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SAABmanfattning 
Ordförandens samlande tankar 

     

       

Hej. 

Nu är sommaren här och med den våra träffar. Till Er som funderar på 
att besöka någon av dessa: ta kontakt med arrangören innan, så Ni inte 
åker förgäves eller missar någon viktig info om träffen. 

Årsmötet 18 mars var välbesökt, och tack vare Anders Tunberg på 
SAAB-SCANIA blev det god mat och dryck samt roliga filmer som gi-
vetvis handlade om SAABbilar. Tack än en gång Anders för allt jobb Du 
la ner för att vi skulle ha trevligt. 

Samtidigt vill jag avtacka Mikael Gustafson och Jan-Erik Friberg som 
varit med länge i styrelsen, och i nästa andetag välkomna nye vice ordf. 
Lennart Holmgren och nye matr.förv. Jonas Sahlen. Den gamla styrelsen 
+ alla andra som har hjälpt till att få SSR att fungera vill jag förstås ock-
så tacka för Ert fina ideella arbete. 

I detta nr finns en annons från ovan nämnde Sahlen, där vi i SSR har 
lagerrensning på kvarvarande tröjor + T-shirt och lite annat. Passa på 
och fynda för billigare än så här blir det aldrig. 

Slutligen vill jag tacka de medlemmar som ställt upp med material till 
detta och nästkommande nr speciellt då Inge Lundberg som lånat redak-
tionen en hel låda med gamla motortidningar med bara SAAB-artiklar 
och tester. 

Utan Er blev det svårt att ragga fram artiklar till vår kära Bakruta. 
Återigen: Väl mött i sommar och ha't bra! 

Eder 

C_- 

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: 
	

Vice Ordförande: 
	

Medlemsregister/ 

Yngve Ekberg 
	

Lennart Holmgren 
	

Kassör: 

Fotbollsvägen 13 
	

Högbovägen 78A 
	

Mats Carlsson 

141 40 Huddinge 
	

811 32 Sandviken 
	

Storskiftesvägen 135 

Tel. 08-774 28 85 
	

Tel. 026-25 70 15 
	

145 60 Norsborg 
Tel. 0753-755 88 

Sekreterare: 
	

Vice Sekreterare: 
	

Klubbmästare: 

Mats Jonsson 
	

Hans Nyberg 
	

Börje Eriksson 

Gersnäsgatan 14 
	

Haga Strångsjö 
	

ldungatan 41 

641 46 Katrineholm 
	

641 90 Katrineholm 
	

195 00 Märsta 

Tel. 0150-129 04 
	

Tel. 0150-400 84 
	

Tel. 0760-228 52 

Redaktör: 
	

Materialförvaltare: 

Karl-Gustav Karlevall 
	

Jonas Sah len 
Västertorpsv. 148 
	

Hagenvägen 36 
126 59 Hägersten 
	

430 41 Kullavik 
Tel. 08-97 31 42 
	

Tel. 031-93 17 53 

Annonsredaktör: 
	

Styrelsesuppleanter: 
Lasse Eriksson 
	

Leif Blomberg 
Eriklundsgatan 4 
	

Frälsegården, Härja 
126 32 Hägersten 
	

522 00 Tidaholnn 
Tel. 08-45 03 58 
	

Tel. 0502-450 42 
Till Lasse skickar du dina annonser, 
men dina fantastiska reseskildringar, 
Saab-äventyr m m skickar du som 
vanligt till Kåge. 

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. 



Verksamhetsberättelse för 
Svenska Saabregistret, 
verksamhetsåret 1983 

Svenska Saabregistrets styrelse har under verksamhetsåret 1988 varit konsti-
tuerat enligt följande: 
Ordförande 	Yngve Ekberg, Huddinge 
Sekreterare 	Mats Jonsson, Katrineholm 
Kassör 	Mats Carlsson, Norsborg 
Vice ordförande Mikael Gustafson, Örebro 
Vice sekreterare Hans Nyberg, Katrineholm 
Klubbmästare 	Börje Eriksson, Märsta 
Matr. förvaltare Jan-Erik Friberg, Skövde 
Redaktör 	KG Karlevall, Hägersten 
Suppleanter 	Leif Blomberg, Tidaholm 

Lennart Holmgren, Sandviken 
Björn Karlsson, Karlskoga 

Erland Johansson, Linköping 
Gunnar Samuelsson, Linköping 
Anders Andersson, Vara 
Lars Eriksson, Hägersten 
Rolf Jensen, Borås 
Erik Randa, Stockholm 

Verksamhetsåret 1988 kan betecknas som ett mycket händelserikt år trots att vi 
inte har genomfört några arrangemang liknande jätte-träffen i Trollhättan 1987. 
Sju träffar arrangerades i SSR: s regi av våra duktiga och entusiastiska medlem-
mar. Flitigast har vår nybildade norrlandssektion varit med 3 träffar. Vidare har 
träffar airangerats i Stockholm, Göteborg, Örebro och Katrineholm. Utöver 
detta så var SSR med och arrangerade Upp till 1200-träffen i Nynäshamn. 
Trots att vi officiellt inte deltog i den årliga "Världens häftigaste Saab"-till-
ställningen i Nyköping så hade ganska många medlemmar letat sig dit med sina 
pärlor. 

Under 1987 bildades en Norrlandssektion som har sitt säte i Umeå. Anled= 
ningen till detta initiativ är att det finns ett stort antal medlemmar i landets norra 
regioner och avstånden är som bekant stora vilket försvårar vår verksamhet där. 
Norrlandssektionen har erhållit ett bidrag på 1500 kr under det gångna året för 
att man ska kunna göra egna utskick'och dyl. för våra nordliga medlemmar. 
SSR : s styrelse vill passa på att rekommendera medlemmar i syd- och mellan-
Sverige ett besök på Norrlandssektionens evenemang som verkligen är väl-
arrangerade. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda möten. 
Klubbtidningen Bakrutan utkom under verksamhetsåret 1988 med 4 num-

mer. Styrelsen vill härmed framföra sitt stora tack till alla medlemmar som bi-
dragit med läsbart material under det gångna året. Utan Er hade det inte blivit 
någon tidning. 

Reservdelslagret har utökats en del under året. Beslut har tagits om inköp av 
en persondator så att den reservdelsansvarige lättare skall kunna hålla ordning 
på lagret. 

Nytillverkningen av reservdelar har börjat komma igång så smått. Under 
året har vi fatt tag på nyvävda tyger till Sport och Monte Carlo. Under hösten 
1988 fick vi besked om att man har börjat ta fram verktyg för tillverkningen av 
de främre ljuddämparna till Sport/Monte Carlo. Ett femtiotal dämpare har be-
ställts av ett trettiotal medlemmar. Tyvärr tillåter inte klubbens ekonomi några 
större utgifter på nytillverkning och dylikt varför det är direkt beroende av 
medlemmarnas intresse om det ska bli någon ytterligare nytillverkning av and-
ra detaljer. Av den anledningen vill vi i styrelsen rekommendera alla medlem-
mar att se över sitt framtida behov när det *blir aktuellt med nytillverkning. 

Medlemsantalet var vid årets slut ca 580 vilket innebär en ökning med ca 
50-60 st sedan i fjol. Under året utgavs en medlemsmatrikel som vi räknar 
med att försöka hålla aktuell samt att försöka förbättra layouten på. 

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

Nu riktar vi våra blickar framåt och hoppas att 1989 skall bli ett minst lika lyc-
kat år som 1988. 

Katrineholm den 19 februari 1989 

Mats Jonsson 
Sekr. 

Revisorer 

Rev.suppleant 
Valberedning 
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Protokoll rört vid SSFt:s årsmöte i 
Nyköping 89-03-18 

§ 1. Mötet förklaras öppnat av ordförande Yngve Ekberg. 
§ 2. Till ordförande för mötet valdes KG Karlevall samt till sekreterare Rolf 

Jensen. 
§ 3. Till justeringsmän valdes paret Eriksson. 
§ 4. Ang mötets behöriga utlysande förklarade Yngve Ekberg att posten denna 

gång fått utskicket i tid men ej observerat att det var föreningspost med på-
följd att det blev försenat. Mötet godtog denna förklaring. 

§ 5. Ordföranden drog den avgående styrelsens verksamhetsberättelse. Den 
ekonomiska redogörelsen var ej klar i tid. 

§ 6. Revisionsberättelsen var ej klar i tid. Mötet godtog att den kommer i Bak-
rutan 2 -89. 

§ 7. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen kunde ej medgivas då revisions-
berättelsen ej var klar i tid. 

§ 8. Följande styrelseledamöter valdes: 

Ordförande 
	

1 år 
	

Yngve Ekberg 
Sekreterare 
	

2 år 
	

Mats Jonsson 
Vice Ordförande 
	

2 år 	Lennart Holmgren 
Klubbmästare 
	

2 år 
	

Börje Eriksson 
Redaktör 
	

1 år 
	

KG Karlevall 
Redaktion 	1 år 

	
Lars Eriksson 
John Jonasson 
Erik Randa 
Leif Blomgren 	omval 
Björn Karlsson 	omval 
Håkan Larsson 
Jonas Sah161 
	

(J E Friberg 
har p.g.a. tidsbrist 

tackat nej till resten 
av 2 års perioden.) 

§ 9. Till revisorer på 1 år valdes: 
	

Erland Johansson 	omval 
Gunnar Samuelsson omval 

Revisorssuppleant 1 år 
	

Anders Andersson 	omval 
§ 10. Till valberedning valdes på 1 år 	Lars Eriksson 	omval 

Björn Karlsson 
§ 11. Förslaget har väckts att i styrelsen ingående medlemmar skall fäfrihet 

från medlemsavgift under respektive mandatperiod. Detta förslag god-
togs av mötet. 

§ 12. Orsaken till att vi ej har valt en ny kassör förklarades av Yngve Ekberg 
med att vi hyr in Mats Karlsson. Då han ej är Saab entusiast medför detta 
att vi betalar honom 200:-/mån som hyra av data. Detta för att förhindra 
att problem uppstår vid kassörsbyte. 
Lars Eriksson framförde önskemål om att vi skulle söka gamla medlem-
mar från tidigare register men detta bifölls ej av mötet då detta skulle bli 
både dyrt och tidsödande. 
Frågan om vi kunde tänka oss att låta V4-ägare och 99-ägare vara med i 
klubben fördes fram. Man konstaterade då att SSR ej är en modellklubb 
utan välkomnar alla medlemmar oavsett bilinnehav. 
Bjurström från Linköping framförde önskemål om ett informationsblad 
att ge till nya medlemmar. Detta kommer att bifogas nästa nummer av 
Bakrutan. Bjurström framförde även önskemål om ett separat register för 
Saabo husvagnar men upplystes om att man ev vid nästa nytryck av med-
lemsmatrikeln kunde få med även Saabo husvagnar. 
Stildcan König inbjöd intresserade att åka med till norska Saab klubbens 
möte i Trondheim i pingst. 
Jonas Sahlen inbjöd även intresserade att åka med till danska Saab klub-
bens möte i Köpenhamn 10- 11 juni. 
Önskemål om lista på tillgängliga delar i vårat reservdelslager framför-
des. Leif Blomgren svarade att en lista kommer i nästa nummer av 
Bakrutan. 
Vidare visades det första exet av den nytillverkade sportljuddämparen 
som utföll till belåtenhet. 

§ 13. Medlemsavgiften för 1990 bestämdes vara oförändrad 100:-. 
§ 14. Reseersättningen bestämdes vara 5 :-/mil. 
§ 15. Ordföranden förklarade mötet avslutat samt avtackade Jan Erik Friberg 

för den gångna tiden. 

Rolf Jensen/ sekreterare 

Justeras 

Börje Eriksson 	 Ingela Eriksson 

omval 
omval 

omval 
omval 

Styrelsesuppleanter 1 år 

Materialförvaltare 	1 år 
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Resultaträkning för 
Svenska SAAB-registret 
1988-01-01 1988-12-31  

Medlemsavgifter 55.655.85 
Försäljning delar 45.289.70 
Försäljning, dekaler, tröjor, m.m. 1.695.— 
Intäkter, träffar, lotter, annonser 105.— 
Övriga intäkter 500.— 

Summa intäkter 103.245.55 

Inköp delar 43.930.40 
Inköp, dekaler, tröjor m.m. 4.367.85 
Styrelsemöten + årsmöte 1.378.35 
Resekostnader 448.— 
Bakrutan 26.717.— 
Hyra lokal 1.700.— 
Bokföringskostnader 4.800.— 
Porto 5.052.80 
Avgift MHRF 3.150.— 
Övrigt 295.— 
Matrikel 5.772.— 
Annonsbladet 3.496.20 
Kontorsmateriel 5.511.25 
Bidrag föreningar 
Ökning lager —15.940.— 

Summa kostnader 92.678.85 

Resultat före finansiella intäkter 
och kostnader 10.566.70 

Ränteintäkter 4.005.27 

Räntekostnader 1.254.60 

Årets resultat 13.317.37 

Balansräkning för 
Svenska SAAB-registret 
1988-01-01 1988-12-31 

Tillgångar 
Kassa 
	

0.- 
Postgiro 
	

17.392.27 
Bank 
	

44.447.93 
Lager 	 33.940.— 

Summa tillgångar 	 95.780.20 

Skulder & eget kapital 
Skulder 
Leverantörsskulder 
	

11.229.— 
Förutbetalda intäkter 
	

16.550.— 
Förskott ljuddämpare 
	

19.125.— 

Summa skulder 	 46.904.— 

Eget kapital 
	

35 .558.83 
Redovisat resultat 
	

13 .317.37 

Summa eget kapital 
	

48.876.20 

Summa skulder & eget kapital 
	

95.780.20 

Revisionsberättelse 
Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper och styrelsens förvaltning kalen-
deråret 1988. 

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

Räkenskaperna är korrekt förda samt försedda med verifikationer. 

Vi föreslår kassören samt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Linköping i april 1989 

Erland Johansson 	 Gunnar Samuelsson 
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Rapport från årsmötet 
Svenska Sabbregistrets årsmöte var i år förlagt till Saab personbildivisionens 
lokaler i Storhusqvarn som är beläget i Nyköping. Årsmötet blev en succé. Ca 
65 medlemmar var närvarande trots det fina men blåsiga vårvädret. Vi var myc-
ket nöjda med att så många lyckats hitta rätt trots den ganska bristfälliga väg-
beskrivningen. Lite strul var det dock: Ett styrelsemöte var förlagt till klockan 
10 d.v.s. 1 timme före årsmötet. Klockan var 10 men ingen hade nyckel till loka-
lerna. Vår värd, Anders Tunberg, hade inte heller någon nyckel eftersom en an-
nan medarbetare på Saab hade lovat att komma och öppna. Stora ögon gjordes 
när artikelförfattaren med fru kom och öppnade. Inneifrån! Familjens kvinnli-
ga representant jobbar nämligen i huset på K-Konsult men det visste ju inte de 
andra. 

Efter det att Anders Tunberg hälsat alla välkomna och det att Yngve Ekberg 
presenterat styrelsemedlemmarna intogs en gemensam måltid pm bestod av öl 
och landgång. som studieobjekt i lokalen fanns en grå Saab 900 cabriolet men 
efter vad vi erfarit så var det ingen som tog tillfället jakt och ökade ut bilparken. 
Årsmötesförhandlingarna avlöpte ganska lugnt. KG Karlevall och Rolf Jensen 
blev mötesordförande respektive sekreterare. Mikael Gustavson och Jan Erik 
Friberg avtackades (den förstnämnda var inte närvarande) och ersattes av Len-
nart Holmgren från Sandviken och Jonas Sahlen från Göteborg. Frågor om att 
köpa uppgifter från TSV om kvarvarande tvåtaktare togs upp. Tyvärr har inte 
styrelsen resurscher till detta omfattande arbete. Dessutom kostar det en hel del 
pengar och vi kommer ändå inte att nå alla tvåtaktsägare. de flesta som är intres-
serade av gammelsaabar har ju goda möjligheter att fa kännedom om oss ändå 
via motorpressen. Apropå nya medlemmar så beslöts det att vi ska ta fram lap-
par med information om klubben att t.ex. fästa på parkerade tvåtaktare. En bra 
i& tycker vi. 

Stig Olov König från Vingåker undrade om det fanns intresse att åka i kortege 
till GSV: s träff i Norge. Någon undrade om det var för att underlätta ev. bogse-
ring. . . Kul ialla fall att han har plockat ut den gamla 96: an igen efter allt hus-
byggande. 

Vi diskuterade också klubbens verksamhet och intresseområde och årsmötet 
fann att det inte står någonting om att vi bara skall syssla med tvåtaktare i klub-
bens stadgar. Detta innebär att det är fritt fram för gamla hederliga 96: or med 
Fordmotor. Många har skrivit och önskat bli medlemmar under våren därför att 
de har fina V4: or och det vore ju synd att neka dem det. Faktum är ju att om inte 
vi tar hand om dem så gör någon annan klubb det och Saab -Scania har medde-
lat att man inte intresserade att diskutera reservdelar till 96: or med två klubbar. 
Handen på hjärtat: Visst värmer det lite i hjärtat när man går bland alla japanska 
plast (skräp) bilar på varuhusparkeringar och far se en hederlig V4: a. 

Efter avslutade årsmötes-förhandlingar passade Anders Tunberg på att visa 
en mängd gamla Saab-filmer från 50, 60, 70 och 80-talet. Han hade 13 timmar 
film med sig men vi hann dock inte se allt utan vi bröt upp vid femtiden. Den 
lilla skara som då återstod samlades på parkeringen utanför där en del pengar 
och delar bytte ägare. Även någon veteranbilsbesiktning lär ha utförts. Har du 
en jättefin tvåtaktare i originalskick så skall du definitivt taga tillfället i akt och 
samtidigt reducera dina försäkringskostnader. Ring närmaste besiktningsman 
bara och beställ tid. 

M J 

Reds sida 
Jaha, så har vi nu återigen stökat över ett årsmöte. Själv fick jag agera mötes-
ordförande och domdera över dom församlade medlemmarna. Som mötesord-
förande måste man direkt sätta sig i en viss respekt hos dom närvarande så att 
inget flams och trams uppstår. Givetvis uppstod det en hel del flams och trams 
när mötesordförande försökte snabba på mötet genom att hoppa över en del 
punkter i mötesprogrammet, givetvis så gick inte dessa finter hem hos med-
lemmarna. Tänk att ni var då duktiga på att hänga med i årsmötesdagordningen, 
hade jag aldrig trott. Själv fick jag efter .vissa protester från mig själv fortsätta 
att titulera mig redaktör för Bakrutan, Sveriges bästa Saabklubbtidning enligt 
en gallupundersökning som vi kommer att göra någon gång framöver då styrel-
sen far en stund över. Däremot så blev jag av med annonsjobbet som övertogs 
av Lasse Eriksson, som garanterat inte visste vad han gav sig in på. Hädanefter 
så kommer vi (Lasse) att slänga (arkivera?) alla annonser som inte går att tyda 
på något sätt, annonser som är superhemliga och saknar namn kommer vi inte 
heller att acceptera eftersom dom inte är ett dugg kul att jobba med. Alltså en 
skärpning vad gäller läsbarhet och 'skriv ditt namn så kommer din annons ga-
ranterat med i tidningen. Måste faktiskt nämna att jag fick två handräckare,till 
till redaktionen, nämligen Erik Panda och John Jonasson. 

