanke som har kommit fram är att det 
skulle kunna vara en syster till den välkände konstruktören Gunnar Ljungström. 

Nåväl, Mr Walmsley renoverade motorn som var bytt en gång tidigare och lackera-
de bilen i en svart kulör. Bilen var i dåligt skick när han köpte den men lyck-
ligtvis nästan helt i originalskick. I dag är bilen till 95% i originalskick 
och den fungerar fortfarande bra. Vad som inte är i originalutförande är bl.a. 
lyktinsatsernas glas samt några små detaljer. 

Det borde rimligen vara kärvt med reservdelar i Argentina men Mr Walmsley lyc-
kades lösa en del problem genom att finna en annan 92:a på en bilskrot 1976 i 
Uruguay (!) som renplockades på delar. Som om nu inte detta vore tillräckligt 
så nämner han i ett annat brev att ytterligare en 92 :a varit synlig i Buenos 
Aires. Nu är Buenos Aires ingen liten stad så han tror att det kan vara svårt 
att spåra ägaren till den. Avsluningsvis vill Mr Walmsley gärna brevväxla med 
någon 92 entusiast i Sverige så eftersom det går bra att skriva till honom 
på engelska så måste det väl finnas någon SSR -medlem som känner sig hugad. Ad-
ressen finns på annan plats i tidningen. 

En annan Saabägare uti världen finns på Malaysia och heter Mr Amavasai. 
forts. 
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Intervjuoffret 
glatt poserande 
vid sin gula MC 
850 från 1966. 
Den verkligt sk-
arpsynte läsaren 
observerar säkert 
också att han har 
en sportmotor i 
famnen.... 

Mr Walmsley i förarsätet 
i sin fina 92:a. 
Eftersom Argentina saknar 
en Saabklubb så är han 
medlem i en MG klubb där 
han i juli 1988 vann ett 
veteranrally. 
Första dagen körde man 
15 mil på olika underlag. 
Andra dagen kördes ett 
fartprov som avslutades 
med en sorts backtävling. 
Fartprovet vanns av en 
Triumph TR3 men totalt 
vann Mr Walmsley i sin 
trevliga Saab 92 -56. 



Mr Amavasai bor i en stad som bär det orientaliska namnet Klang. Mr Amavasai 
berättar att han under de 21 sista åren bara har ägt saabar. Allt från kort-
nos 96:or, långnos 96:or, V4:or, 99:or och en 900 GLE. Saabinnehavet idag är 
en 96:a från 1965 och en V4:a från 1967 som är modifierad för rallykörning. 
- En bra tävlings bil, tycker Mr Amavasai. Han har vunnit en del rallyn med 
den. Att han inte äger någon nyare Saab idag beror på att Saab inte längre har 
någon agent i Malaysia. 65:an är i gott skick med undantag av motorn som ger 
i från sig en del konstiga ljud. 

Mr Amavasai hade lyckats få tag i North American Saab Clubs tidning, NINES och 
där funnit vår adress så det bevisar väl om något att vi uppmärksammas även på 
andra sidan av jordklotet. Vi har också lovat att hjälpa honom med motorn då 
han behöver nya kolvar och en vevaxel så om du har en trasig standardvevaxel 
liggandes kontakta då klubbens sekreterare, Mats Jonsson, ty vi behöver en 
stomme. Det kommer med svenska ögon sett att bli ganska dyrt för den här Saab-
entusiasten så vi vore väldigt tacksamma om någon kunde donera den ty det är ju 
verkligen ett välgörande ändamål när man kan rädda en tvåtaktare i Asien. 

Om nu någon trodde att den här mannen är den enda tvåtaktsvännen i Malaysia 
så är det dags att tänka om ty under semestern ramlade det in ytterligare ett 
brev från en som ägde en 96 66:a på Malaysia. Tyvärr skrev han inte om sig själv 
och sin bil utan frågade om medlemsskap men förhoppningsvis så får vi veta mer 
om honom längre fram. De kanske är så många där så att vi får göra en upplaga 
på deras hemspråk 	 

BREVVÄN I ARGENTINA ???? 

