


SAA13manfattning 
Ordförandens samlande tankar 

Hej igen. 

Nytt år och nya tag med nya träffar och bilar. 

Hoppas Ni liksom jag har mycket att stå i och inte bara 

sitter och latar Er. 

Även i år blir det mycket träffar och vi börjar med 

årsmöte i Nyköping 18 mars. SAAB i Nyköping med Anders 

Tunberg i spetsen har ställt upp med lokal, nyihopklippta 

rallyfilmer (mycket 2-takt), samt något gott att äta och 

dricka. 

Vi i SSR + SAAB skulle bli väldigt glada om Ni med-

lemmar som vill komma på årsmötet fyller i bifogad svars-

talong, så KG vet om han ska bre 170 eller 30 mackor. 

Ställ upp och kom, ju fler desto roligare. 

Träffarna avlöser varandra i snabb takt och börjar 

i Umeå redan dagen efter årsmötet dvs 19 mars och slutar 

i Linköping 24 sept. Fullständiga data finns på sista 

sidan i detta nr. 

Liksom föregående år vädjar jag till Er alla att i 

största mån besöka någon eller helst alla träffar, för det 

gläder arrangörerna oerhört om det blir välbesökta träffar. 

En hälsning från KG hinner jag också få med. Han vill 

ha ännu mer annonser för nr 2-89 med stoppdatum 25 april 

ska bli ett stort annonsnr, men detta blir endast av om 

Ni hjälper till. Han efterlyser också material om GT så 

det utlovade GT-numret blir av nångång. 

Ha det nu bra och fila vidare på SAABarna och se till 

att vi ses på nån träff i år. 

Er tillgivne 
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Svenska Saab-Registret 
	

Pg 476 52 46-6 

Box 391 
	 Medlemsavgift 1988 är 100 kr, 

641 23 Katrineholm 
	 För medlem under 18 år 50 kr 

STYRELSEMEDLEMMAR 1988 ÄR: 

Ordförande: 
Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
141 40 Huddinge 
Tel, 08/77428 85 

Sekreterare: 
Mats Jonsson 
Gersnäsgatan 14 
641 46 Katrineholm 
Tel. 0150/12904 

Redaktör: 
Karl-Gustav Karlevall 
Västertorpsv. 148 
126 59 Hägersten 
Tel. 08/97 31 42 

Vice Ordförande: 
Mikael Gustafson 
Björkrisvägen 28 
702 34 Örebro 
Tel. 019/16 16 61 

Vice Sekreterare: 
Hans Nyberg 
Haga Strångsjö 
641 90 Katrineholm 
Tel. 0150/400 84 

Medlemsregister/ 
Kassör: 
Mats Carlsson 
Storskiftesvägen 135' 
145 60 Norsborg 
Tel. 0753/755 88 

Klubbmästare: 
Börje Eriksson 
ldungatan 41 
195 00 Märsta 
Tel. 0760/228 52 

Materialförvaltare: 
Jan-Erik Friberg 
P119405 
541 91 Skövde 
Tel. 0500/603 07 

STYRELSESUPPLEANTER 1988 ÄR: 

Reservdelsman: 
Leif Blomberg 
Frälsegården, Härja 
522 00 Tidaholm 
Tel. 0502/450 38 eller 
1/6: 0502/450 42 

Reservdelsman: 
Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 
811 32 Sandviken 
Tel. 026/2570 15 

Annonspriser BAKRUTAN: 
(Gäller ej omslag utan endast annonser inne i tidningen) 
Helsida: 350 kronor. Halvsida: 200 kronor. 1/4 sida: 75 kronor 
För återkommande annonser i minst 4 nummer i följd lämnar vi 10 % rabatt. 
Betalning sker till klubbens postgiro enligt ovan. 
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Se och provkör sensationella 

sanb 
sport 

SSR:s ÅRSMÖTE 	i 	NYKÖPING 890318 

Plats: 	Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 

Tid: 	11.00 

Program: Årsmöte med val av styrelse m.m. 

Kaffe, dricka och tilltugg 

Filmvisning 

Eftersnack 

Denna karta skall förhoppningsvis hjälpa Dig att hitta rätt. 

den exklusiva 
sportvagnen 
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Byggd för den som önskar en bekväm vagn, lämpad för både täv-
lingskörning och vardagens långturer. SAAB SPORT har en 3-cyl. 
2-taktsmotor om 841 cc, försedd med tre förgasare ocn ett separat 
smörjsystem. Motoreffekten är drygt 52 hk DIN och kompressio-
nen 9,0:1. Skivbromsar på framhjulen och riklig instrumentering 
ingår i utrustningen på SAAB SPORT. 
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Familjen Carlsson 
Varenda telefonkatalog i vårt avlånga land torde innehålla spaltmeter med 

namnet Carlsson, varav en del är moderna och stavar med K. 
Trots att den carlsonska "släkten" är snudd på att vara landets största, är det 

bara en representant som just nu har världsrykte. Ute i vida världen finns det 
bara en Carlsson, han "på taket" eller han "med magen", som negrerna sa nere i 
Kenya, Uganda och Tanganjika, så fort dom fick se 120-kilosbjässen komma 
fräsande med sin SAAB, vars envisa avgasartjut de kände igen på kilometers 
avstånd. 

Av svenska sportsmän på senare år är det väl bara Ingemar Johansson — månne 
johanssonska "släkten" är större än den carlsonska? — som kan konkurrera med 
Erik Carlsson, när det gäller internationell publicitet. Som Erik står i sin fulla 
blom, medan Ingemar tyvärr fått det för bra och lagt handskarna på hyllan, 
torde "på taket" trots Ingemars PR-sinne ganska snart bli 60-talets suveräna etta 
sons omskriven svensk. 

Sedan knappt ett år lämnade Erik födelsestaden Trollhättan för att bilda 
familj med bostad i Ickford, en liten engelsk by ett par mil utanför London på 
väg mot Oxford. 

Där kallas han av byborna för Mr. Sweden, medan partnern fortfarande får 
heta Pat Moss. Själv kallar hon sej dock alltid Mrs. Carlsson. 