Nä, nu orkar jag inte skriva ner mer. Se till att ni far ut era gammelsaabar till 
sommarens SSR: träffar. Ha't bra, 

KÅGE 

Styrelsen för SSR med redaktionen i spetsen vill tacka alla medlemmar som har 
bidragit med material till detta GT nummer. Ett särskilt tack vill vi rikta till Inge 
Lundberg som har donerat hela sin jättesamling av tidningar och urklipp om 
Saabar till klubben, ett stort TACK! 

9 



Naam 	Surname 

Voornamen Intitials 

Plaats 	Village 
Postcode Code 

Bijrijder Extra guest 

Kind 	Child 

Kind 	Child 

Saab Type 

Bouwjaar Year 

Kenteken Number 

Hotel Vianen 

Camping Vianen 

Geen overnachting 
wel gedurende het 
weekend -aanwezig 

Deelname Beautycontest 
Member Beautycontest 

INSCHRIJFFORMULIER 
==-=. 	

Overnachting ( pass the night ), d.m.v. onze reservering. 

: Ja / Nee 

Niet-leden ( Non-members )  

Bovenstaande invullen. 
Entreegeld Hfl. 25,00 per persoon ( entrance fee ) 
Kinderen 	Hfl. 10,00 per persoon ( children ) 

Kosten evenementen 	als bovengenoemd, overmaken op giro penningmeester, 
N.T.M. Kees, Girorek. No. 49.47.66 t.n.v. SAAB CLUB HL. 
Please pay by check to mr. N.T.M. Kees, Giro no. 49.47.66 SAAB CLUB HL. or send check. 

Na inschrijving ontvangt U bevestiging, routekaart. 
Af ter your application, we will send you our confirmation etc. 

Zenden san 
Please send this application to 	: Kees Hooijschuur 

Spijtstraat 24 
1531 EB WORMER. 
Holland. 

Afrekening motel en camping en lunch of ontbijt san de balie motel of camping. 
Payment hotel and camping at the desk hotel or camping by your own. 

All will receive a very nice souvenir after the weekend. 
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ÖREBROTRÄFF 
Hej ! Åter är det dags för en helg i Örebro. Lördagen 17/6 har vi klubbträff och 
på söndagen 18/6 åker vi till Classic Motor Festival för att tilla på allt ifrån T-
Ford  till Jaguar E-types etc. 

PROGRAM 
Lördag 17/6 klockan 13.00 träffas vi vid Gocart-banan, Täby motorstadion 
som finns vid Örebro-flygplats, ca 5 km ifrån Örebro mot Karlskoga E 18 
(Oslo). 

Ät lunch eller medtag lunchkorg då det ej finns något matställe i direkt anslut-
ning till motorstadion. 

Oömma kläder rekommenderas om du som de flesta vill prova på go-kartens 
egenskaper på riktig bana, kostnad 30:—/7 min. 

Obs vid dåligt väder har vi annat program dock samma mötesplats. 
Ifrån kl 17.00 är vi på Strömsborgs sommar-café samma som förra året, vi 

hyr caKt hela kvällen. 
Vi tänder grillen, visar bilder (dia) och har en egen Saab-marknad (gör den 

stora garageröjningen och tag med delar). 
Kaffe, the, läsk och lättöl har vi, men tag med det du vill äta på kvällen. Korv, 

kassler eller något annat. 
Söndag 18/6 kl 07.00 öppnar Classic Motor Festival sin bil- och bildels mark-

nad och kl 10.00 öppnar själva bilutställningen, alla ska dock parkera på vårt an-
visade område (se skyltar). 

Övernattningsställen: 	 Örebro Vandrarhem tel 019-24 09 21 
Gustavsviks camping (har stugor) tel 019-13 51 88 

För båda dessa ställen gäller att du bokar plats i god tid. 
För dig som kommer direkt till Strömsborg café på lördagkvällen gäller föl-

jande vägbeskrivning, se även karta: 
Åkande ifrån Stockholmshållet: du kör E3, E18 förbi Statoil Scandic hotell 

och OK, tag höger vid skylt Gustavsvik, Bista. Därefter tar du vänster mot Gus-
tavsvik, Bista iföljande korsning. Kör ca 200 meter tag höger vid skylt bildprov-
ning. Du är nu på Åbyvägen kör denna ca 700 meter efter skylt Strömsborg och 
Skråmsta byväg på höger sida, kör in på denna väg. Följ vägen åt vänster kör 
ca 250 meter till en skylt höger Strömsborg (vid en kollonilott), sväng in och 
kör 300 meter till vändplan utanför Strömsborg. 

Åkande ifrån Göteborg Oslo E3, E18: kör till höger vid skylt Söder sjukhus, 
kör sedan ca 400 meter tag höger vid skylt Aspholmen, Bista, kör ca 300 meter 
tag höger skyltat Bista. Kör nu rakt fram i nästa korsning och över E3, E18 där-
efter ska du vänster vid skylt bilprovning du är nu på Abyvägen kör denna ca 
700 meter se efter skylt Strömsborg och Skråmsta byväg på höger sida kör in 
och följ vägen till vänster kör ca 250 m till en skylt höger Strömsborg (vid en 
kollonilott) sväng in och kör 300 m till vändplan utanför Strömsborg. 
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93B GT 750 
Min Saab är en 93 B GT 750 1958 ch.nr:  48652. 

Historik: Registrerad första gången 30/8 1958 på Saab i Trollhättan, där den 
gick som provbil i tre år. Möjligen kan den ha varit servicebil i Monte Carlo ral-
lyt och andra rallyn. Detta enligt Pelle Ruud på Saabmus&t i Trollhättan. Den 
9/6 1961 såldes bilen genom Ana motor till en ingenjör i Trollhättan, sedan till 
Lyckorna och därefter till två ägare i Uddevalla. Någon gång i början på 
70-talet lämnades bilen hos en mackägare i Sollefteå som betalning för någon 
skuld. Sedan dess har den stått bortglömd vid en lada tills jag hämtade hösten 
1983. Hur jag blev intresserad av gamla Saabar: Samtal med den nu f.d. mac-
kägaren. 

—Du Bylund, du som drar hem allt gammalt skrot är du intresserad av en 
Saab? 

—Nej! 
—Jo, men den här är speciell, den här har Erik Karlsson kört. 
—Det säger alla som har en gammel Saab. 
—Du kan väl gå och titta i alla fall, den står där borta vid ladan på andra si-

dan bäcken. 
Så gick det till och på den vägen är det. Fyndskick: I stort sett komplett förut-

om ratt, speedpilot, tempmätare och alla långa aluminiumlister. Karossen var 
nästan helt bortrostad. Inredningen fanns kvar men var förstörd utav regn och 
rusk, det fanns förresten inte en glasbit på bilen som inte var sönderslagen. 
Motorn var utbytt mot en 96:a. 

Renovering: Eftersom jag har både billackering och plåtslageri som yrke så 
har jag gjort allt jobb själv. Det är också förklaring till att det har tagit lång tid 
att fa bilen klar, man blir ju less ibland. För tillfället befinner sig bilen under 
montering, axlar, hjul, växellåda, motorblock och diverse småplock har kom-
mit på plats, men jag lär nog inte få ut den denlär sommaren heller. Till sist 
ett tack till alla som på olika sätt gjort det möjligt att renovera en så pass ovanlig 
Saab. 

Hälsningar Jan-Erik Bylund 
PS. köper aluminiumlister, snobbringar, Hella extraljus. tel. 0620-215 84 eller 
arb: 0620-112 96. D.S. 

På sidan här bredvid visar vi några bilder från Jan-Eriks otroliga renovering! 

Sug i Er! (reds anm.) Sportljuddämparna . . . 
Nu börjar det äntligen hända något beträffande sportljuddämparna. På det väl-
besökta årsmötet i Nyköping kunde ett prov-exemplar beskådas. Till det yttre 
såg den välgjord ut med undantag av några små detaljer som tillverkaren skall 
underrättas om. Rolf Jensen har provmoinerat den på sin Saab Sport och pass-
formen hade varit OK. Leveransen då? Ja, som tidigare meddelats gör leveran-
tören detta som ett extraknäck och vi för vänta till han har tid. vi  hoppas att vi 
skall kunna fa dem för distrubution innan semestern. Hav tröst kära medlem-
mar. Ett års väntan är inte någon speciellt lång tid för att få något nytillverkat 
i gammelbilsbranschen. 
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Styrelsen presenterar sig 
Namn: Leif Anders Kenneth Blomberg 

Född: 30 sept 1952 

Bor: På ett litet lantställe utanför Tidaholm tillsammans med Ingalill och tösa 
Linda. 
Yrke: Bilmek på en Saabverkstad, naturligtvis. 

Mekarstarten: Medfött. Började med mekning av mopeder och motorcyklar. 
Var 10 år när jag ägde första mopeden. Vid 14 års ålder började jag meka motor-
cyklar men åkte fast när en ondsint granne började klaga. Polisen kom, så det 
var bara att avveckla rörelsen. 
Första tvåtaktsminnet: 1967 skaffade min kusin en 96 delux -62, som han ville 
ha hjälp med. Vi monterade på ett 2 tums avgassystem så det rökte och ekade 
mellan kullarna, och då blev jag frälst. 
Köpte första tvåtaktaren: 1973. En midnattblå 96-63. Inköpspriset 300 kr. Jag 
svetsade rost i mängder och när sista biten var fastsvetsad slåg lågorna ut ur in-
strumentbrädan. 
Bytte instrumentbräda och motor en 66:a trippelförgasare. Samt dörrar och 
skärmar. Sedan var det dax för besiktning. Bilen var otroligt tjusig. Sju färger. 
På besiktningen tyckte dom att bilen var färggrann. Besiktningsmannen lyfte på 
motorhuven, och hittade en färg till (grundfärg). Bilen gick igenom med blankt 
papper. Jag använde bilen ett halvår innan jag lackerade den. Då hade jag fatt 
öknamnet Zigenaren. Har ägt ca 50 tvåtaktare sen dess. 

Bilinnehav idag: 2 st -63 sport, renoveringsobjekt. 1 st -64 sport, fin bil. 1 st 
96 delux -65, 1 st Saabo husvagn -67 + en hel del reservdelsbilar. 

Min drömbil: Midnattsblå Saab sport -63 med soltak. 

Andra intressen: Obefintliga enligt min fru. 

Favoritmat: Kåldolmar. 

Favoritmusik: En bra vässad tvåtaktare. 
Framtidsplaner: När -64 sporten är färdig, börjar renoveringen av Ingalills 
92:a -53 (tror hon). Även Saabon behöver renoveras inom den närmaste framti-
den. O.s.v. o.s.v. till min dödsdag. 

1 2 

Göteborgsträff den 2/9 1989! 
Nu är det dags igen! 
Damma av juvelen och kom till årets Göteborgsträff. 
Den kommer troligtvis vara den 2:a september (beroende på att visningen av 
90'års SAAB-modeller inte ska bli samma helg som träffen kan det bli en vecka 
senare). 
RING och KOLLA! 
Programmet kommer i stort att se ut så här: 
1. Samling vid SAAB-ANA i Sisjön klockan 10.00 
2. Inmontering av mat (smörgås och kaffe). 
3. Rally c:a 5 mil med bl .a. visning av SAAB-ANA:s nya lokaler på Hisingen, 

de nyaste SAAB-ANA-lokalerna i hela Sverige! . 
4. När vi äntligen kommer i mål blir det utspisning med korv och bröd, kaffe 

med dopp och till sist prisutdelning. 
5. Reservdelsmarknad: fyll hela bagaget eller varför inte hela bilen med moto-

rer, växellådor och dylikt. 
6. Hemfärd. Efter en lång dag med mycket tvåtaktsparfym i näsan åker vi trötta 

hem och lägger oss och drömmer om GT, SPORT: ar, Sonetter. . . 
Tveka inte! Ring eller skriv och förhandsanmäl dig (och din familj) till: 

Jonas SahlU 
Hagenvägen 26 
430 41 Kullavik 

Tel: 031-93 17 53 (hem 
031-37 01 57, 37 01 22 (arbete) 

Inbjudan till KNIVSTA-rundan 
Vi träffas vid BRUNNBY-badets parkering lördagen den 27 maj kl. 11. 
Platsen ligger 300 m öster om motorvägsavfarten vid Knivsta. Efter en slinga 
på ca 2,5 mil i 50-talsmiljö med lite klunga frågor för hela familjen återvänder 
vi till BRUNNBY där den medhavda matsäcken kan avnjutas i gröngräset. Här 
finns också tillfälle att köpa sälja byta dela och litteratur, titta på bilder och bilar. 
Alla SAAB modeller är välkomnar men jag måste begränsa antalet till 50 bilar. 
Vill ni vara bussiga och slå en signal i förväg så att jag har någorlunda koll på 
hur många bilar det kommer. 

Väl mött den 27 maj. 
Har vi glömt nåt 99999  

Hälsningar Börje och Ingela Eriksson 
Tel 0760-228 52 

P.S. Inge Lundberg kommer senare efter träffen att ha visning hemma hos sig 
på bilar och delar som han har till salu. 



Inbjudan Saabträff i Holland 
PROGRAM 

Saturday June 24: 
13.00 	 Opening area A.I.M. Importeur 

13.10 until 17.00 	Beauty-contest, in between 
— game of skills countries 
— films 
— surprise 

19.00 until 24.00 	Smörgåsbord, diner-dansant 
(see list of ingredients) 

Sunday June 25: 
09.30 Together by car through the surrounding 

13.30 	 Very luxury lunch 

Evelybody will receive a nice souvenir as visitor of this event. 

COM' 

Motel Vianen 	Room 2 persons, toilet + shower plus very nice bre- 
akfast, max. 2 children on room. 
Room Hfl. 86,00 
Children Hfl. 8,00 a child 

Lunch Motel Vianen 	Buffet Hfl. 10,50 a person 
Children Hfl. 7;00 a child 

Camping Vianen 	Simple camping car = van or tent + 2 children Hfl. 
10,00 a day 

Diner-dansant 	Hfl. 50,00 a person 
Children until 12 years old Hfl. 20,00 
Including 5 drinks free of charge 
Children 3 drinks free of charge 
After using your tickets, drinks are Hfl. 2,00 a drink 

Applications before June 1 to: 	Kees Hooijschuur 
Spijtstraat 24 
1531 EB Wormer 
HOLLAND 

Members only, non members see fee for non-members. 
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SAAB 93F GT 750 1960 
Denna modell kom ull p.g.a. att USA behövde en sportigare variant som drag-
plåster till sin försäljning. Detta blev Saab Granturismo 750 som premiärvisa-
des i april 1958. Den främsta skillnaden var motorn som hade ett helt annat 
topplock med högre kompression samt en vevaxel med fyllda balanser. Blocket 
hade helt andra porttider som var handbearbetade. Dessa rödmålade motorer 
var ihopsatta med extra hög precision, vilket resulterade i 45 hk/Din. (93 origi-
nal hade 33 hg/Din.) Utöver detta så fanns en trimsats som bestod av Solex dub-
belförgasare med insugningsrör och ett annat avgassystem. Med denna trimsats 
ökade effekten med ytterligare 7 hk. Inredningen är också helt annorlunda, 
kraftigare stolar med nackstöd på passagerarstolen. andra instrument med bl .a. 
varvräknare, Speedpilot o.s.v. Träratt, snålt tilltaget baksäte är några andra sa-
ker som bör nämnas. Det som syns utvändigt är dimljus, fjärrljus, dubbla 
backljus samt dubbla aluminiumlister längs karossidorna. 

Jörgen Anderssons fina Saab 93F UT 750 1960. 

18 19 



Gamla originalbilder som vi har fått låna genom 
Mats Jonsson, Katrineholm. 

93 G7' 1958, lägg märke till dom tidstypiska Afghanhundarna! 

93 F GT 1960, andra dörrar och ytterbackspeglar. 

20 
93 Gnu ovanliga instrumentering 

' 7•41: 
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93F GT 750 -60 
Den 93 F GT 750 -60 som jag äger har alltså framhängda dörrar. Den är röd 
med chassinr: 68406. Den ägdes ifrån början av Saab i Trollhättan från den 2/12 
-59 till den 8/11 -60. 

Anledningen till detta var att Rolf Mellde körde svenska rallyt med denna bil 
1960. Resultatet blev en 3 : dje plats i klass IX (turistvagnar högst 1 300 cm 3). 

När detta rally avslutades den 17 juni servades bilen och ställdes sedan ut till 
försäljning på ANA i Trollhättan den 8/11 -60. Den 12/12 -60 köptes bilen av 
Carl Magnus Cavalli Björkman, tandläkare och bror till finansmannen. Han 
använde bilen flitigt som vanlig bruksbil. Jag har hört historier om hur hans 
barn vantrivdes i det hårda baksätet under semesterresor till fjällen. Bilen köp-
tes sedan av den tyvärr nu bortgågne Sune Eriksson i från Hjo som har betytt 
väldigt mycket för SSR. Jag köpte bilen av Sunes far, Rune den 24/10 -87. 

Bilen var då komplett så när som på emblemet som skall sitta på radioluckan, 
vilket jag fortfarande saknar. Tempmätaren saknades också men den har jag 
lyckats hitta. Skicket i rosthänseende måste anses som mycket gott. Den var 
helt körklar vid köpet men var inte körd sedan slutet av -83, så bromsarna kär-
vade en del. Den är nu under fullständig renovering vilken jag hoppas skall gå 
bra. 

Det jag saknar är röd galon men det är jag ju inte ensam om, hoppas att detta 
problem löser sig för alla. 

Enligt uppgift stannade endast ett 20-tal bilar kvar i Sverige av 93 GT. Av 
dessa finns endast ett fatal kända, kanske 3-4 stycken. 

Alla som har någon information om något som gäller 93 GT 750 ombedes att " 
höra av sig så att vi kan sammanställa detta. Är tacksam för all information som 
kan finnas och ställer gärna upp själv i den utsträckning jag kan. 

Jörgen Andersson, tel. 0760-302 76. 
Ryttargatan 64, 194 31 Upplands-Väsby, 
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FART 1 TOPPK 
Svenska bilar har alltid varit kända för 

sin höga kvalitet och sin förmåga att 
tåla påfrestningar. Men någonting för sport-
vagnsentusiaster har de knappast varit, med 
sitt typiskt bruksbetonade utförande. En 
riktig sportvagn har länge saknats i Saabs 
och Volvos produktionsprogram. 