Vill du ha en brevvän att diskutera Saab 92 med i Argentina ? Skriv då på 
engelska till Mr Charles Walmsley på följande adress: 

Mr Charles Walmsley 
Matheu 1615, 1609 Boulogne, Buenos Aires, ARGENTINA 

HAR DU EN TRASIG VEVAXEL TILL ÖVERS ??? 
Som vi tidigare har berättat finns det en saabentusiast i Malaysia som behöver 
en fräsch vevaxel. Renoveringsbiten går att lösa men vi behöver en stomme att 
lämna i stället och skulle du som läser detta ha en sådan åt vår malaysianske 
medlem ring då klubbens sekreterare Mäts Jonsson på tel 0150-12904. (Kan vara 
svåranträffbar så ge inte upp) 

"Jag — En Saab-jägare" 
Av Stefan Johansson, Uppsala. 

Det hela började ganska nyligen med en dröm där mitt hjärtas dam visade mig 
en kortnos 96:a som hon köpt åt mig (!!)... Den var Daf -röd, ni vet den där 
nästan orange-röda färgen som somliga remdrivna fordon har. Jag var jätte-
lycklig och den var i ett otroligt fint skick men så tyvärr vaknade jag... 

Detta var nog i januari 1988 och då började jag mitt sökande på allvar. En 
tidig 96:a skulle jag ha ! På en gård vid en bilverkstad här i Uppsala såg 
jag en mörkgrön och en blå, båda av tidig årgång. Den mörkgröna var verks-
tadsägarens egen kanonfräscha 60:a och den var inte alls till salu. Den blå 
som var en norrlandsbil försedd med en blå inredning, tillhörde en kund som 
är lite svår att få tag på men som kanske är villig att sälja. I vilket fall 
som helst har det ännu inte lett någon vart. 

Jag letade som besatt efter kortnosar i alla tidningar jag kunde finna och 
annonserade även en del själv och till sist gav det resultat: I Gula Tidnin-
gen den 15 mars fanns en brun 64:a till salu och fyra dagar senare blev det 
affär. Bilen var nybesiktigad och nyskattad och jag fick den för 5000:-. 
Söndagen den 20:e blev det en tur ner till Stockholm och all gick fint. Det-
ta var premiär-turen ty vi hämtade henne med släpkärra i Utansjö som ligger 
mellan Härnösand och Kramfors. Hela den efterföljande veckan körde jag bil 
till jobbet trots att detta ligger på cykelavstånd.... 

På tisdagsmorgonen, vid ett rödljus, blev jag omkörd av en röd kortnos med 
röda stötfångare. På onsdagsmorgonen så började det låta lite "rassel & pling" 
i motorn varför jag på torsdagskvällen begav mig till den tidigare omnämda 
bilverkstaden för att fråga om råd. - Troligen kolvringarna, sade man och 
det stämde men det såg jag inte förrän det var för sent. 

På fredagen införskaffades en stycken Gul Tidning och där fanns det en gul 
-66:a till salu i Sätra som ligger strax söder om Stockholm. Den var i hyf-
sat skick men avställd. Motorn gick fint men tyvärr sitter det en V4-låda 
i bilen. TUrligt nog fick jag originalväxellådan med också,som tyvärr har 
ett utslitet frihjul vilket förhoppningsvis borde gå att fixa. Nåväl, det 
blev affär och sedan vände vi den korta nosen norrut för hemfärd. Men lika 
kort som nosen är blev också vår resa ty på Essingeleden havererade motorn. 
Klockan 22.00 en fredagkväll... Det blev tummen in till stan och tåget hem 
till Uppsala. Tågresan kostade 51:- per person dvs. 102:- . Kom sedan inte 
och säg att det inte är dyrt att ha bil vad beträffar resekostnader... 

Det tog några dagar innan båda bilarna var i land och då är det skönt att 
bo centralt och att äga en cykel. En kväll såg jag en vit fräsch kortnos med 
röda fälgar och röd grill men utan navkapslar och stötfångare. Jag skrev upp 
numret för att vid ett senare tillfälle kunna kolla upp vem som ägde den. 
Den gula 66:an hade jag vid denna tidpunkt tagit i bruk och transporterat 
hem för egen maskin. En dag hade jag den till jobbet därför att jag hade gri-
pits av akut lathet, främst vad beträffar cykling, och då åkte jag förbi den 
"braiga" verkstan som jag tidigare har omnämt. Jag tänkte pånytt höra mig för 
om den blåa norrlandsbilen som nu nästan borde vara min. (Tycker ni inte ??) 
Jag hade fortfarande inte heller lyckats hitta någon ägare till den men tänk-
te att verkstadsägaren kanske visste något som han inte sagt vid första sam-
talet. 
- Häpp !!! När jag kommer ut, på väg till min gula långnos hör jag tvåtakts 
ljud !!!! Jag skenade som en spattig märr och vad fick jag se om inte den 
röda kortnosen med de lackerade stötfångarna. Vilt frustande (spännade va ??) 
grenslar jag min stolta springare (den gula långnosen) och spränger bort över 
prärien (gatan) mot mitt mål. När jag kommer fram så har ett par med barn just 
suttit av och bundit sin röda ponny vid en stolpe. Jag vevade ner rutan och 
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"Jag -en Saabjägare" forts. 