Paret inte bara trivs ihop, utan de har väl satt Zatopek och hans guldmedalj-
vinnande spjuthyvar-hustru liksöm yankaren Conolly, slägghyvaren och hans 
tjeckiska diskuskastarfru i skuggan som "sportfamilj". "Family Carlsson" delar 
just nu inte bara totalt på första och andra platsen i årets EM, utan de dominerar 
rallysporten i världen och placerar sig alltid i toppen oavsett hur banan ser ut. 
Varhelst paret drar fram är de predestinerade att spela huvudrollen. Något som 
de gör enkelt och flärdfritt. 

Mellan rallyloppen kopplar Pat och Erik av hemma i Ickford, där bilden här 
bredvid är tagen. På hästryggen sitter fru Carlsson, som är mycket skicklig ryt-
tarinna och representerat England i åtskilliga landskamper. Något hästintresse 
har Pat inte kunnat väcka hos sin make. "Jag är för tung. Det vore djurplågeri 
att placera min stofthydda på en stackars hästkrake", svarar Erik när makan 
försöker få med honom ut på en ridtur. Skall Erik ha transport utan bil blir det 
cykeln som åker fram. Han har en svensk Monark till sitt förfogande. 

I hemmet har paret delat upp sysslorna. Erik sköter trädgården och tomten, 
medan Pat bestämmer var skåpet ska stå inomhus. Gemensamt för bägge är en 
rent generös gästfrihet. Dörrarna till det trivsamma hemmet i Ickford står alltid 
vidöppna för gäster, när husfolket är hemma. Något som inte händer så ofta. 
I år lär paret knappast få tid att vara hemma mer än tre månader. Något som de 
stundtals är lite lessna över, när de sitter i ett hotellrum i fjärran land och inte 
har något för händer. Det inträffar dock sällan, för oavsett om family Carlsson 
är hemma i Ickford eller dväljs i ett hotell i någon av världens små eller stora 
städer så är paret sockerbiten, till vilka alla drager sig. 

Så givande är de som människor. Bägge två. 
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Tvåtakt i USA 
I Amerika var det en nationell Saabträff i den gamla svenska kolonin Dela-
ware förra sommaren. Ett stort antal bilar från hela Amerika deltog. Saab-
Scania of America hade plockat fram lite godsaker till den träffen. Bl.a. 
hade man den röda Sonett I:an på plats. Vidare så deltog två stycken tvåtakts-
sonetter, båda av årsmodell 1966. Den ena hade chassinummer 25 och var silver 
färgad. Den bilen ägs av Sandy Fotter i Oakland ME. Bilen har rullat 30000 
miles, dvs ca 5000 mil och har förärats med en förkromad hjulupphängning !! 
Den andra bilen hade chassinummer 21 och är grön. Bilen kan skådas på fotot 
nedan. 

Ägare till denna är David Beebe från New York. Den är renoverad till nyskick 
och har rullat endast 4500 mil. Renoveringen blev så lyckad att den tog pris 
som snyggaste bil på träffen. Sverige-bekantingen Peter Patson blev tvåa med 
sin fina Sonett III -74 på samma poäng. Äldsta bil hade då företräde varför 
man kunde kora 21:an till segrare. 
Mån låter också meddela från USA att chassinummer 000.019 snart kommer fram 
ur gömmorna. Det år den röda Sonetten från diverse reklamfoton som cirkulerat 
här hemma i Sverige. Den har varit registrerad här i Sverige under numret 
E72011 men exporterades redan i januari 1967 till USA. Förmodligen är detta 
en av de mest fotograferade Sonett II:orna. 

Appropå Sonetter och Amerika så har väl säkert de flesta observerat att det 
bokstavligen väller in Sonetter av alla tänkbara slag från Amerika. I ett 
januarinummer av Teknikensvärld fanns det en otullad -74 till salu i Göteborg 
för 25000 kr. Mad skatt och tull så kanske den hamnar runt 35-40000 vilket är 
billigt om den är i gott skick. I samma tidning fanns det en Sonett II -67 till 
salu för 4000 dollar i Florida. Säljaren är en svensk som flitigt har annonser-
at i amerikanska Saabtidningar efter en sådan för export till Sverige. Det fin-
ns som bekant folk som försörjer sig på att importera bilar till Sverige. Sam-
tidigt kan det kungöras att ytterligare en Sonett II förhoppningsvis kommer 
hem till Sverige i vår. Det är en entusiast i Katrineholm som försöker få hem 
en bil från Amerika (dock inte artikelförfattaren) och det kan kanske bli någ-
ra rader om den i ett kommande nummer om allt går vägen. Är floran av dessa 
bilar rikligast i Katrineholmsområdet ? Det finns redan en i Katrineholm idag 
och dessutom är redan Nyköping, Norrköping, Odensbacken och Örebro berikade med 
ett varsitt exemplar av denna sällsynta art. Vad SSR känner till så finns det i 
dagsläget 20 st kvar i landet. Undantagna är då ev. ex som har kvar de gamla 
reg.skyltarna med länsbokstäver. 

M Jonsson 

Tvåtakt på Malaysia 
Som vi tidigare har skrivit om här i Bakrutan så dyker det upp brev från 
Saabågare runt om i världen. Bilderna på denna sida kommer från Mr K Ama-
vasai. Han bor i Off Jalan Telok Gadong, 41200 Klang. Att denna välkända 
ort ligger på Malaysia visste väl säkert de flesta av er. 

Mr Amavasai har haft ett tjugotal Saabar genom åren och har i dag en 65:a 
och en 67:a V4 som kan skådas på denna sida. De är väldigt fina. Mr Ama-
vasai har också låtit meddela att han till helt nyligen har haft en 900 
-86 men efter vad vi kan förstå så säljs inte Saab längre på Malaysia och 
därför har han valt ett annat märke. Vi reserverar oss dock mot sanningshal-
ten i faktumet om Saab säljs där eller inte. 