Volvo experimenterade visserligen en tid 
med en sportmodell med plastkaross, men 
det var ingen lyckad skapelse. Tillverk-
ningen kom visserligen i gång men den 
upphörde efter en tid. Volvos 85-hästars 
vagn är onekligen snabb och gör nog skäl 
för titeln 'the family sports care, som den 
kallas i annonserna i USA. Men även om 
motorn kanske kart värma hjärtat på en 
motorentusiast så är inredningen och ut-
förandet i övrigt fortfarande utpräglat 

bruksbetonat 
Också Saab har experimenterat med en 

plastsportvagn, den vackra lilla Sonetten. 
Den har visats i utställningshallar och de 
få handgjorda exemplaren har till och med 
framträtt på tävlingsbanorna några gånger 
och visat sig vara mycket snabba (även 
om ryktena om en topphastighet på över 
200 km/tim nog är betydligt överdrivna). 
Serietillverkning, som det talades om i 
början, lär nog aldrig komma i gång. Bl. a. 
måste i så fall en fyr- eller femväxlad 
låda utvecklas och tillverkas, vilket skulle 

kosta enormt mycket. 
Men experimenten har inte varit utan 

resultat; redan för ett år sedan började 
Sonettrnotorn (som är den vanliga tre-
cylindriga tvåtaktaren försedd med dubbla 
förgasare, kompression 9:1, andra lager och 
en del detaljändringar) förekomma i SAAB 
på isbanetävlingarrm. Och sedan kom sen-
sationen: Saab började i USA sälja en bil 
avsedd för tävlings- och rallykörning kal-
lad Granturismo 750. Den blev en ögon-
blicklig succé på den amerikanska mark-
naden och orderlistorna är långa. Detta 
kanske är en av anledningarna till att 
vagnen inte säljs i Sverige. 

Granturismon har Sonettmotor och kan 
fås antingen med en förgasare, då den har 
50 hästkrafter, eller med två, då den har 
57 hästkrafter. Inredningen och instrumen-
teringen är helt ny. Karossen är densamma 
som vi är vana vid, och med sin goda 
strömlinjeform lämpar den sig mycket bra 
för en snabb vagn. Pirellidäck, dubbla 
fjärrljus, varvräknare och Haldas rally-
instrument Speed Pilot ingår i standard-
utrustningen. Priset rör sig kring 13.500 kr 
omräknat i svenskt mynt. 

FART:s medarbetare har gjort en tio-
mila provtur med vagnen. Det var en sann 
njutning för en motorentusiast att köra 
den. Det första man noterar när man slår 
sig ned i Granturismon, är den verkligt  

förnämliga instrumenteringen, med rejäl 
varvräknare och hastighetsmätare med vita 
siffror på svart botten som det skall vara 
i en sportvagn. Speed Piloten sitter pryd-
ligt monterad i instrumentbrädan framför 
passagerarsätet. Ratten är av italiensk mo-
dell och ser ut och känns på det rätta sättet. 

Så häpnar man över hur fantastiskt be-
kvämt man sitter. Framsätena är mycke, 
stora och anatomiskt riktigt gjorda med or-
dentligt stöd för ryggen och axlarna, och 
man har en känsla av att man skulle kunna 
sitta hur länge som helst i bilen utan att 
bli trött och utan att sjunka ihop. En liten 
smal kudde som är fästad vid ryggstöds 
med två band och som går att flytta uoil-
och ned är en förnämlig och sinnrik detalj 
som man gärna skulle se på fler bilar. 

För att ge plats åt de stora framsätena 
har baksätets dyna gjorts smalare, och bak-
sätet är mera reservsäte än ordentlig sitt-
plats för två personer. Hak inredningen är 
vacker, smakfull och ändamålsenlig på det 
sätt som brukar känneteckna finare sport-
vagnar. Den höga kvaliteten och det fli-
tiga användandet av läder gör ett intryck 
av sober lyx som är utan jämförelse bland 
bilar i den här prisklassen. 

Så drar man i starthandtaget och motorn 
går genast igång. Den hörs knappt inuti 
vagnen och det vanliga tvåtaktsljudet läg-
ger man inte alls märke till. Detta tack 
vare att avgassystemet inte är det samma 
som hos den vanliga Saaben. 

Som alltid första gången man kör en bil 
startar man försiktigt och hanterar gaspe 
dalen med lätt fot. Men snart märker man 
att det är missriktad försiktighet att växla 
tidigt till tvåan (växellådan är den vanliga 
treväxlade). Motorn är så upptrimmad att 
det är direkt olämpligt att köra långsamt 
på hög växel. Effekten är mycket dåli. 
under 3000 varv/min, och accelerationen år 
obefintlig om man ger fullgas vid lägre 
varv än så. Motorn håller då på att kvävas 
och låter mycket ansträngd.  

körning hörs ett lätt tjut från Pirellidäcken, 
det är allt. På grusväg är framhjulsdriftens 
fördelar ännu mera uppenbara och på sli-
riga småvägar skulle man nog kunna köra 
ifrån det mesta i bilväg som kan dyka upp. 

Egendomligt nog saknar man knappast 
en fyrväxlad låda, utväxlingsförhållandena 
är mycket väl valda och tvåan har ett så 
stort register att den kommer till använd-
ning även när man kör fort. Men i stads-
trafik är vagnen mycket besvärlig och man 
önskar ofta att man hade en vanlig seg-
dragande standardmotor under huven. Två-
ans växel går inte att använda under tret-
tio—fyrtio km/t, och det är svårt att växla 
ner till den osynlcroniserade ettan. 

Det är ett alldeles speciellt nöje att köra 
en snabb bil som vid en hastig anblick 
ser ut som en vanlig standardvagn. En 
Isabellaägare på Norrtäljevägen som först 
körde om i hundratrettio med ett triumfe-
rande tjut från signalhornen och sedan såg 
Saaben öka och dra förbi med betydligt 
högre fart såg, enligt den stolte Granturis-
moägaren i passagerarsätet, så snopen ut 
att han säkert åkte direkt och tog reda på 
vad TSmotorn kostar. 

Tyvärr finns inte Granturismon till salu 
i Sverige ännu. Men den trimmade Volvon 
har ju kommit hit efter att från början 
också bara sålts i utlandet, och det finns 
ingen anledning till att inte Saaben snart 
skulle komma också. Tills dess är det väl 
bara att vänta. 

Och Granturismon är verkligen något gott 
att vänta på. 

C. J. DE GFIER 

Emellertid lår man sig snabbt den råtta 

körtekniken och då upptäcker man vilken 

fantastiskt behaglig bil man har i sin hand. 

På ettans växel är man på några sekunder 
uppe i 60 lunit (6500 varv), växlar till tvåan, 
år snabbt uppe i 80 (0-80 avverkas på 11 
sekunder) och kommer utan svårighet upp 

i 100 km/t på tvåan (6000 varv). Tvåan är 
Len utmärkt omkörningsväxel och det är 

Verkligen sug i vagnen om man växlar 

ner och trycker fullgas vid 80 Ism/t. Topp-
farten på trean varierar en smula, ibland 
orkar motorn bara upp i 5500 varv och 
hastigheten är då 140 km/t. Men alltsom-

kpftast pendlar hastighetsmätaren kring 150 
Woch däröver, och även med ett mindre fel-

slag hos hastighetsmätaren torde en genom-

snittlig toppfart av 145 km/t vara så nara 
sanningen man kan komma. 

Det provkörda exemplaret hade en för-
gasare; dubbelförgasarversionen gör enligt 
amerikanska siffror 160 km/t och klarar av 
accelerationen 0-80 på 8 sekunder (det är 
ungefär detsamma som en Triump TR-3). 
Både enkel- och dubbelförgasarmodellen 
har extra stora bromstrummor på alla fyra 
hjulen och häftiga inbromsningar från höga 
farter känns mycket säkra. Någon över-
hettning av bromstrummorna riskerar man 
nog inte ens vid mycket hård körning, trots 
att det inte går att bromsa med motorn 
(frihjulet bör man knappast ge sig på att 
koppla ur). 

På kurvig väg är bilen fantastiskt stadig 
och vägh.ållningen är nästan kusligt bra. 
Framhjulsdriften gör att det är nästan 
omöjligt att få sladd på torr asfalt bara man 
låter motorn dra bilen genom kurvorna 
och inte lättar på gasen. Vid mycket frän 
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Vad hände se'n? 
Ja, det kan man ju fråga sig. Alltid är det någon som är GT-intresserad och fin-
ner nöje av att få veta detta. Bilen i artikeln är alltså en riktig Saab 93 B Grantu-
rismo av 1958 årsmodell, en bil som är en ouppnåerlig dröm för många av oss 
entusiaster. GT-modellen togs fram för USA-marknaden och uppträdde i 
93-skepnad i form av 1958— 060 årsmodell. 1960 hette den således 93 F GT. 
Enligt olika uppgifter tillverkades det 605 stycken och modellen såldes offici-
ellt inte i Sverige. Trots detta fick ett gissningsvis 20-tal bilar stanna och dessa 
var i några fall tjänstebilar till högre chefer på Saab. I några andra fall handlar 
det om personer med goda kontakter inom Saab och vidare så blev några gamla 
tävlingsvagnar kvar. I dag känner man till ett fåtal som har överlevt. Bilen är 
även en raritet i USA trots att runt 550 st hamnade där. Saab Club of North 
America som har ca 3.500 medlemmar känner till ett knappt tiotal och några 
av våra medlemmar annonserar flitigt i olika klubbtidningar där. 

Bilen i artikeln var röd och fick chassinumret 44875 när den lämnade bandet 
i Trollhättan och var utrustad med en saxomatkoppling. Den 21 maj 1958 regist-
rerades bilen på en direktör Alvar Lindencrona i Stockholm och bilen fick 
numret AA2727. Bilen avregistrerades under vintern 61/62 och togs på nytt i 
bruk på våren -62. Den 13 maj 1963 köpte Saab-Ana i Nyköping in bilen och 
sålde den vidare till dåvarande Motor o Handels i Katrineholm den 19 septem-
ber. I oktober samma år köptes den av Sigge Larsson i Katrineholm och bilen 
fick reg.nr  D57282. Sigge Larsson jobbade på den tiden på Motor o Handels 
och han minns bilen mycket väl. När han köpte den kunde han välja mellan den-
na och en blå GT 750 av 59 årsmodell. Att han valde den äldre berodde på att 
den var fräschare och att man hade låtit montera en 4 växlad växellåda. Vart tog 
då den blå bilen vägen då? Jo, den köptes av en klädförsäljare i Katrineholm och 
han lyckades åka dit för fortkörning i centrala Katrineholm runt 1964. Själv sä-
ger han att det berodde på att bilen hade ett alltför högt avgasljud . . . När arti-
kelförfattaren försökte spåra bilens vidare öden genom att besöka den lokala 
Saab-handlaren så kom en av ägarna fram och strödde mer salt i såren genom 
att berätta att han minsann också hade haft en 93 GT. En beige 59 och den hade 
han haft när han gjorde lumpen på Gotland i mitten av sextiotalet och han hade 
sålt bilen på ön, troligen då vid muck. 

Åter till den röda igen. Sigge Larsson hade bilen i sin ägo fram till juni 1966 
och under den tiden hade även en dragkrok monterats. På tal om beiga 59: or. 
Jag frångår ämnet på nytt men vid den här tiden så fanns det även en beige Saab 
95 av årsmodell 1959 med chassinummer 7. Sigge minns även den väl eftersom 
den då och då lämnades in på service hos Saabförsäljaren i Katrineholm. GT: n 
igen då. Ny ägare blev en ingenjör Rune Karlsson i Arboga och han ägde bilen, 
som då hade reg.nr  U56632, fram till maj 1968 då den numera insomnade bi-
Ifirman Thord Thibblin i Katrineholm övertog den. Den 22 augusti så fick den 
en ny ägare igen och denna gång var det Ove Almkvist i Nyköping som förbar-
made sig över den som nu hade fått ett nytt reg.nummer igen. D27242. I maj 
1969 var det dags igen. Bilen köptes av Kurt Andersson i Oxelösund och han 
sålde den i december samma år till Rylanders bil i Nyköping som i januari föl-
jande år sålde den till en Sune Ohlsson i Oxelösund. I oktober 1970 köptes bilen 
av Knut Bjuhr bil AB i Nyköping som samma månad sålde den vidare till en Ve-
ine Lind i Nyköping. Veine Lind, som var bilvårdare till yrket, lyckades vårda 
bilen så bra att han den 15 februari anmälde bilen skrotad enligt §19:2 i vägtra-
fikförordningen. där skulle berättelsen kunna ha slutat om inte några av våra 
medlemmar gett sig tusan på att finna en GT. Genom att fortsätta efterforsknin-
gen har man ratt reda på att bilen grävts ned i trakten av Nyköping och att några 
detaljer dessförinnan hade demonterats. 

Förvåningen blev stor för några år sedan då bilregistret lät meddela att bilen 
fanns registrerad i centrala bilregistrets dator på en av våra medlemmar i mel-
lansverige. Registreringen skedde den 20 augusti 1985 och vi ser med spänning 
fram emot att ra se hur bilen har klarat tidens tand. Det har också kommit till 
vår kännedom att den beiga 95 59: an med chassienummer 7 är registrerad på 
samme medlem sedan några år. Tilläggas bör kanske göras att denne medlem 
inte bor i Enköping . . . MJ 
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irriminartest 
förberedelser får SAAD-trimning. Folks Manneretedt passade på att vid 
fobrIksbegket eludera SAAB Sonett både under huven och "från ratuidae" 

i Trollhättan 

Den sportiga SAAB 750 Granturismo har bl. o. en 
mycket valulnyttlad instrumentpanel, som ses ovan. 
Nedan en annan SAAB-Interiör, Rolf Mendes 
bäddbar° tavlingsvagn från 1955 års Tour d'Eu-
rop.. Bilden 1. v. visar den nuvarande montage-
hallen i Trollhättan, sons i höst betydligt utökas. 

När man vill titta närmare på 
3AAB:s specialtrimmade modeller, kom-
ner man automatiskt i kontakt med Rolf 
Valde, chefen för fabrikens utvecklings-
■ch provningsavdelning. Och när man 
alar med Rolf Mende faller det sig na-
mrligt att glida in på ämnet tävlingar 
som inledning. 

Rolf Mellde är inte mannen, som talar 
vitt och brett om hur han åker förbi 
conkurrenterna i kurvorna, och vad han 
skulle ha gjort, om vagnen gått litet for-
tare på rakorna. Han åker i stället i 
:ysthet — bortsett från Sonettens im-
ionerande avgasljud — fortare både i 
Kurvorna och på rakoma, och överlåter 
ht pressen att tala om vad han har 
dort. Det är inte lätt att dra ur honom 
Agot om framgångarna på tävlingsba-
-lan i olika länder, men vi får i alla fall 
svaret på en fråga i sammanhanget: 
Vilken tävlingsframgång sätter Du själv 
lägst? 

— Frågan är svår att besvara exakt, 
men Tour d'Europe 1956 var nog det 
hårdaste och prestationsmässigt värde-
fullaste jag varit med om i tävlingsväg. 
1 300 svenska mil på Europas svåraste 
och oländigaste vägar på 13 dygn med 
endast två obligatoriska tolvtimmars-
uppehåll. Av hundratalet startande vag-
nar kom endast ett femtontal i mål. Vi 
segrade faktiskt med absolut minsta 
prickbelastning i hela tävlingen, men 
placerades ändå som tvåa. Orsaken var 
en regelvidrig protest, som emellertid 
jag och Benson, min avbytare, av ren ut-
mattning faktiskt inte orkade bemöta på 
ett främmande språk. 

Nu bär det iväg ut till SAAB :5 racer-
avdelning, som ligger ute på landsbyg-
den på en väl undangömd plats någon 
mil från fabriken i Trollhättan. Färden 
går i en SAAB 750 Granturismo, vars 
egenskaper först demonstreras med Mell-
de själv vid ratten. Det är kanske inte  

alltid så angenämt att sitta som kolli 
vid en sådan här uppvisning, och nog 
pirrade det åtskilligt i maggropen, då vi 
med-rivande acceleration svepte förbi en 
annan vagn i en enligt mina begrepp 
hårresande snäv kurva. Jag måste dock 
medge, att omkörningen gick perfekt och 
bergsäkert och gav en underbar känsla 
av fart och suveränitet, även om jag 
ögonblicket före känt mig som den be-
römda kamelen framför nålsögat, och 
till på köpet i 100 km hastighet. 

Så blev det min tur att få köra. Det 
här var 45-hästaren, fick jag veta, och 
att det var riktiga DIN-hästar, kändes 
minsann. Omräknat till SAR-hästar, 
som ju nu är de vanligaste, ger den här 
motorn 50 hk vid 5 000 varv per minut. 

Granturismo-motorn i den här trim-
ningsformen har ett kompressionsförhål-
lande av 9,8: 1 mot standardmotorns 
7,3: 1. Förgasaren, en Solex 40 Al, är 
lika som standardmotorns men försedd  

med större halsring, vilket ger ett här-
ligt drag på vägen men gör den litet 
svårkörd i stadstrafik, eftersom motorn 
gärna vill ha sina 3 000 varv per minut 
för att dra acceptabelt. Det riktiga 
"skjutet" kommer inte förrän på andra 
sidan 3 500-gränsen, men där kommer 
det så det känns. 

Från stående start till 80 km/tim be-
höver vagnen ca 12 sekunder, och till 
100 km/tim kommer man på 16 sekun-
der. Topphastigheten är alltid svår att 
prova, men 140 km/tim tycktes ligga 
väl inom möjligheternas gräns. Skall 
man få ut det bästa ur motorn, får man 
ligga kvar på växlarna upp till 5 000 
eller gärna 5 500 varv per minut. 

Väghållningsegenskaperna är utmärk-
ta, styrning och fjädring likaså. Allt 
samverkar till, att man omedelbart får 
en känsla av säkerhet. 

— Nu skall vi upp där till höger, sä-
ger Mende. Den röda byggnaden är vår 
trimningsverkstad. 

Vi stannar på den öppna planen fram-
för huset. Där står före oss en liten 
orangefärgad vagn med svepande, spor-
tiga linjer. Det är den SAAB Sonett, 
som vi nu skall prova. Inne på verkats- • 
den och garageavdelningen står ytterli-
gare fyra små underverk av samma mo-
dell i färger från citrongult till flam-
mande racerrött. Här går förutvarande 
Ferrari-specialisten Berthelsson med ett 
par medhjälpare, helt undangömda för 
nyfikna åskådare, och pysslar om vag-
nar och motorer. 

Efter ett grundligt motorstudium in-
för den kommande trinmingsbeskriv-
ningen, är det dags för dagens höjd-
punkt, provkörning av SAAB Sonett. 

Välvilliga händer utrustar mig med 
"störtkruka" och motorglasögon, och 
Mende sätter dig vid ratten och startar. 
Ett härligt avgasljud mullrar fram ur 
utblåsningsröret, medan vi manövrerar 
oss ut mot stora vägen på den smala, le-
riga tjällossningsstigen. 

Nu brakar det löst. Ett kort vrål, och 
så in med tvåan vid 5 500 varv. Nytt 
vrål upp till 6 000 varv, hastighetsmäta-
ren pekar på 80 km/tim, och medan vag-
nen formligen kastas framåt av accele-
rationen, åker trean in. Med ett härligt 
drag går vi genom ett par kurvois, vag-
nen förefaller vara klistrad vid marken 
och accelererar på några sekunder upp  

till 120 km/tim. Då är det dags för fy-
ran, och skriv upp att det är en fyra 
med drag i. 

Farten bara ökar. Mätarnålen form-
ligen rusar förbi 140 km-strecket. 150— 
155 km/tim är tydligen ingen svårighet 
att nå, om vägbana och sikt medger, men 
det är inte så lätt att hitta sådana väg-
bitar. Det hann just bli snudd på 150 
km/tim, när en siktskymmande kurva 
krävde avslag, och den goda vägen blev 
sämre. 