säger: - Hej, trevlig bil ni har, den är möjligtvis inte till salu ? Svaret 
blev: - Jodå, för tretusen får du ta den. Det är annons på den i morgon... 
Det blev affär så nu är "Gul långnos" till salu för treochetthalvttusenkronor! 
Så har jag då två 64:or. Jag gillar dessa bäst, mest för dess vackra instru-
mentbrädor. Att jag säljer den gula 66:an beror dels på att jag måste finans-
iera den röda 64:an och kanske dels för att kunna göra-någon långnosfantast 
lycklig. Under min korta tid SOM tvåtaktsjägare så har jag märkt att det är 
mycket ovanligare med långnosade tvåtaktare än med kortnosade.... Vad kan 
detta bero på ?? (reds anm.) 

S PORTLJUDDÄMPARNA IGEN 	 

Äntligen tror vi oss kunna säga att det blir nytillverkning av de främre sport - 
ljuddänparna. Vi har hittat en firma som kan åtaga sig arbetet men vi har ännu 
inte lagt in någon beställning beroende på att detta blev klart nu i dagarna. 
(Början på september) Priset då ?? Ja, vi kan än så länge bara säga att det 
blir högre än de 425 kronorna vilket gällde en beställning på 100 stycken. 
I dag har vi beställningar på ca 35-40 stycken varav GSV i Norge skall ha 10. 
Som synes ett ganska klent intresse ty de resterande är beställda av ett 10 - 
tal medlemmar. SSR kommer som tidigare sagts inte att lägga ett större antal i 
lager eftersom det skulle rasera vår ekonomi till en del och det finns mycket 
annat som kan vara av intresse att låta nytillverka. Ni som inte har tagit till-
fället i akt får således skylla er själva när ljuddämparen har rostat sönder. 
Vad beträffar leveranstiden så kan vi inte heller där ge något besked ännu men 
i bästa fall kan det bli i slutet av året eller i början av nästa år. Tycker 
du att det tar lång tid ? Volvo PV-klubben har nyligen låtit nytillverka gum-
mimattor. Finansieringen löstes genom förskottsinbetalningar från medlemmarna 
och det lär ha tagit tre år innan leveransen från Trelleborg kunde ske. Notan 
gick på 600000 kronor men så är den klubben lite större än vår. Mån har omkring 
2500 medlemmar och en omsättning på en miljon kronor. Men den inkluderar natur-
ligtvis gummimattorna 	 

EXTRA 	EXTRA 	EXTRA EXTRA 	EXTRA 	EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA 

Har du fått ett plötsligt behov av sportljuddämparna ??? Det finns eventuellt 
en liten möjlighet att beställa ännu. För att detta skall vara möjligt så måste 
detta ske omedelbart efter denna tidnings utskickning så att vi kan meddela 
leverantören detta innan produktionen startas upp. Gör så här: Sätt in 425:- 
på klubbens postgirokonto och glöm inte bort att skriva namn, adress och hur 
många dämpare du ska ha. Vi kan inte lova några dämpare men det kan ju vara 
värt ett försök. Skulle det vara försent så återbetalas naturligtvis insatsen. 
Observera att du inte ska ringa och beställa utan sätta in betalningen på 
klubbens postgiro. 

Köpes: Till 96MC lister till dörrar och flyglar. 

Jörgen Quetting, Wellinghofer Amstrasse 5 

0-4600 Dortmund Västtyskland. 

Köpes: Till 95, original bäddmadrass (luftmadrass) skuren 

för att passa i 95:an. Har du en till övers, ring. 