Mr Amavasai är också i behov av lite delar. Han vill görna köpa 71.0 mm 
kolvar till 65:an så har du några du kan sälja, skriv då till oss eller 
ring till sekr. Mats Jonsson tel 0150-12904. 

Saab Sonett II 1966 
ch.nr . 000.021 

Segrare vid den na-
tionella Saabträf-
fen i Delawere 1988. 

65:an närmast. 
Den verkar vara 
försedd med 
41/2 tums fäl-
gar. 

V4 67:an i 
förgrunden. 
Den har Mr 
Amavasai an-
vänt som täv-
lingsbil på 
Malaysia. Även 
den verkar va-
ra i gott 
skick .. Den är 
utrustad med 
någon sorts 
vindavvisare 
på sidorutan. 
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Veterancupen (forts.) 

Vem vann tävlingen då ? Ja, vi ansåg att risken för lunginflammation var 
överhängande så vi stannade inte kvar till prisutdelningen. Totalt ledde 
Bengt Winqvist från Norrköping i en Mercedes 220 SE före Tom Trana när vi 
begav oss därifrån. Dock lär det ha blivit en del diskussion om en ev tjuv-
start på en sträcka av Tom Trana och hur den slutliga resultatlistan såg ut 
har man kunna läsa i Idrottsbladet innan denna tidnings utkomst. 

Kommande tävlingar då ?? Ja, vi har lyckats få fram några datum men observera 
att ett av dessa lär vara ett reservdatum. Kolla alltså innan ni åker i väg. 
4 feb. Sandviken, 11 feb Aneby, 27 maj Säffle, 19 aug Karlskoga, 1-3 sep Bot-
kyrka. Alltså: Vaxa tvåtaktarn och ge dig ut på rally !!!! 

Veterancupsrapport 
Lördagen den 14 januari arrangerades årets första veterancups tävling i trak-
terna runt Kolsva och Fagersta. Veterancup förresten, den heter numera klas-
ska cupen. Eftersom Kolsva inte är alltför avlägset från det fagra Sörmland 
så packade frun och jag kaffekorgen och styrde kosan mot Bergslagen. I jan- 
uari brukar det inte regna och därför rymdes inte ordet regn i våra hjärnor. - 
Tyvärr började det regna redan i Kungsör och vi var bara skyddade mot kyla. 
Inte mot regn. 

Det var ovisst in i det sista om denna tävling skulle kunna genomföras pga 
det milda vädret men man valde att -köra. Dock hade man fått stryka några 
sträckor. Tyvärr meddelade man inte 'detta vid andel ställen där kartorna 
såldes varför vi letade oss ut på SS 2. När yi hade avverkat SS 2 med bil, 
utan att på något vis göra anspråk på ett ev, deltagande (i en uråldrig 99:a 
från 1972) så konstaterade vi att något-Var fel eftersom vi inte hade sett 
några skyltar vid in och utfarten på sträckan. Efter en kartstudie så begav 
vi oss i alla fall till SS 3 på såphala vägar. På SS 3 valde vi ut en obser-
vationsplats där man från en mindre åsrygg kunde följa vägen i ca 300 m. 
Dessa 300 m bestod av några luriga små kurvor och föregicks av en 800 meter 
lång raksträcka som i sin tur föregicks av en 90-graders böj och ytterligare , 

 en 800 meter lång raksträcka. Dessa faktum gjorde tävlingen ännu mera sevärd 
(eller rättare sagt hörvärd) eftersom när en tvåtaktare nalkades utsiktsplat - 
sen så hördes nästa på fullvarv genom skogen. I "saab-klassen" var ett knappt 
tiotal tvåtaktare anmälda samt några utfyllnadsbilar i form av ett par hund-
kojor och några Renault Gordinis. Dessutom var det också en Opel, en VW och 
en Simca Aronde. 

Först Ut bland tvåtaktarna var Hans Nilsson från SMK Arboga i en röd kortnos 
från 1962 eller 1963. Tyvärr gick den bara på två burkar när den passerade 
och motornavgav ett konstigt metalliskt ljud. Någon av åskådarna vid målet 
trodde sig vetaatt motorn hade blivit ordninggjord veckan innan så det var 
ju ganska tråkigt. Behållningen från denna sträcka var dock Sören Ragnarsson 
från MSK Hammaren. Han åkte i en savannbrun 64:a som var duktigt trimmad. Vad 
vi kunde lista ut så var den försedd med en vanlig 96 motor och enkelförgasa-
re men av ljudet och växlingarna att döma verkade han ha ett fruktansvärt orr 
i den maskinen. 

Efter att ha sett skidåkaren Toligny Högran passera så begav vi oss till st-
räcka 9- i ishalkan. Vi fick på detta sätt en egen kamp med klockan och an-
lände i absolut sista minuten för att få vara med från början. Sträcka 9 var 
en kort och ganska rak sträcka och vid det här laget så hällregnade det och 
blåste kraftigt. Sträckorna hade varit utslagsgivande. Endast tre stycken hade 
lyckats ta sig till denna sträcka. Hans Nilsson hade försvunnit tidigt i täv-
lingen. Jan Högsander hade fått motorn sönderslagen av en skenande vevstake i 
sin nyinköpta 62:a och Sören Ragnarsson hade också råkat ut för problem och 
dök inte heller upp. Stort manfall alltså bland tvåtaktarna. Vid målet speku-
lerade man om det eventuellt kunde vara avsaknaden av K-sprit som kunde vara 
orsaken till något av haverierna vilkat inte verkar vara helt otroligt. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera .att det är kul att skåda gamla bilar i 
skogen och ta chansen och gå ut och titta när någon tävling arrangeras i Dina 
hemtrakter. Det är garanterat sevärt och troligen kommer Du att känna dig tvun-
gen att lufta din tvåtaktare på någon trevlig skogsväg efteråt. Jag vet, för 
Hasse Nyberg blev så upphetsad trots att han inte var med så att han plockade 
ihop en grupp 2 rova till sin Monte Carlo för att sedan kröna verket med att 
plocka på en uppsättning Lancia-förgasare. När vi sedan skulle provköra verket 
på en liten grusväg så tappade vi bakburken och när det nya friska doundet 
nådde våra öron så blev lyckan total. 