Nu får jag själv ta ratten. Jag sjun-
ker ned på förarplatsen och kollar läget 
för växlar och pedaler. Man sitter här-
ligt, och alla reglage tycks vara place-
rade just där de är lättast åtkomliga. Så 
sätter vi igång. Mera varv på motorn 
får det tydligen vara i starten — man 
måste vänja sig vid hur 4 000 varv per 
minut låter — det måste man ha, om 
draget skall finnas där. 

Växlar man sedan vid 5 000-5 500 
varv, är accelerationen på de olika väx-
larna enligt mina begrepp makalös. Det 
är fullständigt fantastiskt, tycker man, 
med dessa kraftresurser hos en motor på 
750 cc, och jag måste säga, att de van-
liga olater, som brukar följa med hög-
trimmade tävlingsmotorer, gör sig för-
vånansvärt litet påminda. Vagnen flyter 
perfekt genom kurvorna och svarar 
nästan med ett skutt framåt, när man 
rör gaspedalen. Att köra den här vagnen 
och få släppa loss dess inneboende kraft 
är en sällsynt upplevelse, och det är inte 
utan att det patriotiska hjärtat klappar 
litet fortare vid tanken på att detta lilla 
ettriga fartåk är en svensk produkt. 

Så en del data om vagnen: Motorn är 
en upptrimmad SAAB 93-motor med 
speciell vevaxel, ökade porttider och 
speciellt insugningsrör med Solex 44 PIL 
dubbelförgasare och avgasrör av special-
typ. Kompressionen är 9,8: 1 och motor-
styrkan 60 63 SAE hk vid 5 500-6 000 
varv per minut. Ned en vagnvikt på en-
dast 600 kg är det kanske inte så under-
ligt, att accelerationen blir smått fan-
tastisk. 

Den här Sonetten är en experiment-
vagn med fyrväxlad växellåda, som i 
mitt tycke var ett stort plus i jämförelse 
med den treväxlade. 

I nästa nummer återkommer vi till 
SAAB-motorn, och då kommer vi att be-
handla trimning och specialutrustning 
av standardmotorn. 

Vad kan yi vånta oss av SAAB under den 
nårreasta -Iramt1den8 Teknik- far Allon,4olka 
Mannereled1 passade p6 att fråga vt gin 
farna elev, Rolf- W.11de, noder Heras isserien. , 

 samma 'Malning av SAAB' Son^ .9ali har 
nedan fifetfinris både frågorna ädi svaren. 

Sex;frågor om SAAB: 

TVÅTAKTAREN 
FAROZONEN? 

• Dolitennarknaden har på kort hd blivit en 
faktor att räkna med aven får SAAB. Råknar 
man dör med att önskemål eller erfarenheter 
från den amerikanska marknaden kon komma 
att påverka konstruktionen. len. beträffande 
motortyp! 

Visst har vi intryck av den amerikanska 
marknadens önskemål, men i varje fall siktar 
vi inte p6 alt ger ifrån tvåfoklaren. 

• Kan vi vänta oss, att Granturismo-motorn 
i framtiden blir tillgånglig även för svenska 
SAAB-köpare, alltså en parallell till vad som 
hänt med Volvo Sport ,/ 

Några löften om Granturismo-vagnen kom- 

mer SlåNreZen rått"; avkgf7,' agn 2: 
F tillräckliga kvantiteter eför USA-marsnaden. 

• Har man på SAAB någon kånsla av, att 
en betydande del av köparna egentligen 
skulle villa ha starkare motor/ 

Lantan efter en starkare motor är nog 
ingen ovanlig önskan, men den gäller vål 
nästan flertalet marken i de minsta klasserna. 

• Hur långe råknar ledningen med, att den 
nuvarande SAAB-karossen skall kunna behål-
las ofåråndrade 

Vår nuvarande kaross år vi nog alltför be-
låtna med får att tänka på att gå ifrån den 
Uns på långe. 

• Vad år företagets planer behäftande års-
produktionen av SAAB far de närmaste åren! 

Vår produktion år i dag 17-10000 vagnar, 
men ml räknar med all under 1960, sedan vårt 
nya utbyggnadsprogram, som går lös på 50 
miljoner, klarats av, vara uppe i en takt av 
72-30000 vagnar per år. 

• SAAB 750 Granturismo år ju en ternwirds- 
• tävlingsvagn. Kommer den att anväldas 
som sådan I tävlingar p6 svenska vöport 

Granturismon gör faktiskt gin debut i lands-
nä slopa i åretsMidnottsslsrally. Där.  tåvlar 
W inte nte endast i klassen for dan-
dardvagnar upp till 1003 cc utan också som 
•pedaldandardvagn 1 en ny klass får trim-
made åk upp till 1300 cc. ft 



When this lille was firat written, the 
author bad in mind neither Saab Gran 

Turismos, nor Lister-Chevroleta, 
nor Ferraris. Tf hen Easter-n Editor 
Harvey Janes road tested the Saab 
(see the previous pages), its combi- 

nation of dream like qualities at 
a making price overcame him, and it 
has joined the Ecurie Road & Track. 

Such 
stuff 
as 
dreams 
are 
made on 

ROAD TEST SAAB GRAN TURISMO 

N ew YORK NOTER for Jun, conlained a bricf der-, 
of Saah's new limited-production Grass Turism° 730 

model. along with a hint that the rar might be a sirener. 
Since then. we has e put upwards of 1000 road mil , - on 
three different GT's and can confirm this rumor in spades: 
from the standpoint of sheer performance. this i, lumpa, 
tionably the 750—cubir centimeter production rar on the 
market today. 

The Saab automobile was not coneci%ed as a performer. 
bot men the lower-priced sedan versions bad stal consider-
ahle success right from the start in European rallies and 
rares that a competition department was formed within the 
company. headed by Rolf Mellde. a firshelass driver and 
Saah's chief test engineer. Before long, the prototyps. Sonett 
super sports roadster was evolved. employing modified rom-
ponents from the sedan. Mild' experimental work was rar-  
ned out on the standard 30—brake horsepower engine. the 
result of which was a powerplant with the same 718.re dis. 
plarement but producing 57 bhp at 5000 resolution,' per 
minute. It is this basic power unit. in two mages of tune, 
that is now availahle in the production Gran Turism°. 

The Gran Turismb production engine is very mich a 
spaning unit. slightly detuned to give 50 hhp. It is. of 
course. a 3-cylinder. 2-cycle. with crankcase charging. The 
simple. light-allov cylinder head has hemispherical combus-
tion chambers, as doe.  s the head of the standard Saab 93-13. 
but compression ratio has been raised from 7.3 to 9.0:1. 
The 93's block casting is used. hut ports have been enlarged 
and cleahed up considerahly to improve I-oread:ing. At the 
same time the intake and exhaust ports have been moved 
slightly in relation to une another to achieve more top over-
lap. Installing a racing camshaft in a 4-cycle engine would 
give the same effeet. Transfer ports. from crankcase to cyl-
inders. remain unehanged. Thus the Gran Turism° has eon-
iderably more power on the top end than the 93 hut less 

at the lower end. In aetual driving. power doesn't come in 
until the tach reads 3200 to 3400 rpm. at which point the 
entire character of the ear changes. There is no point in try - 
ing to make the rar accelerate quickly helow this engine 
speed: feed too much gas and the engine will stall alto- 

goocl thin.gs come in. "760-
cc, 158-incli ipackages 

The extra rhrome of the Gran Turism., of rourse 

shows si,  hest ogainst the flark rotor of the test rar 
&Mer. hut light rars are hg no 1111,1»li 	 h 11118 ##### e 
(see the rotor section). Rear re flertals and ss 

small nanteplate still identify the rear of the GT as it 
Misses you on the road. Ererything skoten in the 
front compartment photo is stork, including the 
wood-rimmed wheel and the Halda Speedpilot 
for computing elapsed time. 
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Ceramie beses «tre rorered and labeled (in English ). 	 The hack sent, not so coonfortable, &tids laggage beneath. 

Fan drive pastas over the inclined block to the rean Digerential is belotv fan, free-wheeling gearbox behind it. 
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ROAD & TRACK ROAD TEST 180  

SAAB GRAN TURISMO 
SPECIFICATIONS ,PERFORMANCE 

List price $2568 Top speed (3rd), mph 88 
Curb weight 1835 Sonett engine 95 

Test weight 2160 3rd 	 ( 	) 
distribution, % 56/44 2nd (6500) 63 

Dimensions, length 158 Ist 	(  6600) 31 
width 61.8 

height 57.9 

Wheelbase 97.9 FUEL CONSUMPTION 
Tread 	f  and  r 48.0 NO! Tal range, rnin 	24/30 
Tire 	she, 	min 155•15 

Braka lining  Oroa 105 

Steering, tunns 2.3 ACCELERATION 
%måg chde 36 0.30 mixh. 	tes' 4.0 

Engine type 	3  cyl  , 2  cycle 0.40 rnph 7.5 

Bonn  & 	strolie 	2.60 2.87 0-50 mph 11.0 

Displacement,  cu  in 45.6 0-60 mph 15.2 

st - 748 0-70 	gnid, 21.0 

Compression 	ratio 9.00 0•80 mph 29.6 
Bhp @ rprn 	50 @ 5000 0-90 mph 

equivalent mph 79.0 0-100 inph 

Torque. lb.ft (est) 	56 @ 3500 Standing 18.5 

equixalent 	rnph 55.3 speed at end, spk 66 

GEAR RATIOS 
0,43  ( 	), overall 
4th 	( 	1 • 

3rd (0.96) 	 4.66 
2nd (1.57) 	 7.62 
Ist 	(3.17) 	 15.4 

TAPLEY DATA 
416, lb/ton @ "pk 

3rd 	 I 80 @ 53  
2n4 	• 	320@33 
Ist 	 550@ 16 
Total drag at 60 mph. lb SO 

•  CALCULATED DATA 
Lb/hp 	(fest xxt) 	 43.2 

SPEEDOMETER ERROR 
30  mph 	 acrual 29 

Cu Et/ton mile 92.8 40  mph 38 
MPh/1000 rpm 	(3rd) Im 50  rnph 47 
Engine revs/rede 3800- 60  mph 57 
Paton 'travel. 	ft/mile 1820 70  Inph 65 
Rpm @ 2500 ft/min 5210 80  mph 75 

equivalent mph 82.3 85  inph 80 
ROT hear index '69.1 100 mph 
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the factory (see data panel). We made no top-speed run, 
but the graph indicates that in stock form with a straight 
pipe (the front muffiler is retained, but that is merely a 
balance box for exhaust tuning) the Gran Turismo will get 
up to very nearly an honest 90 mph. 

After we had switched to the full Sonett kit (57 bhp). 
which in this case meant changing carburetor and manifold 
units, the Testa Rossa-like sounds from the exhaust gave 
sorne hint as to what we could expert from the second series 
of test runs. It is difficult to explain how so much perform-
ance can be obtained from 3/4  liter, hot the fart is that with 
the $118 high-performanee kit. giving 7 more horsepower, 
this rar is faster than several highly respected 1500- and 
1600-cc machines and nearly as fast as ont- of the more pop-
ular 2-liter sports cars. The acceleration figures. as shown 
in the romparison table below, speak for themselvex. the 
0 to 60 time of exactly 110 seconds being noteworthy. Once 
again we made no top-speed rutts, but on pauser the fully 
tuned Saab GT figures do climh over the 95.mph mark. pos-
sibly awfully close to 100 under perfect conditions. All this 
and comfort, too. 

PERFORMANCE COMPARISON 
Stock 934 Steck GT ~God GT 

Bhp 38 50 57 
Top speed 75 88 95 
0-30 mph 6.4 4.0 4.0 
0.40 10.8 7.5 6.0 
0-50 17.7 11.0 8.0 
0-60 27.2 15.2 12.0 
0-70 46.0 21.0 175 
0-80 29.6 25.5 
Ss 1/4  mile 23.0 18.5 17.5 
Tapley, 3rd 180 180 250 

2nd 290 320 440 

As noted previously, the Saab Gran Turismo is ahove all 
a tremendously comfortable ear for long.distance touring. 
The ear that we drove for our tests was one of three proto-
types rushed over from Sweden just in time for the New 
York Auto Show. Although it seemed to have the ultimate 
in interior appointments, we were told that the production 
cars would be even nicer. Sure enough, several days after 
vi6 returned the test rar we examined and rode in one of the 
production GT's that had just come off the hoat, and it bad 
more cotnfortable rear seats with greater head room, a 
steering wheel slightly dished so that the horn was not 
pushed every time the driver's seat back was folded for-
ward, and several other pleasant refinements. Either way, 
the interior-with its plush reclining seats, its heautiful, 
ftdly instrumented dash and multiple huilt-in stora% conk 
partrnents-gives a wonderful feeling of luxury. trulY amaz-
ing for a rar selling for Well under 83000. Our only com. 
plaint in this department is that the instruments and the 
brightly chromed column gearshift lever create rather an-
noying reflectioås in the windshield at night. Saab officials 
are aware of this, and promise to remedy the situation be-
fore too long. 

Although the Gran Turismo does get good gas (and °il) 
mileage considering its performance, it has expensive tastes 
and is not really in the economy-car class. The lightest oul 
that may be used is SAE 40 (SAE 50 or 2-cycle oil is pre-
ferred) and this must be mixed in the proportion of one 
quart to seven gallons of high-test gasoline. Nor will it be 
an inexpensive proposition to replace the Pirelli Cinturato 
tires, which do wonders for the already excellent road hold' 
ingbut seem to make a bit more noise than the Continentals 
delivered on 93 sedans. And yet, pound for pound, or by al-
most any other yardstick, the Saab Gran Turismo 750 is a 
great buy. Where else can you get a top rally ear, a fine 
dass-racing ear and an able, fast touring ear all rolled into 
one package for under 82800? If ever a ear deserved the 
term "family sports ear," this is it.  
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getler. Contiented lon.speed logging is an invitation to 
spark idog °ding. 

This leritugs a question: how do you keep the revs up? 
The Gran Turism" has the same 3-speed gearbox as the 93, 
and with the fenal drive ratio changed from 5,13 to 1.83., 
the overall pta ring is proportionately higher Ommeri-
cally Ios er). Dn, meates dust you must shift at weil over 
5000 rpm so that the engine speed will not drop below the 
critical point in the next higher gear. On the open road this 
is bus of fon, and the engine winds so weil that your temp-
kujon is to lake it up to (i000 riten or more. Bot in the city, 
nide much starting and stopping to be dom-, it is difficult 
lo keep the revs and your enthusiasm up at the same time. 
Like it or not, you nutst oecasionally either slip the chatch 
or downshift into ist gear. 

The fattorv has sug.ested several changes in, the single-
carburetor setup to make the ear more managealde in the 
city. The v involve a 28-millimeter venturi 1 instead of 3l) 
:end smaller main and fuel jets. These easily interchangeable 
parts. tl 211, create another problem: the engine quickly 
rutts ont of revs. and any hard driving is exiremely risky 
because of the lean mixture. which nets down lubrication 
as well as Fuji'). For all normal Gran Turism° drin ing. titt-
original combileation seems more truly economical. 

Oddlv enough. we feel that this rar needs a 4-speed gear. 
hos mo.re  for lottring than for racing. A realby low rst gear 
would eliminate much of the revving problem in city driv. 
ing, whereas such a gear would not be necessary at racing 
spreds. Once underway, there is ample torque in 2nd and 
3rd from 3100 rum on up; the GT will accelerate from 50 
to 80 miles per hour like the wind, using high gear alone. 
Shifting is made extremelv smooth and pleasant by the use 
of the free heel, and the . brakes are apparently well up to 
the job of stopping the ear in spite of the coasting effect. 
This model has more lining area than the standard 93, and 
we encountered no sigtt of fade whatsoever. 

When it come time for our performance testing. we ac-
tually found ourselves with two cars in one (remember that 
the engine is available in two stages of tune). For our first 
series of tests we cheated a little, but only out of necessity. 
We bad intended to run this series with the stock, as-
delhered exhaust system, hut too much city driving had 
filled the rear muffier with ou l and a tussle Viith an overly 
large rock had creased the pipe enough to hold engine revs 
donet severely. So we immediately switched to a straight 
pipe tactually part of the high-performance kit). The ac-
celeration figtures with the stock carburetor and mani fold 
setup nere, to our amaxement. !setter than those quoted by 



SAABs nya. Formula Junior- 

racer kan bli världens 

snabbaste! Ryktet går om 

en sensationell motor som 

just nu provas i hemlighet. 

Talar ryktet sant är det 

frågan ont en tvåtakts, sex- 

cylindrig V-motor — en 

absolut unik konstruktion 

i motorhistorien. 

Egen trimning ger 150 km/tim ... 

Sportig SAAB med TIA-tips 
Gör om er SAAB-standard till en Granturisnzo! Teknik för Alla presen-
terar här de ändringar, som behöver göras på SAABs 750 cc-standard-
motor för au få en Granturisnzo-motor. Trimningen är enkel och 
varje SAAB 93-ägare bör med litet händighet kunna klara av den. 

• Hur många SAAB-ägare har inte nå-
gon gång drömt om att skaffa en SAAB 
Granturismo? Vagnen finns på svens-
ka marknaden, men priset ligger för 
genomsnittsbilisten litet väl högt. De 
trimningsanvisningar, som TfA här pre-
senterar, ökar effekten från standard 
33 DIN-hk till 45 DIN-hk. SAAB GT 
ger en effekt av 50 SAR-hk, så skillna-
den är som synes inte stor. Omtalas bör 
också att dessa 45 hk utvinns vid ett så 
stort varvtalsregister som mellan 3 700 
y/min-5 200 v/min. Det kommer alltså 
att finnas gott om kraft för accelera-
tion även från låga varv. 

Dessa trimningsanvisningar gäller ba-
ra SAABs 750 cc-motor och alltså inte 
den nya 850 cc-motorn. GT-modellen till-
verkas endast på 760-motorn. 

Vi börjar trlinningsarbetet med mo-
torblocket. För att undvika eventuella 
kärvningstendexuser hos motorn vid hård 
körning bör samtliga cylindrar honas. 
Honingen skall göras svagt trattformig 
och cylindern skall ha en mindre cylin-
derdiameter upptill (vid topplocket). 
Skillnaden skall inte vara större än 0,015  

kolvarna. Skulle det visa sig att detta 
mått överensstämmer med måtten på de 
gamla kolvarna, kan dessa faktiskt an-
vändas. Det enda som skiljer GT-mo-
torns kolvar från standardmotorns är 
antalet kolvringar. GT-motorns kolvar 
har två ringar, medan standarden har 
tre. I övrigt är kolvarna exakt lika, både 
i vikt ock i storlek. Nya kolvar kan kö-
pas hos SAAB. 

Därefter kommer turen till avgaspor-
tama. Dessa skall vidgas så att avgas-
portens överkant kommer att ligga 49 
mm från överkanten på cylinderblocket 
(vid topplocket). Observera att detta 
endast gäller avgasporten och alltså inte 
insuget. För arbetet används lämpligen 
en roterande fil. 

Samtidigt som ni håller på med por-
tarna, kan ni lämpligen ta och jämna 
till kanalerna. Det är inget krav att ka-
nalerna skall vara spegelblanka, men 
ytorna bör vara jämna. 

Topplocket skall också justeras, så att 
kompressionen ökas till 9,5:1. Detta skall 
göras på följande sätt. Rensa kupolerna 
i topplocket med en roterande fil eller  

har samma volym skall detta justeras 
med roterande fil. 