Anders Tun 'berg 0155/44978 arb, 0155/87295 bostad. 

Köpes: Till 92, verkstadshandbok, även kopia. 

Helst på engelska men är även intresserad av en svensk. 

Luc Del Bo Corso Magenta 83/2 20123 Milano Italien 

Köpes: Till MC 850, mattor fram och bak samt dimljus 

och grått svankstöd. 

Bo Eriksson Västra torp 35, 44460 Stenungsund 0303/78626 

Köpes: Till 93b -59, inredningsdetaljer till röd bil + krom. 

Helst nya krombitar samt vänster framskärm. 

Till Sport -64: röd galon, mattor och krombitar. 

Martin Stenlund te1:090/32339 Umeå 

Köpes: Framskärmar i plåt kortnos, y bakskärm i plåt med 

högt tanklock. Blå Sportinredning ev.' annan färg. Varv-

räknare MC-V4. Sportframvagn 4-bult. Sportemblem skärm. 

Sport växellåda 7:36. 

Peter Schmidt tel 0586/34326-53158 

PS/ Peter behöver mattor till ,sin Sport/DS 

Köpes: 	 ,-65 1 st. 72-  mm kolv eller  3 st72,5mm 

kolvar i gott skick Har du något ring mig Omgåeg :de. 

Till 92,startwire komplett med hölje och handtag. 

Yngve 08/7742885 Tisdagkvällår. 

Köpes: Röd klädsel till förarstolen i en gul 93b -59. 

Jörgen Lindgren Linnägatan 78, 11523 Sthlm 08/452555-6669672. 
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Säljes:96 -62 röd, nya däck, nybes, välvårdad, 1 ägarinna 

sedan ny. Alltid garagerad. Intresserade ringer till 

Astrid Tillberg Stagneliusgatan 23, 11259 Stockholm. 

Tel: 08/894616-568796. 

Säljes: 2 st Saabar 58 o 60 avklädda och rostiga till 

högstbjudande. 

Ingemar Nilsson, Bettys gata 28, 66200 Åmål. 

Tel: 0532/11822 

Säljes: 96 -61 ljusgrå. En ägare 1961-87. Körd endast 

7100 mil. Utmärkt skick, bes ua. 

Axel Unnerbåck, Falkenbergsgatan 5A, 11521 Stockholm. 

Tel: dag, 08/7839179, kväll, 08/6639516. Lördag-söndag 

även 0143/30138 eller 13129. 

Säljes 96 -65 grå ' ägare 8200 mil, bes o skattad nytt avgas-

system. Säljes av ägaren direkt till högstbjudande. 

Erik Björkman, 0418/18478 Landskrona. 

Säljes:96 -65 endast sommarkörd, nybes. Till högstbjudande. 

08/455652-854726 	(säljes av medlem utan namn, reds anm) 

Säljes: 92b -54 skapligt renobjekt med extra motor och 2 st. 

växellådor, bästa bud. 96 -62 mycket fint skick. Skattad 

och besiktad. 12000 eller högstbjudande. 

Div. delar: motorer, generatorer, startm, fälgar, motor-

huvar, bakluckor, blinkersglas och sargar, fördelarlock, 

stolar, dörrsidor, instrumentbrädor med instrument till 

93-96, 58, 62, 64. Nytt topplock till långnos. 

Börje Eriksson, idungatan 41, 19551 Märsta. Tel: 0760/22852.  

Säljes: Saab Sport -65. Ingemar Nordström 

Källebrovägen 5, 36032 Gemla tel :0470/67738 

Säljes: Toreadorröd 93F-60. Rost i dörrar, bakre golv . 

och hjulhus Demonterad för renovering. 4-växlad låda 

och rattstång medföljer. 2000:- 

Saab 96 -64, Savannbrun. 2 ägare. Nya skärmar och lack -80. 

Avställd 1985 för blästring, lagning och lackning av 

hjulhus. Återstår montering. Bra inredning. 2000:- 

Saab 96 -65 Toreadorröd mycket fin, rostfri 9800 mil 

700 mil efter fullständig motorrenovering. 7500:- 

Till 93F ny högerdörr, 700 kr. Ny höger framskärm k-nos. 

011e Ljungström, Danska Backarna 16, 13300 Saltsjöbaden. 

Tel: 08/7174553 kvällstid. 