M Jonsson 

Sportljuddämparna 
Entusiaster !! Håll ut, sportljuddämparna är på gång. Vi har fått ett bes-
ked från leverantören som säger att man håller på att ta fram verktyg och 
att leverans kommer att ske under våren. Några medlemmar har ringt och varit 
oroliga för ljuddämparnas utförande. Det verkar som det skulle florera en 
massa rykten ute i landet och vi vill än en gång passa på och förklara hur 
det ligger till. Vi har alltså skickat en gammal dämpare till fabriken så 
att det inte ska behöva bliva några missförstånd. Dämparen är alltså av den 
typ som Saab sålde. SSR kan inte påtaga sig något ansvar för att det:tillr.100% 
överensstämmer med originalet. Mån kan ju ha valt att punktsvetsa någonstans 
där originalet var häftsvetsat osv. Vi räknar i alla fall med att få fram 
dämpare med god passform och god funktion så att vi kan hålla våra pärlor i 
gång ett antal år till. Som kuriosa kan nämnas att några medlemmar verkligen 
har engagerat sig i dämparnas design. Mån har ifrågasatt varför vi valde 
att tillverka dessa i Saabs utförande osv. Efter en tids diskussion så har 
man sagt ungefär så här: -Inte för att jag ska ha någon för du vet, jag har en 
8-10 stycken kvar på vinden. Jaså, men har du någon sport då ? -Nä nä, men 
det kan ju vara bra att ha, de sjunker ju inte i pris vet du ! Tja, vad ska 
man säga om detta ? Kanske man ska investera i sportljuddämpare istället för 
pensionsförsäkringar. Undrar am Feldt godkänner avdrag för dessa i deklara-
tionen ? 
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Söderturen 

Tävlingens art: Kortege-slinga med frågeformulär. 

Fortskaffningsmedel: Bil, av märket SAAB. 

Deltagare: Tävlingen är öppen för alla med Saab-intresse. 
Tag gärna med någon vän eller ovän.(Ovän startar sist). 

Startplats: Saab-Ana Söder, Hammarby'fhbriksväg 37-39, k1.11.00. 

Banans längd: Helt beroende på lokalsinne och uppfattningsförmåga, 
ca 5 mil, 

Banans offentliggörande: Lördagen den 20/5 k1.10.00. Obs! All 
träning på tävlingsgatorna är förbjuden. 

Anmälan: Lämnas till Lars Ericsson, Erikslundsg.4, 126 32 Hägersten. 
Sista anmälningsdag 18/5. 

Ansvar: Deltagande i rallyt sker på egen risk. Organisations-
kommitte'n frånsäger sig allt ansvar för under rallyt 
inträffade skador och trakasserier från irriterade 
Stockholmare som blir liggande i kön. 

Priser: Skänkta av Saab-Ana Söder. 

Organisationskommite' 
och enväldiga domare: Lars Ericsson och Yngve Ekberg. 

VÄLKOMNA!  

Hejsan. 

Sedan jag blev medlem i SSR i höstas har min bilpark utökats 

med en länge eftertraktad tvåtaktare. Bilen är en vit 96:a -66, 

chassinr. 388 579. Bilen har ursprungligen varit svenskregi-

strerad, den kom hit till Finland på sommaren -76. Motorn är 

en utbytesenhet, körd ca 5000 km sedan bytet. Resten av bilen 

är nött men funktionsdugligt. 

Efter att ha läst ett par nummer av Bakrutan, så måste jag 

säga att jag avundas er svenskar. Det tycks vimla av tvåtaktare 

i Sverige ( jfr " Jag - En Saabjägare " i nr 3/88). Under de 

ca 5-6 år som jag har hållit utkik efter Saabar, så har jag 

endast sett två tvåtaktare här i Abo. Den första ( en kortnos 

i bedrövligt skick ) såg jag som hastigast för ca ett år sedan. 

För en vecka sedan stötte jag på en vit långnos på universitetets 

parkeringsplats. Den bar ursprungliga svarta reg.plåtar. Vilket 

tyder på att den aldrig har varit ur trafik. Saabar syns inte 

ens till på veteranbilsträffar. Tidiga v4:or är åckså sällsynta. 

Rent allmänt kan sägas att 95/96:an just nu är så bottennoterad 

som den någonsin kan bli, och den allmänna inställningen tycks 

vara att köra slut på de bilar som ännu rullar. 96:an måste 

troligen dö ut för att den skall respekteras igen. Men den dag 

skall komma då vi Saab-fantaster här i Finland inte längre 

behöver stå ut med folks spott och spe, det är jag säker på. 
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Nytryck av verkstadshandbok? 
En del medlemmar har frågat om inte SSR skulle kunna få fram verkstadshand-
böcker till Saab 95/96 av årsmodell 1965-1968. Det kom ut en gemensam utgåva 
för dessa modeller (som inkluderade 96 Sport och Monte Carlo 850) i slutet 
av sextiotalet och dessa är alltså slut hos Saab-Ana i dag. Vi har gjort en 
förfrågan hos Saab och där är man inte avvisande men man vill veta hur många 
ex det kommer att röra sig om. Club Sonett Sweden fick hjälp med att få fram 
verkstadshandböcker och reservdelskataloger till sina klenoder för ett själv-
kostnadspris på 80 kr styck. Dessa var då kopierade i en vanlig kopierings-
maskin som gav kopior av god kvalitet. Verkstadshandboken till 95/96 är avse-
värt tjockare och priset kommer gissningsvis att hamna mellan 200-250 kronor. 
Detta kan ju vara en god investering till favoritbilen eller kommande renove-
ringsobjekt, eller hur ? 
För att vi skall kunna meddela Saab om något intresse föreligger så måste Ni 
som är intresserade skriva några rader till oss. Ring inte utan skriv och 
använd klubbens boxadress så är ni hyggliga. Detta är alltså inte någon bin-
dande beställning utan en intresseanmälan. 