Sedan fräses eller hyvlas topplockets 
plana sida så mycket att kompressions-
kupolerna kommer att innehålla en vo-
lym av vardera 37 cc. Detta kontrolle-
ras på samma sätt som tidigare. Obser-
vera, att den lilla upphöjningen i kan-
ten av kupolen, som finns som standard, 
också skall finnas på det "trimmade" 
topplocket, (se översta bilden på mot-
satta sidan). Avhyvlingen varierar från 
topplock till topplock men rör sig om-
kring 2-3 mm. Kontrollera också, att 
kolvarna inte tar i topplocket. Lägg mo-
dellera eller något annat mjukt material 
på kolvtoppen och tryck sedan dit topp-
locket, så ser ni hur stort spelet är. Det 
bör inte vara under två mm. 

Detta är faktiskt det enda som behö-
ver göras åt själva motorn. Standard-
förgasaren skall användas, men mun-
stycken och halsring måste bytas ut. 
Halsringen skall vara 30 n= i.diameter, 
huvudmunstycket storlek 140, bränsle-
munstycket 180 och tomgångsmunstycket 
g 45. Detta är delvis riktvärden, en nog- 

—0,020 mm, men denna lilla förändring 
kommer i hög grad att bidra till att mo-
torn kommer att gå "lättare" vid höga 
varv. Honingen kan utföras av de flesta 
motormekaniska verkstäder, men har ni 
svårighet att få tag i en lämplig firma, 
kan ni vända er direkt till SAAB i Ny-
köping. 

Efter detta ingrepp skall nya kolvar 
beställas. Mät cylinderdiametern 10 mm 
från överkanten på cylindern. Kolvspe-
let skall vara 0,07 mm totalt. Räkna i-
från detta mått från den nya cylinder-
diametern så har ni diametern på de nya  

dylikt, så att en någorlunda slät yta er-
hålls. Med hjälp av en kartongbit, lim 
och en tving kontrollerar ni sedan, att 
kupolerna innehåller samma volym. Lägg 
kartongbiten med den glatta sidan uppåt 
mot ett plant underlag, stryk lim på 
plansidan runt kupolerna på topplocket 
och lägg sedan locket på pappskivan. Dra 
fast topplocket mot skivan med en tving, 
(se nedersta bilden på motsatta sidan). 
Ta därefter ett mätglas med tunn olja 
(SAE 10) och kontrollera att kompres-
sionsrummen innehåller samma volym. 
Visar det sig att de tre kupolerna inte 

grant utförd trimning kan ge ännu högre 
effekt med fintrimning av förgasaren. 
Insugningsljuddämparen skall bytas till 
en för SAAB GT. Denna samt munstyc-
ken och halsring kan inköpas hos SAAB. 

Avgassystemet skall också modifieras. 
Den första ljuddämparen, den s.k. av-
gassamlaren, skall bytas ut till den som 
används på SAABs GT-modell. Avgas-
röret skall hålla en innerdiameter på 
38 mm. 

Förtändningen skall sänkas från stan-
dard 0,6 rom till 0,16 mm. Alltså tvärt- 

Forts. sid 44 

• SAAB bygger Formula Junior! Detta 
fahriksbesked är för den initierade en 
aning förbryllande, eftersom SAAB ka-
tegoriskt nekat till all form av deltagan-
de i Junior-sporten. Vi har ingen lämplig 
motor, har man sagt, vår 850 cc-motor 
räcker inte till i Junior-klassens hårda 
konkurrens. Junior-klassen tillåter moto-
rer upp till 1 100 cc och skillnaden i 
effekt mellan en 850 cc- motor och en 
1 100 cc-motor är ganska betydande. 
Men nu har alltså SAAB planer på att 
delta i Formula Junior-klassen, och det- 

ta med en motor, som man inte anser 
räcka till. 

Förklaringen är kanske lika enkel som 
sensationell. Rykten till göra gällande 
att SAAB har långt framskridna planer 
på tillverkning av en helt ny motor. 
Denna motor, som redan finns i ett an-
tal provexemplar, sägs vara en V-ställd 
6-cylindrig tvåtaktsmotor. Hittills har 
bara Mercury Outboards tillverkat så 
stora motorer, men dessa är till skillnad 
från SAABs projekt raka "sexor". 
SAABs V-6-motor är såtillvida unik, den  

kommer inte att ta stort mera utrymme 
än den nuvarande trecylindriga motorn 
och får alltså plats i standardvagnens 
chassi. 

Denna V-6-motor, som troligen konst-
ruerats med tanke på Junior-klassen, 
kommer, om ryktet talar sanning, att i 
Junior-trimning ge en effekt av cirka 
110 hk. Om detta stämmer, och det ver-  - 
kar inte alldeles otroligt, kommer den att 
göra SA" Junior-racer till världens i 
särklass snabbaste, eftersom .  fartresur- 
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Storleksklass 5 platser 
e nligt Statens Bilinspektion 

Tjönsteviktsklass 950 kg*  
viktklasten från 901 kg till 
1 000 kg. Bilskatt 138 kr par år. 

Matarns storleksklass 314 lit 

'10.7rier"n m""n  °,6  
aub 

Prisklass 15 000 kr 
mellan 14500 och 15500 kr "på 
g atan" mod normal utrustning 

I storleksklass« 2,4 och 5 platser samt prisklassen 15000 kronor har åtta 
andra vagnar på den svenska marknaden undersökts. Median«, 
dat av vissa data för dessa ingår som Bienförelsegrund i bedömningen. 

Metern fraaetff, vagnen framhjulsdriven Bagagerum 

bavagnen, åtkomligt Mitrån 

5 erdagt Stakas Edneipexarin 

Sialvbåtände karossen av Drelseal 5tilplIg Trå 
Olingda 1 framkanters Sepaexta stolar all 

friar,, lm sinsofta bale 

Fram:. Separat hiniuggtånrung med tvärgående srink 
armar., äkruvtadtat, iiihstözdempare 	kroignärsi- 

Morors bilbedömning nr .  137, 6 jan 1961 
(Eftertryck, hell eller delvis förbjud.,. Bedömningar får ej åter- 

ges i annons« eller användas i annat kommersiellt syfte) 

k: 
rat...fjädrat och 	 trampar, 

Dä 
	

1 	5". med slang. 

Stynämåltssbag Styn'axel av kaggsiängstyp 

Bromsar Hydraulisk fattarema Fram, Två motställda 
kar. Bak: En med. och en motställd bre~ek. 
Sammanlagd friktiorames 675 c7 5, 14andllymnsen på-
verkar bakhjulen mekaniskt 

Motor 7-eyl, teårakts vätskekyld radmatar. Cylvilarn 66 men, 
slaglängd 13 pirri, slagvolym 748 om'. Kornpression 96. 
effekt dl hk SAF vid 5 000 tre. Vridmoment g,5 kam/ 
DIN vid 3 500 etta, 

Kraftäverfidge Enkel torriantellkoppling Fyra växlar framåt, alla syre 
kronixerade. Frilötil Växelspak under maten. Slutväxel 
cv gypoidtyp. samaianhygegd med vigellidaa, 

Elsystem 12 V. generator-effekt 160 W, hatterikitionettet 33 Ah. 

Vitommlystent Ventilerande värmesystem osed fläkt för egal, Image,. 
VeragUinkat tor till vind- act sidarator Frksklaftienag framför vind-

rutan. Tt:fumliga Yla tnAmtans underkant och gälar i 
bakre hr5rnstnIparne. 

Vikt Tjånstevikt, kg.rielar med fdtart, 975 hg, Lastad väs, 
osed 5 personer dch 5 i5 k* Sagage, 1190 kg. 

tidsmått Langd 4.02 in, brrdtt 1,5 -7 rn hyajtl. 1 , 54 es. Arelargind 
2.44 ro, 5;51,,,dd from 1,21 nk. bikk 1.22 va. fri mark-
hand lit arr,. 

Sliaterigegramem Fliflfla: Yra, Ya: YtlalZati,art.letailaYilaartaiaay, 

kyltrapreåta,-^ 

94putitgen por 
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Regtaga TilåtgiregUpe 	 f-,Ar..,*,,ixte :55: be] hal:1,1u5. 

• I typheteckningen för denna 
vagn anger 750 mutorna slagvolym 
i cm". medan bokstäverna GT 
ants der att vagnen tillhör Gran 
. furis,-kategorin dvs seriebyggs 
relativt ston antal och med täv-
lingsmässiga egenskaper men ändå 
bjuder god komfort. Alltså en 
sportbil, inte bara en sportig bil. 

1 ordinärt utförande ger GT-
motorn 48 hk SAE mot 42 hk i 
Saab 96. Med en enkel förgasar-
ändring får man med GT-motorn 
något högre effekt och bästa tålig-
het för hård körning. Med en sats 
trimningsdelar från Saab kan man 
få ut 57 hk SAE, men då förlorar 
motorn all smidighet och dragkraft 
vid måttliga varvtal, så att vagnen 
blir direkt svårkörd i stadstrafik. 

• Provvagnen. Utifrån såg den 
ut som en Saab 96 med en extra 
prydnadslist längs vagnssidans ned-
re kam. En blick in genom fönst-
ren avslöjade en påkostad inred-
ning i framvagnen och ett för-
enklat baksäte. Bilen är således 
tvåsitsig med extrasäte för ett par 
personer i bakvagnen på kortare 
turer. 

Detaljarbete' på vagnen var ge-
nomgående mycket gott. Detta är 
en bil för köpare som vill betala 
några extra tusenlappar för kvali-
tetsarbete och goda prestanda men 
är nöjd med en liten vagn. 

• Framsäte, körställning. Sepa-
rata, skålade framsäten ger en i 
stort sett bekväm körställning. 
Ryggstöden har inställbar lutning 

och kan fällas till sovläge. Passage-
rarstolen har ett nackstöd som 
standard. 

Vi tycker att sidvalkarna hos 
ryggstöden borde vara fylligare och 
nå längre in på dynan. Passagera-
rens nackstöd kan inte ställas in 
framåt-bakåt, vilket är önskvärt. 
Dessa och följande kritiska syn-
punkter på bilens smådetaljer är 
inte menade som kitslighet. Typen 
har varit under utveckling ett par 
Ses tid och är avsevärt dyrare än 
utgångstypen Saab 96. En ganska 
strängt kritisk inställning har såle-
des fog för sig. 

Handbromsen är lagrad på gol-
vet framför stolarna i vagnens 
mittlinje. Man kan inte nå den i 
friläget om man har säkerhetsbäl-
tet riktigt påspänt, vilket vi tycker 
att man kan begära i en bil från 
säkerhetsbältenas hemland. Instru-
menten är bra placerade rakt fram-
för föraren, men under mörker re-
flekteras de upplysta skalorna i 
vindrutan. Speglingen ligger inte i 
blicklinjen, men den irriterar. Felet 
kan avhjälpas med en liten skärm 
ovanför skalorna. 

Som i alla Saab-vagnar ser man 
inte bilens hörn, men fram- och 
bakpartierna är så pass kompakta 
i formen att säkerhetskänslan vid 
parkeringsmanövrer infinner sig 
efter ganska kort tid. 

Vagnen har en backspegel av 
vanlig typ mitt i underkanten av 
vindrutan och dessutom en utvän-
dig backspegel vid vardera vind- 

rutestolpen. Tillsammans ger dessa 
fullt tillräcklig bakåtsikt. 

Alla reglageknappar är tydligt 
märkta, pedalerna sitter väl till 
och växelspaken fungerar bra. In-
strumentutrustningen är riklig för 
en vagn med tvåtaktsmotor och be-
römvärt utformad med runda, lätt-
lästa skalor. Förutom fartmätare 
och varvtalsmittare finns en stor 
och tydlig bensinmätare och dito 
temp-rnätare. En amperemätare 
skulle vi gärna också sett jämte 
den blå laddningslampan, lika så en 
spak för blinksignaler med strål-
kastarna. Även om man inte täv-
lingskör kan man vara intresserad 
av medelhastighet och tidhållning 
under långturer. Det är lätt gjort 

med Halda Speed Pilot, som är en 
förnämlig standardfiness hos vag-
nen. 

• Bagageutrymme. Saab 750 GT 
har betydligt bättre bagageutrymme 
än sportbilar med den traditionella 
karosseriformen. Långfärdsbagage 
för två får ledigt plats i det läsbara 
och från insyn fria bagagerummet. 

Saab GT har en 
riktig och bra 

instrumentering med 
både varvräknare 

och Speed Piiot som 
standard. Bistro- 

meentruppen är late 
tillräckligt skirmad 

uppåt, dess belys- 
ning ger refkiter 1 

viadrutan. 

Golf-, jakt- eller fiskedon ryms i 
kupéns bakre del, där man emel-
lertid saknar väldimensionerade 
fästen för remmar att säkra gre-
jorna med. Det är en lika viktig 
punkt som de båda framstolarnas 
säkerhetsselar, vilka ingår i stan-
dardutrustningen. 

Handskfack saknas i instrument-
panelen, i stället finns fickor i dör-
rarna. Ett rymligt kartfack med 
egen belysning är dock något man 
önskar sig i en vagn av det här 
slaget och till det här priset. 

Akkomfort. Såvitt vi kunde mär-
ka skiljer sig 750 GT härvidlag 
bara obetydligt från de vanliga 
Saab-vagnarna. Fjädringen känns 
inte särskilt hård, ehuru stötdämp-
ningen verkar stramare. Det bör 
den ju också vara eftersom högre 
hastigheter än med Saab 96 faller 
sig naturliga. I bakvagnen kan det 
bli litet stötigt vid måttlig fart över 
ojämn vägbeläggning. 

Motorn är i ordinarie GT-skick 
lika tystgående som i standardmo-
dellen..över huvud taget för denna  

vagn inte det oväsen som man för-
knippar med begreppet sportbil. 

Urluftningsslitsarna vid bakru-
torna tillåter att man i kallt väder 
får tillräcklig och vindbrusfri ge-
nomluftning med helt stängda sid-
rutor. Sommartid kan man få kraf-
tig verrtilation genom att ställa de 
bakre sidorutorna på glänt. 

Det tog en god stund för motorn 
att nå normal arbetstemperatur och 
värmesystemet att få full effekt. 1 
framsätena har man god värme, 
men det är alltför svalt kring föt-
ter och ben för eventuella bakpas-
sagerare. Många vagnar har denna 
svaghet. A ena sidan bör en svensk 
bil ge fullgod värme på alla sitt-
platser i svenskt vinterklimat, å 
andra sidan är ju i det här fallet 
vagnen avsedd att bara tillfälligtvis 
ha baksätmpassagerare. 

1 stadstrafik. Saab har som vän-
tat mött svårigheter att få två-
taktsmotom både smidig och extra 
dragstark över ett stort varvtals-
område. Det första som skvallrar 
om detta är varvtalsmätaren, som 
har en grön sektor från 3 000 till 
5 500 varv per minut. Vid lägre 
varvtal än 3 000 Per minut får 
man inte ge mer än halv gas, säger 
instruktionsboken. En gul sektor 
på varvtalsmätaren påminner också 
föraren om att vara varsam på 
foten vid all körning i stadstrafik 
eller också använda lågväxlarna 
flitigt. Saab 750 GT är därför inte 
nybörjarenkel att köra. 

När vi först fick vagnen tyckte 
vi inte att accelerationen var sport- 

vagnsmässig. Det befanns bero på 
att motorn vid 300 mil var endast 
halvinkörd. När vi lämnade ifrån 
oss bilen stod mätaren på 450 mil 
och accelerationen var då betydligt 
bättre. På tvåan är vagnen så kvick 
att man medvetet måste hålla igen 
för att inte visa en för andra tra-
fikanter irriterande framåtanda. 

Vid parkering och manövrering 
på trånga platser önskas man sig en 
snävare vändcirkel. Den är 10,8 m, 
rätt mycket för en liten bil, och det 
beror givetvis på framhjulsdriften. 
Kardanknutarna medger inte större 
vridningsvinkel hos framhjulen. 

På bavmhägar. Fartroöjligheter-
na hos en 750 GT i ordinär trim 
är inte på något sätt överväldigan-
de. Vi fann att man kan använda 
120-130 som marschfart på mo-
torvägar. Toppfarten uppges till 
135 och provvagnen segade sig mot 
slutet av inkörningsperioden sakta 
förbi detta streck på fartmätaren, 
varvid också varvtalsmfdarens visa-
re kröp in på den röda sektorn. 
Denna varnar för varvtal san man 
inte bör utnyttja mer än några 
ögonblick i taget. 

Vagnen har måttligt sting i acce-
lerationen på fyran men ändå god 
omkömingsförmåga. Motorn går 
vid höga hastigheter sällsynt mjukt 
och med dämpad, sjungande ton. 

Vid acceleration på trean har 
man snabb fartökning upp till 
maximum på denna växel, som är 
ca 100 km/h. 
i Saab 750 GT är i fråga om väg- 
egenskaperna utan all tvekan vuxen 

sin större motorstyrka. Man har 
vagnen anmärkningsvärt väl i Sin 
hand och den direkta, exakta och 
lättgående styrningen är en stän-

dig glädjekälla. Den gediget utför-
da ratten är också högst tilltalande 
att hantera. 

Bromsarna kan väcka tvivel när 
en bil gjorts snabbare genom ökad 
motontyrka. 1 detta fall krävs rätt 
högt pedaltryck för hårda inbroms-
ningar, i gengäld finns mycket liten 
benägenhet för ofrivillig låsning av 
hjulen. Vi märkte ingen mattning 
vid hård landsvägskörning och 
bromsverkan var genomgående god 
och jämn. 

På ~vägar. Det är inte många 
bilar som medger samma medel-
f art som Saab 750 GT på typiskt 
svenska, kurvrika vägar med anfall-
eller grusyta. Kurvegenskaperna är 
av mycket hög klass. Över huvud 
taget är Saab 750 GT tjusande för 
den som är intresserad av körning-
ens tekniska sida. Vagnens egen-
skaper passar däremot inte den 
som önskar att få raketacceleration 
och flygplartfart med blott en en-
kel tryckning på gaspedalen. 

Stor motorstyrka i framhjuls-
drivna bilar innebär att spinn hos 
de drivande och styrande framhju-
len är lätt att framkalla med hård 
fot på gaspedalen i kurvor och på 
halt underlag. Saab 750 GT preste- 

rar nästan det otroliga med en kör- + 
teknik som passar bilen, men den 
tolererar inte en oerfaren och osmi-
dig förare. Grova övertramp straf-
far sig här snabbare och mer efter-
tryckligt än i flertalet bakhjulsdriv-
va bilar. 

Vid dåligt väder. Vindrutetor-
korna, den elektriska vindrutespo-
laren och det korta avståndet mel-
lan förarens ögon och vindrutan 
ger tillsammans bra sikt när man 
kör i slaskväder. 

Vagnen kan fås med extra kraf-
tiga hjul och sportvagnsdäck är 
standardutrustning, vilket ger trygg-
hetskänsla om man kör hårt på 
dåliga vägar. Saab 750 GT känns 
solid och oden. Vagnstommen är 
styv och man känner inga skak-
ningar. 

Markfrigången är med 19 cm 
större än brukligt hos sportvagnar 
och den släta undersidan är gynn-
sam på obanade vägar. 