Säljes: bra, billiga beg delar 93 o 96, ring om du behöver 

någonting. Till 93, baklucka rostfri. Instrumentpanel, hel 

men utan instrument, inredningsdetaljer: grå/vit galon med 

rutigt tyg. Till 96: 3-vx1 låda, går bra. Drivpaket h+v kompl, 

med trummor. Inredning grå/röd fin. Instrumentpanel -64. 

Bakruta, sidorutor ej öppningsbara. Till Sport: Baksäte, 

blått komplett i skapligt skick. 

Till Sonett: slutväxel 9:42, ny. 

Mats Jonsson, Gersnäsgatan 14, 64146 Katrineholm. 

Tel: 0150/12904. 

Säljes: 96 -66, Nerplockad men på hjul, rost i hjulhus men 

lagad under. Nytt avgassystem, fina dörrar och massor med 

bra delar, bilen är mer en komplett. 3000:- 

Crister Borg, tel: 016/70001 kvällar. 

Säljes: 96 -66 2-takt 10000 mil obet rost högstbjudande. 

Tommie Andersson, Tors Väg 6 72355 Västerås. 

28 
	

29 



Säljes: Tävlingsbelägg fram Sport, samt förgasartrattar 

svarvade i aluminium. Helst byte mot enhel Speedpilot 

som ska vara komplett med drivning. (wire och växlar) 

Ingemar Johansson, Bryntes våg 11, 67133 Arvika. 

Tel: 0570/10674. 

Säljes: Inredningsdetaljer till Sport och MC, röd/gråa 

dörrsidor, tyvärr med högtalarhål men i övrigt fina.-

Röd/gråa sidostycken bak. Hel galon men i behov av 

rengöring. 

Mats Jonsson. Tel: 0150/12904. 

Säljes: Inredningar till ett flertal 93, 95, 96, och v4. 

Även enstaka bitar. Stolar och säten till vit/röd MC 67-68. 

Blå framstolar och bakre ryggstöd 99 -77. Recaro rallystol. 

Britax 4-punktsbälten, burbåge 96. Ny v bakre kofångarböj 

93. Nytt v främre kofångarhorn 65-68 samt massor av beg 

kofångarbitar 95, 96 från 65-, billigt. Ny frontspoiler 65. 

Komplett uppsättning med Girling gasdämpare till 96 nya. 

V .plåtbakskärm 92-93 dyr. V + h bakskärmar i plast 92-93. 

Dragkrokar: 95 beg original, 96,99 nya ej original. 

99-motor 1,85E, luftburk 92, "pilar" 93 56-57, Nya broms- 

band fram 59-66, nya backar fram 64-66. Fälgar Sport. Broms-

skivor dito kan bytas mot något som jag behöver bättre. 

Glasuritlack midnattsblå och olivgrön. 

Jan Johansson, Störlinge 3048, 38700 Borgholm 0485/54242. 

BYTES 

Fabriksrenoverade förgasare SOLEX 40AI och 40BI bestyckade 
för 93 alt 96. 
Med spjällaxlar lagrade i lagermetall, rostfritt spjällock 
samt invändigt polerade. 
Bytes mot sportratt ,sportavgassystem eller diagonaldäck 
5.20 —15 med smal vit sida. 

Sven —Åke Carlsson 
Klaraborgsvägen 7 
63239 Eskilstuna 
tel 016/ 351602 

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 
	

0150/400 84 
Tisdag 	Yngve Ekberg 

	
08/774 28 85 

Onsdag 	Jan-Erik Friberg 
	

0500/603 07 
Torsdag 	Mikael Gustafson 

	
019/16 16 61 

Fredag 	Leif Blomberg 
	

0502/450 38 
efter 1/6 
	

0502/450 42 

MHRF-besiktningsmän: 
Hans Eklund, Rombergsgatan 15, 199 33 Enköping. 
Tel. 0171/31543 

Jan Johansson, Störlinge, PL 3048, 387 00 Borgholm. 
Tel. 0485/542 42 

Bertil Maununen, Sjövägen 7, 703 65 Örebro. 
Tel. 019/12 95 23 

30 	 31 



Nu är sommaren slut och vi åker hem och ställer in varan lilla 

fina bil för att sedan ta ut den till våren så att vi kan besöka 

alla trevliga Saabtråffar.... 
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