Hälsningar 

Martti Peräaho 

PS. 	66:an saknar instruktionsbok. Kan någon i SSR hjälpa mig? 
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5 sträckor norr 
om Stockholm 

IP  
FREDAG 1/9 

5 sträckor på 
Södertörn, söder 
om Stockholm 'PSALA 

LÖRDAG 2/9 

13 sträckor i 
Södermanland 

 

Foto: Kalle Riggare 

SÖNDAG 3/9 

STOCKHOLM 

...."7:50DERT4LYE 

• • 

Af 
NYKÖP 

Ark. 
g 

Fredagens första sträcka i 
Jordbro Industriområde, 
strax söder om Stockholm, 
är speciellt anpassad för 
publik, press och sponsorer. 

På lördagen kör alla 
klasser Skeppsta - 
Öllösa, en klassisk 
rallysträcka som ofta 
ingick i Midnattssols-
rallyt. 
Här har inte körts 
tävling på 24 år 

Il., 0 BI VÅ OKS, 
	  , 493  

C,. 

C.1 	 cl- 
G G 6-> 

Opel Globen Rally 4 
1-3 SEPT 1989 4= 

z-NDNDEN 503' 

Sommarrally i 
Stockholm 

Under tre dagar i september 
kommer ett av årets största 
bilsportevenemang att äga 
rum mitt i Stockholm. 

Sista deltävlingen i Rally-
SM kommer att ha sitt 
centrum i Globen, totalt 
kommer 23 specialsträckor 
med en sammanlagd längd 
på ca 20 mil att ingå. 

Under hela tävlingen kom-
mer Globen att fyllas med 
aktiviteter för hela familjen. 

_CI14311r 

Rally-SM kör totalt 23 sträckor 
fredag, lördag och söndag. 

Klassiska 
/Ler 

Klassiska Rallycupen kör 4-5 
sträckor under lördagen samt 
5 sträckor på söndagen. 

Ladies__ 
IN ACTI•N 

Ladies in Action kör 5 sträckor 
på fredagen, 4-5 sträckor på 
lördagen. 



Vilken bil! 
Ja, det är det minsta man kan säga om Mal-
möjournalisten Sven Landahls "Smycket". 
En Saab 92 B frän 1954. Trots sina drygt 30 
ar är den i skick som ny. 

- Jag skulle aldrig tänka mig byta ut bilen 
- inte ens mot en ny Saab Turbo - säger Sven 
där han sitter bakom ratten på ögonstenen. 

- Den här bilen köpte jag för 8 150 kro-
nor. Det märkliga med bilen är att nästan 
allt fortfarande är original. Trots att den gått 
över 13 000 mil. 

- Jag blir ofta erbjuden att byta ut bilen 
mot en ny Saab. Det tillhör mina årliga favo-
ritnöjen att ironisera när Saabs representan-
ter försöker pracka på mig en ny bil. Ny bil, 
vad ska jag med det till när den ni en gång 
sålde går så bra? Säger Sven och "ångar" 
iväg i 2-taktam som fortfarande gör sina mo-
diga 110 km i timmen. Men numera kör inte 
Sven så fort för att inte slita allt för hårt på 
sin "Smycket". 

Sven Landahl bakom ratten på -Smycket" som är en Saab 92 B 1954 års modell. Foto: Staffan 
Johansson, Kvällsposten, Malmö. 

Annonser: 

Köpes: Till 92b, fyra aluminiumlister till skärmarna, slangarna 

mellan kylaren och fläktpaketet på torpeden, även dåliga som går 

att använda som mallar. Fräscha bakre kofångare och horn. 

Slangen mellan främre ljuddämpare och rör. Fin hatthylla och 

takräcke med träribbor i passande modell. Ev. byte mol: 

nya kurvhandtag 92, nya lyktglas 706136, 92b, fina kompletta 

baklyktor , droppen, ny ljuddämpare 702582, ny kofångarde] bak 

95 7234685, hjulcylindrar fram 62-64, backar fram 64-, nitar och 

belägg fram, repsatser hjulcylindrar fram 62-64, ny oljepump till 

Sport och MC, stenskydd 95/96 h+v med lister. 

Peter Johannesson, Flygfältsvägen 174 69137 Karlskoga. 

Köpes: Till 93/57, svart/röd inredning, fram och bakskärmar, 

kofångardelar, instruktionsbok. 

Till 96/62, Röd/grå inredning, fram och bakskärmar, kofångardelar, 

Allt av intresse, tacksam för alla svar. 

Stefan Gustavsson, Tallvågen 11, Frödinge 59800 Vimmerby 

Tel: 0492/40149. 

Köpas: 93 eller 96 trubb eller långnos. gärna f.d. banbil. 

Båge + andra rallygrejer. Sportmotorer, allt av intresse. 

Kristian 046/257003. 

Köpas: Till 93a -57, klädsel till blågrå bil. 

Till 93/96: övre och undre kulleder i framvagn. 

Kjell Olsson Tel: 0243/31093-14771 ( Borlänge). 

Köpes: Till 93, märke som sitter längst fram på motorhuven, 

skall vara blått. 

Percy Breisler, Logdansvägen 22 17242 Sundbyberg. 

Tel: 08/984728. 
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Köpes: Saab 92b, 93 eller 93b körklar i fint original-

skick utan rost , 

Ulf Larsson, Sunnanvägen 14k 4trp 22226 Lund Tel: 046/143514. 

Köpes: Till 93/59, skyddsslangar nr: 710886-3 till skylt-

belysning, handbromsvajrar nr: 716201-9, låsbleck nr: 709228-1, 

till svänghjul, försäljningsbroschyrer. 

Till 96 Sport/MC: el. tempgivare nr: 717334-7. 

Mats Johansson, P1.8114 Bäckalund 68600 Sunne. Tel: 0565/20028. 

Köpas: Till 93/56, klädselbitar för lagning av befintlig klädsel 

blå/grå/grå galon, satt i maroonröda 92/56 och 93/56. 

Tacksam för alla svar. Jag har en hel del svåra bitar för 

ev. byte. (bl.a. fabriksny 92 klädsel). 