Driftsekonomi. 1 ordinarie trini 
drar 750 GT aningen mera bensin 
än typ 96, om man utnyttjar a 
lerationsförmågan, och den kräver 
högoktanbränsle. Instruktionsbo-
ken föreskriver rundsmörjning med 
150 mils intervall. Oljebyte i mo-
torn förekommer inte. 1 gengäld 
får man räkna med relativt täta 
byten av tändstift, naturligt hos en 
tvåtaktsmotor med hög effekt. 

Statistiken visar : 

13 721 Saab registrerades i Sverige 1960. 
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MOTORFÖRAREN PROVKÖR- 

Saab 750 GT 

De dubbla lister-
na nedtill längs 
sidan Sr vad ut-
seendet beträ Ifar 
det som mest 
skiljer 750 GT 
frun vanliga 

TEKNISK SPECIFIKATION: 

ALLMÄNT 

Själv bitrande kaross av pressad 
och iseetead etidplåt Två darrar 
«Pliblingda 1 framkanten Motorn 
placerad frans. drivning på 
framhjulen. Separata stolar' 
fram, helt litet säte bak. lirans-
tetanken baktill, rymd 48 liter. 

MOTOR 

Tree>1. 3-takts etitskekytd rad-
motor. Cyl.diarn'elaglängd 
inmX72 mns, cylindervolym; 748 
exte. Romprmaksoactörh, 
Effekt 48 hk SAK vid 8009 
Max. vridmoment 8,5 kim DIN 
vid 3580 r, 

FJXDRENG 

Separat hjahosphängning trans 
mod sitntrfjedrat, tubstotdäm-
pare och kränghenUrotre_ Bak-
hjulsupphangning Med *tel bak-
axel, *Modig. skruvfjädrar <sch 
tubstifttlikanpare. 

KRAFTÖVERFÖRING 

Enkel torriamellkoppliaag. Pyra 
vimlar framåt. samtliga synkrts-
Msentele. Frihjul. Itattekambimit 
isch slutet/val av hypoädtyp sam-
manbyggd med växellådan. 

BROMSAR 

Hydraulisk tothrnms. Total 
bromsyta 675 am' vilket gar 1,2 
dne per ton 0114;atevlict. Hand-
bromsen Medtar bakhjulen 
mekaniskt. 

STYRNING 

Styreitssel ax kuggstingstyp. ror 
tulla franthiulsotslag erfordras 

rattvere. Uppmätt A-lindeba-
rnet« 11,45 meter. 

ELSYSTEM 

Spänning 12 volt. batterikapaci-
tet 33 Ab, 

MÄTT OCH VIET 

Total längd 4,02 m. bredd 1.47 oc 
höjd 0,48 ra, axelavstånd 2,0 tn, 
spårvidd fram 1, 35 an, spårvidd 
bak 123 ni,, markfrihöjd 9,19 tri. 
Tkinstervik 935 kg. Däckutrust-
ning 13SX nsod slang. 

PRIS 

Rikspris inkl varme. 
kylergardJn. elektrisk 
vindrotespubtre, stöld- 

varvraknare, 
speedpilot, säkerhets- 
bälten 
	

13,08: — 

atudrutimkatt 
	

1.620: — 

Bilekett 
	

158t. — 

Generalagent, ANA Nykeping 

En sober orh 
elegant 	1ATtAt- 

„,ng 	med 	e7I 

räl] Al Ill instru-
mentbräde köa-
'Invek r Saab 
GT. Ratten är 
v rurertyp. 

Observera de 
(meka orh 
°made f ro price 

Intölierna. 
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Till det yttre skiljer sig inte 
Saab 750 GT mycket från 96,an. 

Ett par lister nedtill gå GT-

modellen är främsta särmärket. 

Det är motorn och inredningen 

som ger de stora skillnaderna. 

De två dörrarna öppnar för ett 

mycket luxuöst och tilltalande 

inre i Saab GT. De främre sto-

larna ger en ovanligt god kom-

fort för förare och passagerat . e. 

Ryggstöden är höga och sätet 

ger ovanligt gott stöd för hela 

låren. Nackdelen med de be-

kröns', framstolarna är Att en 

lång förare måste skjuta till-

baka sitt säte så långt att det 

inte blir något utrymme över 

för baksiitespassegerarnas ben. 

Därför kan man endast med tve-

kan tala om Saab GT som 4-sit-

sig. Vi uppfattade baksätet mer  

som ett extra bagageutrymme 

Ratten av racertyp är bekvämt 

lutad och instrumentbrädan om-

fattar en rikhaltig uplsättning 
instrument och reglage. Där 

finns varvräknare, väg- och 

hastighetsmätare, bensin och kyl-

vattentemperaturmifirire. c lek-

trlsk vindrutespolare och Watt 

Speed Pilot av sporttyp. Säker-

hetsbälten är standard. Beträf-

fande instrumenthrädan bor an-

märkas att avskärmningen uv 

instrumenten bör göras bättre 

för att förhindra otrevlige re-

flexer i vindrutan. Passagerar-

stolen fram har narkstild som 

standard. Hela inredningen hr 

av gedigen och tilltalande kvalitå 

i tyger och färger. 

Motorn på en Saab GT är den 

välkända trecylindriga versa,-  

nen som på olika sätt .spet-

;lita ,  och ger 48 hk SAE vid ” 
5.000 varv. Kompressionen är 
hela 9,8 och högoktanigt bränsle 
måste alltid användas. Motor-
ljudet är väl dämpat och märks 
knappast mer än på 9fitan. Där-
emot behövde motorn rätt lång 
tid på sig för att komma upp i 
arbetstemperatur. Varvräknaren 
har även uppgiften att hålla fö-
raren underkunnig om lämplig 
växel. Det finns ett galt fält på 
vaivräknaren upp till 3.000 varv 
och ett grönt mellan 3.000 och 
5.000. Varvräknarens nål skall 
hålls sig på det gröna fältet. Det 
betyder att man får växla rätt 
ofta i studsrafik för att hållit 

vev/et uppe. Under 3.000 varv 
!tör man inte köra mer än på 

halvgas. 

Nu växlar man Ditt Saab GT 

tack vore den helsynkronlserade 
växellådan. som manövreras lätt 
med rattväxelspaken och därtill 
kommer en smidigt verkande 

koppling. 

ret mest positiva hos Saab 
GT är vägegenskrper och lätt-
kördheten även vid mycket hö-
ga marschfarter. Sällar känner 
niart sig säkrare än i Saab GT 
även om hastigheten ligger en 

;no bit orm 100 km. På de lägre 
väs:arma ar GT:n mycket snabb 
och för säkrå ,mkörningtr bör 

I As Il växla ned. Fjädringen före-
fallet oföränderligt fast vid 
h:omkörning även på krokiga 
välter men get samtidigt mycket 
god akkomfort. Saab GT är där-
för en vagn som man mycket 
lätt kommer överens med. Styr-
ningen är väl avpassad att smi-
digt bidra till det goda helhets-
inttycket av v,-,gnens köregen-

skaper. 

Btomsärna 	är likadana 

som på 96:an men har för-
setts med hårdare band. De tar 
jämnt och bra även vid upp-
repade hårda inhromsningar 
men fordrar relativt högt pedal-
tryck, något som samtidigt är 
en .äkerhersventil på halt un-
derlag. 

Saab Grs kaross är fri från 
Väg- och vmdljud och sikten är 

relativt god runt om. En bra 

sak är den stora markfrigangen. 

Utrustningen' är god med kraf-

tigt värmesystem av ventileran-

de typ och rYntlig bagagelucka. 

Atkomligheten under motorhu-
ven är bra. 

Förare med kor på komfort-
tsoel lättkbrdio och säkerhet 

i lorening med förnämliga vät:- 

egenskaper och fartresurser, 
finner art •Ict trista At .  dettå, in-
gett (-A lyt, :g lio.enote S. ii 

Gr 733. 

HASTIGHETSRPRÄKNINGAR .  

ACCELERÄTIONSDATA 

Till km/h 50 	80 100 

Genom växlar 
frän 0 km/h sek. 6.3 	13,5 

I 

22,5 

i 

Stående start 

från 0 till 400 meter 21.6 sekunder 

från 0 till 1000 metet 40,8 sekunder 

INNERMÅTT 

A 93 	E SO 	1 46 
B 81 	F53 	J 58 
C 41 	G55 	K107 
D 100 	HO 	L48 

Siffrorna anger cm. För A och B är måtten tagna ca 10 cm 
från ryggdynan utan att trycke ned sittdynan. 	-
stolarna är inställda 1 normalt körläge. Framstolarnas 
sammanlagda bredd 110 cm och baksätet 125 cm. Bagage-
utrymmets bredd 98 cm. 

Bagageutrym-
met gm Saab 750 
GT är nog bland 
de största man 
kan finna pti 
sportvagn. 

 

 

Vindrutetorkare 
sa sveper över 
ett samman-
hängande fält, 
Orsak vört vore 
dock P71 snab-
bare utväxling 
att ta till vid 
behov. 
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Ettan Tvåan Trean Fyran 

Motorvarv per drivhlulsvarv 18,3 20,1 6,6 4,3 

Fart vid i000 Min 	km/h 8,1 10,5 17,0 26,0 

Fart vid max, effekt 	km/h 30,5 52,5 85,0 130,0 



MYCKET NYTT 
UNDER HUVE 
Pil NY SAAB Av 9081 SOURANDER 

Nya SAAB Sport har Lockheed• 
skivbromsar fram och rikligt dl- 
rnennlonorade trumbromsar bak. 

En ~vaknare och en Speed- 
Pilot ingår I dan snabba vagnar. 
rikhaltiga 	Instrumentutrustning. 

10kpin 

a 

7 

6 

4 

3 

1 

4do 3050 

EFFEKT 
hk 

1000 )000 .  

Buldan Dann yinnr principan tör fårskoljelorn8rInIngen. Från hinken I motorrum, et lön nollan via ksnelor till samlaget, yeeettakelagor och eyllndosalggar. Motors. 
alla rörliga ofelar smörjs på detta sått. Pi bilden *ens till vinster syns olletan kon bredvid motorn och cIrkulatIonnpurapen under uttolösnInputint. Effokt- och 
morn•ntdiagraonrnet nedan till vinster visar att motorn per nåra 53 hk DIN vid 5 OOP. vhsln odt att dång. vrldnoomontst ör 5,5 kim vid 3 503 vimin. Boden till 
higer, illustre ... arrangernangst 'ned de tre parallellkopplades Solea-ftirpenarna. synt ger den trecylindriga motorn högre effekt och båttro lågverv ...... ksper. 
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TEKNIK för ALLA 1/62  

Den stora SAAB-nyheten på Stock-
holmsholms Bilsalong är en sportvagn — 

SAAB Sport, som kommer att ersätta 
den nuvarande Granturismo-modellen. 
Den nya vagnen har en trecylindrig två-
taktsmotor som utvecklar drygt 52 hk 
DIN, utrustad med tre förgasare och ett 
:mörjsystem för farskolja. SAAB Sport 
•Itiljer sig inte väsentligt från sin före-
gångare SAAB GT i exteriör eller in-
teriör, men den har väsentligt bättre 
prestanda än Granturismo. Acceleratio-
nen från 0 till 80 km/tim gå ,  på 10,5 

sekunder och toppfarten ligger vid 145 
km/tim. 

Liksom GT-modellen är SAAB Sport 
byggd som en exklusiv vagn för fort-
åkare, som vill ha en rymlig och bekväm 
bil för både tävlingar och vardagliga 
långkörningar. Interiören är påkostad, 
med i.reekrad sportratt, varvräknare, 
ställbara ryggstöd på framsätena och 
omsorgsfull färgsättning. Vagnen är fyr-
växlad med rattspak — samtliga växlar 
är synkroniserade. 

Färskoljesmörjningen är den största 

nyheten i sportmodellen. Motorn kräver 
med sin kompression på 9: 1 högoktanig 
bensin. Det nya systemet innebär att 
motorns rörliga delar får färsicoljeamiirj-
ning från en separat tank, som är pla-
cerad i motorrummet och som rymmer 
3 liter — det motsvarar ungefär 160 mils 
körning. Ett nivårör på tanken visar hur 
mycket den innehåller och en kontroll-
lampa på instrumentpanelen varnar om 
oljan skulle ta slut. En pump, driven av 
vevaxeln, pumpar oljan genom ingjutna 
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Ton lister 1111/Ird 
	

met ar fritt fran 
	

GT-bil se ut •- ställbara 
	 saknar skyddastoprming, 

karomerisidorna skiljer 	skrymslens rymligt samt 
	 och med flyttbara 

	
en detalj som kan dis- 

Sport fran standard- 	 helt och nalle( klätt. 	 stödkuddar. 	 kuteras, och backspegeln 
modellen. Bagagentryin- 

	
Sn skall stolarna i en 

	
Panelens orre kant 

	
år i minsta laget. 

linea sid mycket bard km...agning kränger Saab Sport obetydligt. Men sa dr det °okad vägegenskaperna som gjort Saab till rallgbanornal suger/In 

BILANALYS 13/62 
SAAB SPORT 

GT-FULLBLOD 
MED STANDARDSTIL 

Teknisk analys, Bengt Odelgord 	Team: Gunnar friberg 	fota P.O Eriksson 

n liten motor får lika väl 
sOrn en större inte trimmas 

för hårt — även om man får 
materialet att hålla, så blir det 
effektiva varvtalsområdet för 
högt och begränsat, och om 
motorn sitter i ett fordon blir 
det nog så svårmanövrerat. 
Detta var Saabs ingenjörer 
väl medvetna om när de bör-
jade planera en sportmodell 
av 96:an — den föregående 
modellen Saab GT var ofta 
ganska besvärlig att handskas 
med även om den var under-
bar som tävlingsbil. 

Så den Saab Sport som nu 
finns i handeln ståtar med 
GT:ns bästa egenskaper plus 
en relativt stryktålig och 
•nog. motor, och därmed torde 
Trollhätte-folket ha kommit 
idealet så nära som möjligt när 
det gäller att pressa in så 
mycket användbar sportighet 
som möjligt i det redan be-
fintliga skalet. 

Det enda man på förhand 
måste reagera mot är bilens 
höga pris — drygt 16.000: — 
på gatan är faktiskt mycket 
pengar, speciellt med tanke på 
att det i förhandsreklamen sa-
des ifrån att bilen skulle bli 
påtagligt billigare än GT-
modellen. 

Saab Sport är emellertid en 
alldeles fantastiskt rejäl bil, 
styv, hållfast och absolut  

skramrnelfri. Inredningen är 

smakfull och förefaller mycket 
påkostad. Passagen genom de 
ovanligt breda dörrarna bere-
der inga svårigheter. 

De separata framstolarna är 
verkligen lyckade och tillåter 
stora variationer efter indivi-
duella önskemål. Urskålningen 
är perfekt, man sitter stadigt 
även på den värsta OT-väg! 
• Instrumentering och reg-
lage understryker bilens spor-
tiga egenskaper. Träratten ser 
litet spartansk ut, men är här-
lig att hålla i, och instrumen-
ten — där varvräknare natur-
ligtvis inte saknas — är stora, 
runda och lättavlästa. En stor-
växt förare måste kanske 
dock sänka blicken väl långt 
för att läsa av instrumenten
En bra detalj är det kraftiga 
handtaget som passageraren 
kan hålla sig i när det går 
undan i svängarna. 

Körställningen är som sagt 
härlig, men man sitter väl 
högt i bilen. En lång förare 
irriteras dessutom av att 
vindrutans övre kant är för 
lågt belägen, men det finns 
också de som hävdar att det 
neddragna karosseriet funge-
rar alldeles utmärkt som sol-
skydd. 

Alla reglage är lätta att no 
och manövrera, men en sträng 
bedömare kanske vill anmär- 

ka pit rattväxelspaken, vars 
lägen år en aning diffusa. 
Handbromsen är belägen ända 
nere vid golvet och är litet 
besvärlig att nå. Pedalerna är 
stående och ganska små, men 
lätta att manövrera — tå-häl-
operationer går lått att utföra, 
men år tyvärr obehövliga då 
lådan är helsynkroniserad och 
man dessutom tack vare fri-
hjulet inte behöver frikoppla ... 

Värmesystemet är dimensio-
nerat för svenska förhållan-
den och vare därmed nog sagt! 
Hettan verkar komma direkt 
från Gehenna och för dess till-
varatagande är det väl sörjt — 
vindrutan har åtta defroster-
munstycken och sidorutorna 
egna munstycken. Dragfri ven-
tilation åstadkommes genom 
en serie hål vid bakrutan. 

Baksätet är faktiskt ett nöd-
säte, Saab Sport vill vara en 
»riktigt GT-coupå. Sittdynor-
na består av ett par bitar 5- 
centimeters skumplast. Lyfter 
man på dynorna hittar man 
ett par ordentliga stuvnings-
utrymmen. Apropos detta så 
saknas handskfack. men dör-
rarna är försedda med ett par 
mindre förvaringsutrymmen. 

Notabla inredningsdetaljer 
är säkerhetsbälten, nackstöd 
för passageraren, kraftigt stop-
pade solskydd men däremot 
panel helt utan stoppning. 
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VAGNBESKRIVNING 
Fabrikat ocir modelibeteeknine: Saab 96 Sport. 

Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. 

Generalagent: AB Nyköpings Automobil-
fabrik. Nyköping. 

PRISER OCH UTRUSTNING 
Katalogpris kr 13.500 vid leverans från fa-

brik. vilket inkluderar följande standard-
utrustning: ventilerande värmesystem. hel 
underredsbehandling. elektrisk vindrute-
spolare. godkänt stöldlås. backlampa. stänk-
skydd bak asymmetriskt halvljus, dhnstrål-
kastare. fisrrstrålkastare. säkerhetsbälte.. 
nackstöd at. m. 

Vägskatt kr 138:— per år. 
Sena kr 1.040:—. 
Bilen kodar spå satan. kr  16.100 (inkl.. utöver 

standardutrustningen, leveranatrinming. oms.. 
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reg.avgift. nurnmerplatar. godkända reflexer. 
accis. bilskatt). 

Obs att härtill kommer endast försäkrings-
avgifter. 

RESER VDELSPRISER 
Uthytesmotor (finns inte för närvarande> 

Sats om 3 et. kolvar jämte kolvringar 
Ork kolvbultar 	  204: — 

Cyllnderlockspackning 	  4:— 

Termostat för kylsystem 	  20: 50 

Strömftirdelarlock utan kablar 	 13: 50 

Kopplingslamell, komplett med centrum 70:— 

Sats bromsbackar med nya belägg 	 200:— 

Avgasrör, komplett med ljuddämpare 158:— 

Stötdämpare. komplett sals 	  196:— 

Vindruta, härdat glas 	  75: 

Hbger framflygel eller motsv. kompi 	 
men utan strålkastare 	  80: 

Bakre stötfångare komp!. med alla de- 
taljer 	  130:50 

Komplett kylarmaskering 	  Tg: 

REPARATIONSPRISER 
Fasta reparationspriser tillämpas Inte. 

TEKNISK BESKRIVNING 
Varnstomme: Självbärande stälkarom med 2 

dörrar SOT är upphängda i framkant.a. Ba-
gageutrymmet baktill. Motorn fram. Vagnen 
framhjulsdriven. 

Inredning: 2 + 2 sittplatser. Fram separata 
stolar med ställbara ryggstöd. Bak reserv-
säte som rErnmer 2 personer. 

Instrumenterins: Väg- och hastighetsmätare 

TEKNIKENS VÄRLD 13/62 

sann varvräknare. bränsle- och temperatur-
matare. 

Motor: 3-cyl, tvåt. vätskekyld radmotor. Cyl. 
diam. 70 mm. slaglängd 72,9 mm. slagvolym 
841 cm.. Kompriörh. 9,0:1. Max. effekt 52 hk 
DIN vid 5000 v/min. Max. vridmoment 9,5 
kpm LIM vid 3.500 v/min. Medelkolvhastig. 
het vid max. effekt 12,1 m/sek. 

Kraltöverförhsg: Torrlamellkoppling. Fyrväxlad 
heLsynkroniserad låda. Urkopplingsbart 

Slutväxel av hypoitityp. Totala utväx-
lingsförhållande: 1: an 183, 2: all 10,8, 3:an 
6.8. 4: an 4,3. 

Iljuiställ: Issdivldsell framhjulsupphängning 
med tvärställda länkarmar och atyrspindlar 
av kulledstyp. U-formad bakaxel som år 
gummilagrad vid karossen. Spiralfjädrar och 
hydrauliska teleskopstötdämpare runt ons. 
Krängningshämmare fram. 

Däck: 155x15". 

TEKNIKENS VÄRLD 13/62 

Bromsar: Hydraulisk fotbroms. Skivbroms. 
fram och trumbromsar bak. Handbroms., 
verkar mekaniskt på bakhjulen. 

Styrinrättning: Styrväxel av kuggstängstyp. 
typ. 

Elsystem: 12 V. generatoreffekt 160 W. batteri-
kapacitet 34 Ah. 

Bränsletanken rymmer 40 liter . 

Tjänstevikt: 945 kg. 
Vänddlameter: Il mete , . 
Antal Miran) mellan fulla frarnhjuladslag 

ATKOMUGHETSBETYG 
Betygskala: 5 = idealisk, 4 	mycket god. 

3 = god, 2 = mindre god, 1 = dålig. 
Just. av förarsäte 4. just av värme o. vent 

4. oljemätsticka 5, oljegilfyilnIng 5, kyl-
vattenpäfyllning 4. batteri 1. startmotor 2, 
generator 1, strömfördelare 4. tandstit 5. 
bränslepump 4, förgasare 5. bromsvätakebeh. 4. 
fläktrem 5, nsotorhuvslås 5. 

HASTIGHETSMÄTARE,* 
visade 30 

vid verklig fart 30 

501 	801 

49 	77 

1001 	120 	 t 1km 

96 	115 

VÄGMÄTAREN 
visade 3 '; för kort vägsträcka 

rrroudArr 
Bredd 157 cm. Längd 406 cm. Höjd 147 cm. 

Spårvidd fram 122 em bak 122 cm. lijusbas 
249 cm. Markfrigång 18 cm. 

94HERAtArr 
Frantsätetz effektiva bredd 112 cm. Baksä-

tets effektiva bredd 125 cm. Bagageutrymmets 
effektiva bredd 86 cm. Framsätet går att skjuta 
7,5 cm åt vartdera hållet. 
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Trimma med Folke Mannerstedt 3:r DAN VASS VAGN  
VA" SSA 
Här kommer artikel nr 3 i Folke Mannerstedts 
trimningsserie. Denna gång gäller det Saab 96 Sport. 
Första artikeln i serien var införd i TfA nr 17 
och gällde Simca 1000 och den andra artikeln — 
om BMC 850 och BMC-Cooper — infördes i nr 19. 

Att Saab Sport är en liten 
tjusig och ettrig vagn kan 

inte förnekas och nu, när man 
efter ett 50-tal mils körning 
hunnit vänja sig vid det 
ofrånkomliga men .numera 
ganska minimala puttrande 
tomgångsljudet och kommit 
underfund med de bästa väx-
lingsvarven, börjar man kän-
na sig, om inte precis som 
kung på vägen, så något gans-
ka högt i alla fall. 

Från stående start till 80 
km/tim på 10 sek och till 100 
på 19,5 är siffror som impo-
nerar. Trettiosex km/tim på 
ettan, 62 på tvåan, 103 på 
trean och 145 på fyran vid 
5 700 varv/min, alla växlarna 
effektivt synkroniserade, tyst-
gående och mycket lättväx-
lade, skapar ständigt härliga 
omkörningsmöjligheter. De ef-
fektiva skivbromsarna fram 
och den bekväma körställ-
ningen ger en skön känsla av 
säkerhet. Det är en bekväm 
och härlig, men likafullt spor-
tig och snabb långfärdsvagn, 
vars strömlinjeform och ett-
riga motor möjliggör en verk-
lig toppfart på 145 km/tim. 
Ändå ger den en hygglig 
bränsleekonomi — 0,95 1/mil 
vid 110 kan/tim marschfart 
uppmättes under 335 km 

Av original= oms effekt- och mornentdiagram här nedan kart man utläsa att Saab- 
landsvägskörning. 

=torns effekt år drygt 52 hk DIN redan vid 5 000 varv/min, vilket svarar mot ett 	Det nya smörjsystemet ned- 
effektivt mede tryck av 5,55 kg/cm' vid maximal effekt och 7 kg/cm' vid 3 500 v/min. 

1000 	2000 
	

3000 	4000 

TEKNIK för ALLA 22/62 

bringar kraftigt tvåtaktarens 
annars ganska besvärande 
rökbildning och ger därmed 
också en för tvåtaktare extra 
god oljeekonomi. På en rönt-
genteckning visas hur oljeled-
ningar från borrade kanaler 
i pumpen för olja dels till 
varje cylinder, dels till varje 
lager. Pumpen drivs av en vin-
kelväxel och suger oljan från 
en treliters behållare, som 
räcker ungefär 150-180 mil. 
Tvåtaktsolja av tjockleksgrad 
SAE 30-40 bör därvid an-
vändas sommartid och vid 
temperaturer under —10°C 
självblandande tvåtaktsolja, 
som av oljefabrikanten ut-
spätts med förtunningsmedel. 
Smörjning enligt denna me-
tod kommer säkerligen att re-
sultera i både ökad motorlivs-
längd och minskad oljeför-
brukning. Dessutom torde 
härmed det gamla smörj-
systemets nackdel med skär-
ningsrisk på grund av för 
litet olja till cylindrarna vid 
ekonomisk bränsleblandning 
och rusningsvarv med strypt 
gas helt vara ur världen. 

Det höga kompressionsför-
hållandet 9: 1, de tre högef-
fektiva fallförgasarna och 
"sporttider" för portarna ger 
den höga effekten och kombi-
nerar den med en ganska 
konstant effekt över ett stort 

varvtalsområde med mer än 
50 hk (DIN) ända från 3 800 
varv/min upp till 5 700 och 
ett maxvärde av 52 hästar vid 
5 500. 

Skall man trimma den här 
motorn, måste man komma 
ihåg att fabriken väl vet vilka 
vägar den skall gå fram för 
att höja effekten till både 60 
och 70 hk, men med så höga 
effekter blir motorerna både 
ömtåligare, mera svårskötte 
och mer svårkörda. Saab har 
ansett att den extremaste mo-
tor som lämpar sig att släppa 
ut till allmänheten är just 
denna Saab Sport. 

För att trimma Saab Sport 
inom grupp 2 föreslår jag föl-
jande: Plana cylinderblocket 
1,3 mm och topplocket 1,2 mm 
och svarva därefter om för-
bränningsrummets flacka ku-
pol enligt skissen för att se-
dan medelst märkfärg passa 
denna del mot kolvtopparna, 
så att den erhåller exakt 
samma form som dessa, och 
så att det är precis nätt och 
jämnt kontakt mellan kolven 
i sitt översta läge och toppen 
då denna är fastdragen med 
en kontrollpackning, som är 
exakt 0,5 mm tunnare än den 
som sedan kommer att använ-
das. Detta betyder sålunda 
att en säkerhetsluftspalt på 
precis 0,5 mm finns mellan 
cylindertopp och kolvtopp då 
motorn arbetar. Runda sedan 
övergången mellan den flacka 
kupolen och den inre djupa 
med 5 rom radie. 

På detta sätt uppnår man 
11:1 i kompressionsförhål-
lande och får ett ytterst ef-
fektivt utformat förbrän- 

Röntganskiss av cylinderblocket vi-
sande oljekanalerna till cylindrar och 
lager. Kanalerna utgörs av ingjuten 
stålrör (ovan). Det nya Charnplonstlftet 
är specialkonstruerat för högeffektiva, 
högvarviga tvåtaktsmotorer (nedan). 

ningsrum. Man får här kom-
ma ihåg att oblandad bensin 
är mera knackningsbeständig 
än oljeblandad. 

Beträffande portar föreslår 
jag en höjd på avgasporten 
av 26-28 mm enligt den form 
som skissen visar, en bredd 
av 44 mm och väl avrundade 
kanter. Det gäller dock att 
vara mycket försiktig, så att 
man inte kommer in i vatten-
manteln vid putsningen. 

Spolportarna borde i möjli-
gaste mån poleras, höjas till 
15-15,5 mm och riktas som 
skissen visar. Kolvkanten 
rundas med 1,5 mm radie, ock-
så mitt för spolporten. 

Insugningsportarna borde 
man dels bredda till 40 mm, 
göra dem rent rektangulära 
med 5 mm rundade hörn och 
strömlinjeforma och tunna 
ut bommen till max. 6 mm, 
och sänka undre portarna 
ända till 26-28 mm total 
höjd. Detta dock under förut-
sättning att man inte filar in 
i vattenmanteln. Av samtliga 
dessa värden hör de mindre 
tillsammans och är försikti-
gare och de större är ytterlig-
hetsvärden. 

Förgasarnas halsringar bör 
ökas till 30 mm och huvud-
munstyckena till 120-125. 
För en extra hård trimning 
exempelvis för Formula Ju-
nior skulle man nog behöva 
tre 40 mm förgasare och ca 
35 å 36 mm halsringar och 
munstycken i storleksordning 
160 å 170. Det är möjligt att 
motorn för god ekonomi krä-
ver den förvärmning som den 

(Forts. på sid. 42) 

Ovan: 011ebehållaren med aln slang. 
ledning till pumpen, som drivs av en 
vinkelväxel från vevaxeln. Nedan: 
Saab Sport har eldvbromaer fram. 

s 

Om luttrenaren, som utgör lnsugningsi1uddåmpare r.,?u:17,t27,7' 1,1722Z,1:,,t.ränes. 

~Å' 
IIM• 4111M• 	4 

Ovan: Tre Solex 34 BIC fallförgasare matar var sin cylinder med rakast möjliga 
kanal. Det har dock visat sig viktigt ett förena dem alla med en mindre utjäm- 
ningskanal, vilken ses på bilden. Reglageanordningen syns också på denna bild. 

Forts. sid 47 
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Racer-SAAB siktar på... 

serna räcker till ett bra stycke över 200 
km/tim. 

När V-6-motorn är klar för seriepro-
duktion är det ingen som vet, men man 
kan anta, att det arbetas febrilt på pro-
jektet. SAAB-junioren har ännu så länge 
endast visats på teckning, men en prov-
modell provkörs för närvarande på hem-
lig plats i Sverige. Vagnen har en tre-
cylindrig 850 cc-motor i framvagnen. 
Motorn ger en effekt av ca 70 hk och 
driver på båda framhjulen. Hela racern 
väger endast 380 kg. Karosseriets upp-
byggnad är anmärkningsvärd såtillvida 
att någon separat bärande stomme av 
t. ex. rörfackverk inte förekommer. Hela 
vagnen hålls istället ihop av en stark, 
lätt skalkonstruktion av stålplåt. Vikten 
på den drygt två meter långa enheten 
är så låg som 44 kg. 

Karossen är tillverkad av glasfiber 
och formgivningen är i vårt tycke myc- 
ket elegant. Förklaringen till att fram- 
partiet kunnat göras så lågt är, att mo- 
torn monterats lutande. För att få 
tyngdpunkten så låg som möjligt har 
växellådan vridits, så att växelförarme- 
kanismen sitter på undersidan. Kylan-pa- 
ketet har placerats framför motorn. 
Fläkten har därigenom kunnat tas bort. 

När SAAB-junioren gör sin tävlings- 
debut är ovisst, men troligtvis blir det 
vid någon av vinterns isbanetävlingar. 

• • 

Forts. från sid 32-33 
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På bilden ovan ses två topplock till SAAB 750 cc. Det nedersta topplacket år "trimmat", medan det 
Övre tillhör en standordmotor. Det "trimmade" topplocket år som synes mjukare i rundningen på kupo- 
lerna. Avhyvlingen av topplocket varierar mellan 2-3 mr,. Kupolerna måste poleras mycket noggrant. 

Sportig SAAB med TfA-tips 
	 (Forts. fr. sid. Ii) 	  

emot den gängse uppfattningen. Spikar 
motorn vid kraftiga gaspådrag trots den 
nya tändinställningen, kan tändningen 
eventuellt sänkas ännu mer. Tändningen 
skall alltid ställas in, då den automa-
tiska tändförställningen står på låg. Som 
tändstift rekommenderas Bosch 240 TI. 

Dessa ändringar har utförts på många 
SAAB 750 cc-motorer och dessa har i 
rallytävlingar och dylikt visat sig tåla 
mycket hård körning. • • 

Ovanstående bild visar hur mätningen av lopplockets kompressionskupoler går till. Innan avhyvlingen 
sker skall mon kontrollera att samtliga kupoler innehåller samma volym. I trimmat skick skall kupo- 
lerna innehålla en volym av 37 cc. Detta möter man lättast upp med hjälp av mätglas med tunn olja. 

Till vänster tesen kolv tillhörande en GT-rnolor 
och till höger en Kir en Standardnotor. Skillnaden 
ligger i antalet kolvringar. Standardkolven kon 
användas, om den nedersta kolvringen tas bort. 

VÄSSA REDAN VASS 

erhåller genom luftrenarens 
anslutning till nuvarande 
förvärmningsanordning, men 
jag tror att den bästa effek- 
ten med denna 3-förgasarean- 
ordning skulle nås om nian i 
varje fall sommartid bryter 
varmluftledningen och låter 
fartvinden pressa in så kall 
luft som möjligt i renaren. 
Därvid krävs sannolikt 5 till 
10 enheter större huvudmun- 
stycken. 

En annan viktig detalj 
skulle enligt min mening vara 
att tillföra avgassidan på cy-
lindertoppen det kallaste kyl-
vattnet genom ett tredelat 
grenrör från vattenpumpens 
trycksida. Härvid borde tre 10 
mm gummislangsanslutna 
rörändar borras in i cylinder-
toppen och Araldit-limmas 
fast mitt för varje cylinder, 
så att varje vattenstråle rik-
tas mot den flacka kupolen på 
avgassidan inne i kylmanteln. 
Detta är den punkt där extra 
kylning gör största nyttan, 
och samtidigt erhåller också 
stiften den extra kylning 
som de kan behöva med det 
högre kompressionsförhållan-
det. 

Det kan påpekas att vagnen 
är utrustad med Champions 
nya specialstift. Champion 
har särskilt beaktat tvåtakt-
motorns vanligen stiftslukan-
de egenskaper, och de nya 
stiften måste bli en välkom- 

rör till ramlager,' vevstaks-
lager och cylindrar. Systemet 
är avsett bara för sportmo-
torn och har utexperimente-
rats i Trollhättan. 

SAAB Sport har vidare tre 
Solex-förgasare, som är pa-
rallellkopplade — de ger jämn 
bränslefördelning och god eko-
nomi i förhållande till effekt-
uttaget. Ytterligare en fördel 
är att lågvarvsegenskaperna 
blir mycket bättre än vid ett 
enkelförgasararrangemang. 

Motorn är också utrustad 
med en ny tändstiftstyp, som 
har utvecklats speciellt för 
högeffektiva tvåtaktsmotorer. 
De har bättre värmeavledning 
än normalstift och därför låg-
ro driftstemperatur. 

Sportmodellen har skiv-
bromsar av Lockheeds fabri-
kat fram och kraftigt dimen-
sionerade trumbromsar på 
bakhjulen. 

SAAB Sport kommer ut i 
ett begränsat antal på den 
svenska marknaden under maj 
månad. Den kommer att fin-
nas i bara en modell, vilket 
innebär att den så kallade 
superversionen av GT-model-
len försvinner. Riktpriset i 
Sverige är ännu inte fast-
ställt. 

Den nya sportmodellen har 
följande tekniska data: 

VAGN Från sid 43 
men förbättring för dagens 
högeffektiva tvåtaktsmotorut-
rustade bilar. 

Avgassystemet är alltid li-
tet svårt att bedöma på en 
tvåtaktare. I originalskick 
arbetar det med en trev-
lig, lagom dämpad ton. För 
trimning kan det löna sig att 
prova med att kapa bort den 
bakre ljuddämparen eller av-
lägsna motståndet i främre 
ljuddämparen genom att ge de 
ingående och utgående rören 
friare öppningar eller even-
tuellt bådadera. Vad man 
däremot absolut inte skall 
göra är att byta avgasgren-
röret vid motorn mot tre se-
parata pipor. Just vid en tre-
cylindrig motor har det näm-
ligen visat sig att avgasstö-
tarna från den ena cylindern 
i ett gemensamt avgasrör 
trycker tillbaka färskgas-
strömmen från den närmast 
tidigare arbetande cylindern, 
där spoltrycket just hunnit 
pressa ut den någon decime-
ter i avgasporten. Denna av-
gasport har då ännu inte 
hunnit stängas, vilket där-
emot spolporten gjort, varför 
cylindern överladdas av den 
ti Il bakatryckta färskgasen 
och såväl högre fyllning som 
bättre bränsleekonomi blir re-
sultatet. Lämpligt avvägt kan 
detta ge avsevärda effektök-
ningar. 

	

Beträffande 	tändningens 

Allmänt: 
Total längd 	 4 015 mm 

Största bredd 	 1 570 ram 

Fri höjd över mar-
ken (2 personer 
fram) 	 190 ram 

Spårvidd fram och 
bak 	 1 220 mm 

Axelavsfånd 	 2 488 mm 
Vändradie 	 ca 6,5 m 
Bagagerummets 

volym 	 370 liter 
Vagnens frontarea 1,72 m 2  

Motor: 
Trecylindrig tvåtaktsmotor 

med cylindrarna i rad. 
Cylinderdiameter .. 70 mm 
Slaglängd 	 72,9 mm 
Slagvolym 	 841 cc 
Kompression 	 9,0: 1 
Effekt 62 hk DIN vid 4 501)— 

5 000 v/min 
Vridmoment 9,5 kgm DIN vid 

3 500 v/min 

Bränslesystem: 
Tre parallellkopplade för-

gasare av typ Solex 34 DIG, 
elektrisk bränslepump. 

Kraftöverföring: 
Framhjulsdrift, helsynkro-

niserad växellåda, rattspak. 
Totala utväxlingar: ettan 18,3, 

På denna röntga:t-
alds. visas hur Saab-
motorn, 'aminer 
och vevlager smörjs. 

inställning vid trimning mås-
te den givetvis noga provas 
från fall till fall, och regeln 
är därvid att för hög tänd-
ning är extra farlig. Av 
två tändlägen, som tycks ge 
samma resultat, bör man väl-
ja det lägsta. Här finns det 
om man noga följer ovan an-
givna anvisningar om kom-
pressionsförhållande och för-
bränningsrumsform stor an-
ledning att kunna räkna med 
oförändrad eller möjligen 
mycket obetydlig höjning av 
tändningsinställningen. 