Köpes: Till 96 Sport, original extra dimljus (kan bytas mot 

fjärr), stötfångarhorn, aluminiumlister, bromsskivor, motorblock 

62-64, mycket bra delar finns för ev. byte. 

Ring Lennart Holmgren, Högbovägen 7814 81132 Sandviken. 

Tel: 026/257015. 

Säljes: 95/75b, 1700 cc motor med dubbelportsförgasare och 

tvåtums avgassystem. Rostfri under men lite skabbig runt 

blinkers och hjulhus. Skattad och besiktad. 4000 kr. 

Höglund Hans Tel: 021/127029. 

Säljes: 96/66, 11000mil, gul, Perfekt bil för entusiaster. 

Ägd av äldre dam i 15 år. Regelbundet påkostad genom åren. 

Anna-Lisa Bergqvist, Gävle Tel: 026/101183. 

Säljes: Till 96/62, brun inredning ev. bytes mot röd dito. 

Stefan, Tel: 0492/40149. 

Säljes: 96V4/73, ambragul i mycket gott originalskick ca: 

17000 mil, Tuff-Cote behandlad, USA front, ronalfälgar, 

Recaro förarstol. Motor helrenoverad vid 13000 mil. 1840 cc, 

ca 130 hk. "Ström preppad motor", dubbelblås, 7.6 kam, 

Weber 40 DEJ, stora ventiler, Bosch brytarlöst tändsystem, 

förstärkt koppling. Mycket nya slitdelar ex.vis generator, 

startmotor m.m. Kvitto finns. Bra stereo, extraljus mm. 

Ej tävlingskörd. 

Mats Nilsson, Högsåkerringen 10 21622 Malmö 

Tel: 044/235614 även 040/137644. 

Säljes: 96/62, grå i ett enastående originalskick. 

Absolut som ny. Endast 4000 mil. Tillfälle för den verkligt 

kräsne och seriöse spekulanten. 

Pris: 25000 eller högstbjudande. 

Curt Waerngren Tel: 0550/51103. 

Säljes: Till 92, 1st, bra beg. motor, div nya kolvar, framv-

delar, torsionsstavar, bromsdelar, startmotorer, generatorer, 

rutor, fönsterhissar, dörrlås, instrument, m.m. 

Till 93, fabriksnytt: kolvar, packningar, bromsdelar, bakljus-

glas, stötfångarskena vänster bak, sandplåtar,m.m. 

Begagnad: inrefning blårutig/grå galon. 57-58-59, kylare, 

startmotorer, generatorer, dörrar, huvar, skärmar, ring och 

fråga.Till 96, fabriksnytt: framskärmar långnos Saab original, 

stötfångarskena vänster bak, bromsdelar, hast.mätarwire, 

packningar och div. inredningsdelar. Beg: massor av beg. inred-

ningsdetaljer, bl.a. röd inredning, ( troligen till svart tidig 

96 ) + röd/grå, blå/grå, 	skärmar h fram kortnos, huvar, start- 

motorer, generatorer, kylare, motorer, vxl-lådor m.m. 

Jag kan även renovera din 93/96 vevaxel med nya lager, även 

Sport och GT och som vanlibt, ring och fråga. 

Lennart Holmgren, Högbovägen 7814 81132 Sandviken 

Tel: 026/257015. 
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Säljes: Till 2-t och V4 div. litteratur som jag har 

dubbletter utav. Beg gummiknutar, beg 3 vxl låda, div, bruna 

inredningsbitar från 95/64. Fälgar Sport, div. motordelar 

2-t och V4. Beg. bakljus 2-t och V4. Beg. förgasare 2-t. 

Blinkers nya och beg. 2-t och v4 även USA modell. 

Bag. skärmlister fina till 96. komdelar 2-t och V4. 

Hans Eklund, Rombergsgatan 15 19933 Enköping Tel: 0171/31543. 

Skänkas: 96/66 rensad kaross bortskänkas till svetsintresserad. 

Mats Johansson, P1.8114 Bäckalund 68600 Sunne Tel: 0565/20028. 

Bytes: Till Sport V+H dörrsidor röd/röd hela och fina bytes 

mot röd/grå dörrsidor tillSport. 

Hans Larsson Tel: 0532/10245. 

TIPS: TIPS: TIPS: TIPS: TIPS: TIPS: TIPS: TIPS: TIPS: TOPS? 

GETE Motordelar erbjuder SSR:s medlemmar att köpa KYB-Super 

stötdämpare till ett mycket lågt pris. 

Prisex: Super fram till 95/96 1960-79 Kr:86.00 

Super bak till 96 	1960-79 Kr:82.00 

(normalt ca pris är 232.00) 

Priserna Inkl. Moms. 

Tel gete motordelar: 08/880370 

Bevisar 
sin klass 
nu senast I franska "Alprallyt" där det var bråttom värre. I snö och dimma, 
uppe i bergen — på nätterna — Bara 15 av åttiotalet startande nådde 

målet. Kleber-Colombes höll återigen vad dom lovar. Det visar resultatet. På 

lem av de sex främsta platserna . . . Klöber•Colombes — V10 och VIS GT. 

Harry "Sputnik" Källström blev totalfyra och Sylvia Osterberg tog sjätte 

platsen. På R8 Gordini, som har VIO GT som standard. 

V10. . . för alla vägar. . . i alla väder 
VIS köper Hl hos Er gummi ***** tad 

Eller: Begår upplysningar från generalagenten 

AB HUGO HENNIG 
GETÄNGSVÄGEN 4 BORÅS TEL. 033/11 79 80 

BOH.SL'APVAGNSDRAG 

(188' 	  

Bösta dragkrok DB vettigaste pris. lör de 
flesta typer av personbilar. Behover Du ett 
bra och saker( slapvagnsdrag ya Din bil 
forn Du tavlor mc-sport. kar formel-racer 
eller kanske en husvagn efter till sernes• 
tern) lala då alltid färs) med specialist. 

Bröderna OLSSONS VERKSTAD 
GRAD° — HEDEMORA — TEL. 0225.700 se 

FERRARI 
Denna bok — engelsk origi-
nalupplaga — är slutsåld från 
förlaget. 

Enligt ingånget meddelande skall ny 
upplaga tryckas. Expedition av nya upp-
lagan beräknas ske först våren 1968. 

De order vi ha på boken kvarligger för 
leverans så snart förlaget i England 
sänder oss erforderliga exemplar. 

Nya order expedieras når nya upplagan 
anlänt hit. 

Illustrerad MOTOR SPORT 

Tidningshuset 

Lerum 

EXKLUSIVA 
SAMLARMAPPAR 

Innehåller ovikta specialtryck i flerfärgs. 
utförande — lämpliga för inramning etc. 

Levereras i papportfölj. 

Stort format 29k42 cm 

E 7 klassiska sportvagnar —111:50. 

C 6 legendariska GP-vagnar — 12:511 
E 5 Ferrari racersportvagnar — 11:50 

6 klassiska mc-modeller — 12:50 
6 Hot rod & dragsterrnotiv — 12:50 

Sänd Order till 

PUBLISHING SERVICE 
TIDNINGSHUSET — LERUM 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 	 . IMS 5-67 

JAG har under en längre tid haft det 
stora nöjet att äga och köra en SAAB-
SONETT 2. Att jag kallar det Stora 
nöjet, beror inte enbart på det faktum 

att vagnen är förträfflig, utan också att den 
åstadkommer att man hamnar i situationer 
som man aldrig tidigare trodde vara möj-
liga. På bensinmackarna exempelvis, spring-
er personalen fram, inte bara för att titta, 
utan för att ge service. Ett förhållande som 
man kanske inte alltid är van vid. Varje 
gång jag parkerar. samlas det ofelbart folk 
omkring Sonetten, ivriga och nyfikna med 
otaliga frågor i beredskap åt mig, varför jag 
tänkt att stencilera ut ett antal papper med 
de viktigaste dala på, för att sedan kunna 
delas ut vid behov. 

• Skämt åsido, detta skulle ju handla om 
min syn på bilen. Det exemplar som jag har 
i min ägo, har chassienummer 29, och är 
det fjärde seriebyggda som släpptes ut. So-
netten gjordes först i en experimentserie 
på 25 st. innan serieversionen var klar. Bi-
len är inreg. i augusti —66. och har nu gått 
knappt 2000 mil. 

HELT 1 PLAST 
Som många kanske vet är karossen helt 
byggd i plast, och består, förutom dörrar-
na, bara av två delar: Framparti med mo-
torhuv och skärmar ihop, samt tak och bak-
skärmar likaledes ihop till ett bakparti. 
Framdelen kan fällas upp helt, varför åt-
komligheten vid motor- och framvagnsar-
beten är mycket god. Plasten är ett ypper-
ligt material, ingen risk för rost, och fram-
för allt år den mycket lätt. Tack vare detta 
väger vagnen bara 660 kg. 

ENDAST FOR GYMNASTER 
Att komma in i vagnen, och då speciellt 
i de kraftigt skålade stolarna, kan för en 
ovan bereda vissa svårigheter. Det erford-
ras att man äger den gymnastiska färdighet 
som krävs för att vika sig dubbel, samti-
digt sons man måste vara en mästare i att 
åla. När man sedan efter avslutad färd re-
ser sig och kliver upp på trottoaren, bör 
en varning utfärdas om att inte snubbla 
över bilen. Totalhöjden är mycket låg, bara 
116 cm. Ytterligare en liten anmärkning 
om stolarna. De är nämligen klädda med 
plast. Alltså kalla på vintern och klibbiga 
på sommaren. Tyg hade varit bättre. Det-
samma gäller klädseln i övrigt. Den gör ett 
torrt och billigt intryck. 

Men man glömmer snabbt alla besvär 
då man satt sig. Körställningen år perfekt 
och man sitter som fastgjuten i sätet. Det 
går bra att köra med raka armar, samtidigt 
som man har alla pedaler och reglage inom 
bekvämt räckhåll. Ratten. som är av alu-
minium. har liten diameter, vilket bl. a. 
innebär att vagnen känns mer direktstyrd 
och blir känsligare för rattutslag ån van-
ligt. Ratten är naturligtvis också läderklädd. 
En bra detalj: Rattekrarna är mattlackera-
de, alltså ingen risk för reflexer i vind-
rutan. 
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JAG 
OCH MIN 

SAAB SONETT AV 

LARS SMEDSTROM 

A rtikelförfattaren 
Lars Smedström i sin 
Saab Sonett 11. 

Sikten framåt i Sonetten är bra medan 
den bakåt år lite sämre beställd. Detta be-
roende på den kraftigt lutande bakrutan 
och bakpartiets avhuggna Kamm-form. Bi-
lens vindrutetorkare är ypperliga och borde 
införas som standard på samtliga Saab-
modeller. 

Alla reglage år centralt placerade på in-
strumentbrädans mitt. Varvräknare. hastig-
hetsmätare samt övriga instrument är av 
rund typ, och mycket lättaviästa. Ett litet 
minus vill jag ge laddningsiampans place-
ring längst ut till vänster på brädan. Vid 
dagsljus ar det helt omöjligt att se om den 
lyser eller ej. Personligen hade jag föredra-
git en amperemätare. speciellt som vagnen 
i mitt fall år försedd med extraljus. Fabri-
ken har utrustat den med tya st. jod-fjärr-
ljus. samt två mycket lågt placerade dim-
ljus. En ypperlig husutrustning som jag 
anser vara notivandig på en såpass här 
snabb vagn. 

TRE FORGASARE 
En liten titt under huven visar att motorn 
är densamma som på Saab-Sport model-
len. så når som på förgasarna. De "år tre 
till antalet och är av s. k. overströrnstyp, 
vilket innebär att de inte har några egent-
liga flottörhus. titan bränslet pumpas via 
tva Bendix-pumpar, omkring hela tiden. En 

vanlig förgasare hade inte kunnat använ-
das p. g. a. att den flödar eller blir bensin-
fattig beroende åt vilket håll bilen svänger. 
Beroende på vagnens extremt goda väg-
egenskaper såtts stora sidkrafter i rörelse 
vid hård kurvtagning, och detta sin zur 
påverkar en vanlig förgasare. Motoreffek-
ten har ökat till 60 DIN vid 5.200 rom. 
i och med förgasarbvtet. 

VARPOR INTE GOLVVÄXEL? 
Växellådan overensstammer helt med sport-
modellens, både betraffande utförande och 
utväxling. Den vanliga rattväxeln finns allt-
så kvar_ En golvspak hade kanske varit att 
föredraga i en sådan här vagn, men inget 
att anmärka på rattspakens funktion. 

Vad man mest lägger märke till når man 
Kör Sonetten är att den är helt -död -  under 
4000 rom. men därifrån och upp ull 6000 
mm år accelerationen stralande. 0---100 
går på c:a 10 sek. och toppfarten ligger på 
165 km/tim. Bilen genomgår just nu en 
tomning och modifiering, bl. a. skall mo-
ioreffekten höjas till SO DIN. vilket kom-
mer att förbättra siffrorna ytterligare. Ty-
värr har man ju inte stor användning av 
hög toppfart t dessa fartbegransningens 
tidevarv, men snabb acceleration anser jag 
vara ett krav för säkrare omkörnmear. lag  

kan i dagens läge inte tänka mig att byta 
till en slöare vagn. 

SUVERÄN Pil VÄGEN 
Vägegenskaperna är som jag tidigare nämnt. 
suveräna. Vagnen inbjuder sill hård kurv-
tagning. då den ligger fastklistrad, likt ett 
strykjärn, intill vägbanan. Körs vagnen med 
bakvagnssladd genom en kurva, behöver 
man bara lätta lite på gasen för att Sonet-
ten skall återta kursen. För att förbättra 
väghållningen ytterligare har jag monterat 

Auto-Trygg dämpare runt om. Bilens sid-
vindsstabititet anser jag vara bättre ån den 
vanliga Saabens. 

Trots uppråknade fördelar finns dock en 
del skönhetsfläckar. Rutorna tätar dåligt 
mot karossen. En ram runt fönstret hade 
eliminerat detta. Ventilationen är dålig, ru-
torna immar lätt igen, men har enligt upp-
gift från Saab förbättrats. Bagageutrymmet 
år minimalt och rymmer bara resväska — 
tandborste, men vilken sportvagn är byggd 
för att frakta gods. 

En nackdel får man väl också säga år 
att den år svärkörd i stadstrafik. Motorn 
mär inte bra av låga varv. Den sotar igen 
och stiften blir oljiga. Det gäller att hålla 
rätt varvtal. varför den även tir svarkörd 
för en nybörjare. Fråga min fästmö. Den 
tir definitivt inte tillverkad för söndagsbi-
lister, utan snarare för tävlingsbruk. Bäst 
mår Sonetten når den får varva ut. mil  ef-
ter mil. Brånsleförbrukningen håller sig om-
kring 1.4 liter vid stadskörning och sjunker 
till litern vid landsväg. 

TREVLIG PÅ ALLA SÄTT 
Sammanfattningsvis vill jag såga att jag 
trivs mycket bra med Sonetten. Dess goda 
egenskaper tar helt överhanden. Att sätta 
sig ner i såtet. lägga in växeln och trycka 
ner gaspedalen. samtidigt som man trycks 
bakåt av accelerationen ger en känsla som 
inte går att beskriva. Den maste upplevas. 
Saab har, tycker tag, lyckats med att fram-
ställa en sportvagn i ordets råtta bemärkel-
se. Den har ett originellt utseende i kom-
bination med ypperliga köregenskaper samt 
en stryktålig och varvvillig motor, allt det-
ta inbakat under namnet SAAB — SO-
NETT. 

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 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

Hans Nyberg 
Yngve Ekberg 
Jan-Erik Friberg 
Mikael Gustafson 
Leif Blomberg 

0150/400 84 
08/774 28 85 
0500/603 07 
019/16 16 61 
0502/450 42 

MHRF-besiktningsmän: 
Hans Eklund, Rombergsgatan 15, 199 33 Enköping. 
Tel. 0171/315 43 

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

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

Ovan: Vägegenskaperna år det bästa på bilen — bevisat i många tdviinear. Och den 
trivs bäst när den or hårt. 

T. v.: Intertoren sir snvgg och dridamålsenlig. Enda anmärkrunoarna 	iaddnines- 
lampans placering samt att det dr ratt- i stallet får gutvva.rei. 
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890902 Träff med 
Rally 

'Aug-Sep Höstträff 
i !890909-Internationell 
!890910 	S.aåb-Träff 

!890924 

1 	. 

Höstträff 
med Marknad 

 

avTyp Datum 	 Plats Arrangemang 

890318 Årsmöte 	Nyköping 

Träff med 	Umeå 890319 garagerunda 

Rally 	 Stockholm 
890520 "Söderturen" 

I  890527 Rally med 	Knivsta 
'  Beach-Party 

Kontaktman 

Mer information 
i tidningen 

Martin Stenlund 

090-32339 

Lasse Eriksson 

08-450358 

Börje Eriksson, 

0760-22852 

i 89060 4 
Sibylla 

Gustasson 
0120-10791 

Sommarträff 	Linköping 

, 
1 890610 Världens 	Nyköping 

Häftigaste 	Saab Ana i , 	 _Saab  
C 

!890617- 	
lassic 

 Motor Festival 
890618 Träff 
	

Örebro 

890623- 

	

30-Års 	Holland 
890625 Jubileum 
	 - 

Maria Schmidt 

0155-49000 

Mikael 
Gustavsson 

019-161661 ' 

890819 Träff Katrineholm ;Håkan Larsson 

10150-91110 

Göteborg 	•Jonas Sahlån 
Saab Ana 	'031-931753 
Hisingen 

Haltern/Vt 	Stenlund LysA_La.u090732339  

Gunnar 
Samuelsson 

p13-145179 

Umeå 
Martin 

Linköping 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