Så har vi till sist den van-
liga utväxlingstabellen, som 
ger besked om vilka farter 
som kan nås på de olika 
växlarna vid olika varvtal. I 
originalskick har motorn sin 

tvåan 10,7, trean 6,6, fyran 
4,3, backväxeln 15,0. Slutväxel 
1 differentialen 6,1:1 (36: 7). 

Koppling av enkel torris-
melltyp, fjädrande nav, ytter-
diameter 180 mm. 

Fjädring: 

Spiralfjädrar och hydraulis-
ka teleskopstötdämpare runt-
om. Individuellt fjädrade 
framhjul. Lätt, mittlagrad, 
stel rörbakaxel, formad som 
ett U med bakåtsvängda än-
dar. 

Bromsar: 

Hydrauliskt bromssystem 
av Lockheeds fabrikat, skiv-
bromsar fram och trumbrom-
sar bak. Handbromsen verkar 
mekaniskt på bakhjulen. 

Styrning: 

Kuggstångstyp, utväxling 
14: 1 och 2,25 rattvarv mellan 
fulla utslag. 

Däck: 

155 x 15" däck av sport-
vagnstyp. 

Elsystem: 

12 V batteri, 33 Ah, 0,5 hk 
startmotor, 160 W generator, 
tändstift Champion "surface 
ignition type" 18 mm. 

bästa effekt vid 5 500 varv/ 
min och farterna framgår av 
diagrammet, där undre linjen 
skär de olika växlarnas sneda 
linjer. Om nian sedan vågar 
räkna med 7 000 varv på en 
riktigt extrem trimning enligt 
ovan angivna riktlinjer■ så 
skulle man nog i lyckade fall 
kunna komma upp mot 65 och 
kanske t.o.m. 70 hk. Hastig-
heterna på växlarna framgår 
då av 7 000-varvlinjens skär-
ning med växellinjerna. 

Kom nu bara ihåg att två-
taktare kan vara knepiga och 
att trimning av denn kan bli 
ganska nyckfulla historier. 
Kom också ihåg att ni vis-
serligen har ett gott trim-
ningsobjekt, men att ni trim-
mar på egen risk. 
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LAGER-RENSNING  

PASSA PA OCH SKAFFA FRÄSCHA GREJOR FÖR SOMMAREN TILL ABSOLUT 

LÄGSTA PRIS: 

T-SHIRTS 20:-/ST (S, M, L, XL, XXL) 

T-SHIRTS BARNSTORLEK 10:-/ST (OLIKA BARNSTORLEKAR) 

SWEATSHIRTS 50:-/ST (XS, S, M, XL) 

SWEATSHIRTS BARNSTORLEK 30:-/ST (OLIKA BARNSTORLEKAR) 

PRISERNA GÄLLER SA LANGT LAGRET RÄCKER. 

DESSUTOM HAR VI FÖLJANDE UTMÄRKTA SAKER TILL SALU: 

KORTLEKAR 35:-/ST 

SAAB FÖR SAAB, EN BOK AV GUNNAR A. SJÖGREN (GAS) 25:-/ST 

STORA DEKALER 25:-/ST 

SMA DEKALER 5:-/ST 

DIV. GAMLA BAKRUTOR 10:-/ST 

OBS! VID VARJE TRÖJORDER MEDFÖLJER DEKALER. 

RING ELLER SKRIV TILL: JONAS SAHLEN 
HAGENVÄGEN 26 
430 41 KULLAVIK 

TEL: 031-931753 (ONSDAGKVÄLLAR 13-21) 

Bytes: Racingfördelare Bosch zv4/4b4 med 3 st brytare special. 
Speedpilot komplett med växlar för Saab, perfekt skick. 
Extraljus knoppmarchal kurv + fjärr, nya. 
4 1/2 tum breda Sonettfälgar 4 st. 
Sportratt med nav. 
GT 750 dubbelförgasare med insugningsrör. 
Sportlistsats komplett ny, med clips. 
Emblem Saab Sport 2 st små. 
Emblem MC 850 både stora och små, nya. 
Emblem GT 850 både stora och små, beg. 
VDO hastighetsmätare miles 9-68 (v4). 
VDO tempmätare Fahrenheit 8-65 2t_+ v4, ny 
Detta bytes mot: 
Emblem Gran Turismo 750. 
Röd galon GT + Sport. 
Stenskottsskydd 93 F. Bakflygel 713185 + 713214. 
Däck Pirelli 155x15 CR 136 GT + Sport priginal. 
Stötfångarhorn, nya. 
Plus allt som rör GT 750 även broschyrer osv. 
Tveka inte, hör av dig! 

Jörgen Andersson te1:0760/30276 

Bytes: En ny vä. bakskärm till 92 A bytes mot 2 friska 
bakskärmar till 93. Beige-Brun inredning till 93 och 
hö. framskärm är också av intresse. 

Torbjörn tel:0521/30085 

Köpes: Inredning till ljusgrön 57:a, brunaktig klädsel, 
samt handbromswire. 

Micke te1:08/805004 

Köpes: Till Saab 93 -57 svart-röd inredning. Fram o. bakskärmar, 
kofångardelar, instruktionsbok. 
Till Saab 93 -57 röd-röd/vit randig inredning. 
Till Saab 93 -57 brun-gul inredning 
Till Saab 96 -62 röd-grå inredning, fram o. bakskärmar, 
kofångardelar, instruktionsbok, försäljningsbroschyr. 
Till Sport, träratt. 
Allt av intresse. Tacksam för alla svar. 

Stefan Gustavsson Tallv.11 Frödinge 59800 Vimmerby 
Tel: 0492/40149 
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Säljes: Saab 96 de luxe -62. Toreadorröd. Omlackerad me byte 
av kederlister för tre år sedan. Har sedan dess varit 
avregistrerad. Maskinellt i perfekt skick. En del mindre 
ytrost i nederkanter av dörrar och i bakre kofångare. 
Allt original förutom stolar och baksäte. Medföljer, 
ej helt komplett treförgasare, motorfäste och nya broms-
band. Har totalt gått 11000 mil. Säljes till den som 
hinner först. Priside'8-10000 kr. 

Torbjörn Stålhandske Brännög.13 253 72 Helsingborg 
Tel:042/222003 kvällstid. 

Säljes: 93/58 en ägare 58-88 avställd 78. Bryksskick, ytterst 
lite rost i bärande delar, dålig inredning och höger 
bakflygel, bättre org.grejor medföljer. Bra renobjekt 
som är helt komplett. Betald 42-krona för 89. Slumpas 
före midsommar för 1.900 kr. 

Säljes: Div. delar slumpas: Bra baklucka 92-93 50kr. Div. flyglar 
kort o. långnos fram o. bak från 50kr/st. Bakrutor 92-93 
50 kr/st. Motorhuv 95-96 mörkblå komplett till 63-64 100kr. 
Växellåda 92 500kr 

Yngve Ekberg tisdag kvällar te1:08/7742885 

Säljes: Saab 2-takt, nya överdimensionskolvar. 1 sats Mahle 
70,5 mm 1300kr. 1 sats Kolbenschmidt 71,5 mm 1800kr. 
Saxomatkoppling 200kr. 2 st nyrenoverade vxl. -64 4-växl. 
7:38 och 8:39, kraftigare lager och axlar, nya delar för 
ca 3000kr i varje låda. Pris beroende på vad som kan 
lämnas i byte. 

Leif Hansson Apelg,1 621 49 Visby tel:0498/48116 

Säljes: Jag är en ägare av en Saab 96 1964 som nu gått som andra-
bil i familjen och skött sig mycket bra. Går igenom bil-
provningen varje gång utan anmärkning. 
Nu har vi beslutat att sälja bilen och skriver till 
Bakrutan för att höra om det finns någon som är intres-
serad. I så fall kan han eller hon ringa mig på arbets-
tid 0760/49090 eller kvällstid 0760/50921. 

Svante Landström Axgatan 5 193 00 Sigtuna 

Säljes: Till Saab 96 -62. Brun inredning säljes eller bytes 
mot röd dito. 

Stefan Gustavsson Tallv.11 Frödinge 598 00 Vimmerby 
Tel :0492/40149 

Säljes: Verkstadshandbok samt reservdelskatalog kopia 350kr 

K. Månsson Fläderv.6 265 00 Åstorp te1:042/5io69  

Forts. från sid 34-35 

# SAAB  750 GT i siffror 

Styrningsdato 
2 1/4 rattvarv mellan fulla framhjulsutslag. 
Rattens diameter 42 cm. Vändcirkelns diameter åt höger 11,5 m, åt väns-
ter 10,8 rn. 

Bränsleförbrukning 

Uppmätt Modelfart rtrd=ig 

Lugn landsvägskörning, 
riksväg 

0,76 liernil 60 kmit 52 mil  

Snabb landsvägskörning, 
riksväg 

1,03 liOntil BO kmit 38 mil 

Stadskörning, 0,99 liOnal — 40 mil 
Sthlm, innerstad 

Räckvidden beräknad efter b äråsletankens angivna volym, 45 liter inkl 

reserv 

Vagnens prn körklar 
Priset och vad man får för det 	Bilskatt per år 	 

 	14 8701... 	(exkl varuskatt 4.2 Cl 

• 1381— 

Grundpris 1 Trollhättan Skattekvittohållare, 	namnplåt, 	num- Bakre stötfångare, komplett  	124:50 
(exkl varuskatt 4.2 %) 	  13 500:— merplåtar, reg-avgift  	50:— Vindruta av härdat glas  	85:— 
Häri 	Ingår: 	Ventilerande 	värmesy- Typiska reservdelsprIser (exkl varuskatt 4,2 Cl Vindruta av lamellglas  	185:— 
stern, 	kyltempmätare, 	kylargardin. Fabriksny bytesmotor  	2 450:— Rik(prber på reparationer tillämpas: 
elektrisk 	vindrutespolare, 	godkänt Sats kolvar, kolvringar och -bultar  	73:— Hel sotning  	98:50 
stöldlås. 	hel 	underredsbehandling, 
varvräknare, speedpilot, säkerhetsbäl- 

Avgasrör komplett med ljuddämpare 	155:50 
Stärtmotorankare  	95:— 

Förgasarrenovering 	 18:75 
Byte av kopplingslarnell  	42:50 

ten och stänkskydd. Stötdämpare, komplett sats  	160:— Renovering av växellåda och differen- 
Därtill kommer: Kopplingslamell med centrum  	70:— tialväxel 	 137:50 
Omsättningsskatt 	  1 020:— Kylare  	165:— Renovering av styrväxel  	45:50 
Leveransavgift  	 150:— Framflygel °lackerad, utan tillbehör 	88:— Dessa priser gäller den 	1 	februari 	1961 	för 
Frakt till Stockholm 	  150:— Framdörr, olackerad, utan tillbehör 	185:— Stockholm (exkl varuskatt 4.2 gr.). 
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SAA8 96 Sport 	  

Alfa Romeo Giollotto Sprint 
Not 1500 	  

votro 1225 (Antoton Sport: 

dAm toppfort 

sok. 	km/tim 

38,5 	143 

37,5 	162 

38,7 	145 

37,8 	153 

BILANALYS SAAB SPORT Forts. från sid 40-41 

• Bagageutrymmet baktill är 
rymligt och fritt från skryms-
len. Det är dessutom helt in.. 
klätt. Reservhjulet förvaras i 
ett speciellt fack och inkräk-
tar alltså inte på bagageut-
rymmet. 

Sikten är bortsett från den 
neddragna taklinjen så bra 
som möjligt. Sidostolparna är 
kanske i tjockaste laget, men 
mer irriterande är bilens bulli• 
ga form, som gör att man inte 
ser dess hörn. Vindrutetor-
karna sveper ett samman-
hängande fått 
• Det tekniska är naturligtvis 
mycket intressant. I det väl-
planerade motorrummet hit-
tar vi den vanliga motorn på 
841 cc, som dock trimmats från 
38 hk. vid 4 250 vimin. till 52 
hk. DIN vid 5000 v/min. Kom-
pressionsförhållandet har höjts 
från 7,3:1 till 9:1. Varje cylin-
der har en separat insugnings-
kanal och därför är motorn 
försedd med tre förgasare. Men 
motorn ståtar med fler nyhe-
ter — den har till exempel se-
paratsrnörjning. Det rör sig 
inte on, tyska Lubrimat utan 
om en originalkonstruktion 
från Trollhättan. Oljetanken 
rymmer 3 liter och räcker 150 
mil, det blir i stort sett sam-
ma förbrukning som vid van-
lig inblandning i bränslet. 
d. v.s. 2,5%. Den blå oljerö-
ken finns fortfarande men är 
kanske något sparsammare vid 
start. Stiften är av ny typ. 
• Att köra Saab Sport är ett 
nästan 100-procentigt nöje. Det 
enda vi skall anmärka på är 
den stora vändcirkeln och att 
styrningen år trög, främst i 
laga farter. Dessutom rycker 
det i ratten under kombinerad 
acceleration och kurvtagning. 

Vägegenskaperna är av yp-
persta klass. Fjädringen är 
snabb och spänstig utan att 
sars stötig. och man kan kö- 51 
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BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
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ra mycket fort på vägar av 
sämsta karaktär. Ratten har 
ovanligt liten utväxling och 
man har alltid en härlig väg-
kontakt. Det är emellertid li-
tet ovant med frihjulet. En 
bilist som tidigare kört bil med 
fyrtaktsmotor utan frihjul 
irriteras kanske något av det 
ständiga bromsandet. Brom-
sarna var en positiv överrask-
ning — skivbromsar brukar ju 
. a tungtrampade, men här 
var pedaltrycket förvånande 
lågt. Inga mattningstendeniser 
märktes trots de hårda proven. 
Bilen är också markant un-
derstyrd. 

Den fyrväxlade lådan fun-
gerar utmärkt. HeLynkronise-
ringen är perfekt! Motorn är 
mycket varvvillig och svarar 
kvickt på gasen, men talet om 
dess breda effektregister mås-
te tas med en nypa salt. Ef-
fektivt varvtalsområde ligger 
mellan 3000 och 5000 vimin. 
Visserligen drar motorn ryck-
fritt på fyran från 40 km/t. — 
c: a 1500 — men acce-
lerationen lyser då nästan helt 
med sin frånvaro. Motorn ps 
det provkörda exemplaret vil-
le också gärna bli övermatad 
och slockna när man trampa-
de gasen i botten i låg fart 
med hög växel inne. En un-
derbar landsvägsfart är strax 
över 100 km/t. — då gör mo-
torn 5000 y/min. och man har 
ett fint »pep. kvar för omkör-
ningar. Lämplig växliugspunkt 
4500 v/min., vilket motsvarar 
e: a 80 km/t. på tredje växeln. 

Saab har lyckats få fram en 
helsvensk GT-bil av mycket 
hög kvalitet. Trots det höga 
priset kommer den säkert att 
bli en schlager — speciellt 
med tanke på att tävlings-
förare som herrarna Skogh 
och Carlsson i framtiden kom-
mer att bädda för dess popu-
laritet. 

Säljes: Saab 96 -65 grå. Fin. Motorrenoverad. Deltog i 

Fittja-rallyt 1985. 4.900 kr. 

Saab 96 -65 reservdelsbil, röd, 3-förgasarmotor. 

Avställd endast 2000 kr el. pryl-byte. Kom med 

förslag. 

Saab 95 -64 trubbnoskombi. Renoveringsobjekt 

utan motor. Endast 1000 kr el. byte vad som helst. 

Janne Wingren Södertörn te1:08/7777222 

Köpes: Bra inredning brun/gul till ljusgrön -57:a. 

Samt handbromswire och huvudcylinder till min 93:a. 

Micke 	.1:08/805004 el. 269942 

Köpes: Taksökare typ Marchall Fantastic eller annan modell 

i bra skick. 

Öppningsbara sidorutor till Sport eller Monte Carlo. 

Original extravärme till baksäte 96:a. 

Åke Söderberg tel:0930/30928 

Köpes: Saab 95 -62. 

Janne Wingren Södertörn te1:08/7777222 

40 60 40 100 120 140 160 km/tim 

to 
70 

60 

50 

40 
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20 

10 hk 

BROMSPROV från 100 km/tim 

It. 45 m 
5$4 45 I21 

Pedallryck 	10m 46 m 
Ila 25 kp 	156, 45 m 

2014 30 kp 	2014 46 m • 141■ Itinb.“441 



Säljes: Komplett inredning grå/röd från grå -61:a. 

Ev. hela bilen, 4000 mil. 

Komplett inredning grå/brun + motor och vxl. 

från -65:a, 4000 mil. 

Säljes: "Norrlandsvärme= element för Saab att fästa längs 

insidan på trösklarna och framför baksätet, 250 kr. 

-64:a, 96:a, savannbrun i "ruffigt bruksskick" med 

motor från -66:a(3-förg.), mycket använd och älskad 

(åtminstone av mig) bruksbil som behöver en del 

tröst och puts! 

Ev. byte tillsammans med en likadan -64:a, savann-

brun i väldigt fint skick, mot Sport eller GT. 

Tips: Jag har också tips om renoveringsobjekt och reserv-

delsbilar i Uppsala och Göteborg-Kungsbackaområdet! 

Ring och fråga, åk och titta!!! 

Åke Söderberg tel:0930/30928 

Stefan Johanson tel:018/399301 

Säljes: 96 De Luxe -60. Något defekt. Diverse delar med-

följer. Högstbjudande. 

Johan Persson PL 423 	360 10 Ryd 
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Säljes: Saab 92 A -50 ch.nr . 00391. Besiktigad och körklar. 
Var i toppskick för 5 år sedan, har blivit ful i lack 
och krom sedan dess. Mätaren står på 8500 mil. Jag 
fixade ny inredning för 10 år sedan, dock ej original, 
och den är fortfarande fin. Inga mekaniska problem och 
inga eller små rostbroblem. Jag kommer troligtvis att 
ångra mig om jag säljer den, efter att ha haft den i 
tio år. 	Pris: 	50.000kr 

Ove Larsson 	Marschgatan 19 b 	781 35 Borlänge 
Tel :0243/33262 

Säljes: Nya delar. 1 st stötf.horn vb 95 	720681 
1 st stötf.horn vf 96-65 	730453 
4 st stötf.del mittre fram 96-65 	730461 
2 st stötf.del mittre bak 93 
2 st hjulcyl. 	64-66 fram 	716893 
2 st hjulcyl. 	64-66 fram 	716894 
1 st vattenpump 96-65 	881461 
1 st vattenpump 96 v4 	8814501 
1 st baklyktsglas v 99-Sonett 	850559 
1 st sarg baklykta v 99-Sonett 
1 st glas broms-blink 95 	725165 

Rolf Jensen Bäckv.7 Olsfors 517 00 Bollebygd 
Tel:033/95369 

Säljes: Bakljus 92 droppen nya 100kr/st. 
Generatorrem ny 25kr. 
Växellåda 200kr. 

Jörgen Andersson tel:0760/30276 

Säljes: 96-62 m-blå nybes. avställd, ca 9300 mil. Ytterst lite 
rost. Ej vinterkörd, inredning som ny. Priset diskuterar 
vi oss fram till. 

inge te1:0470/65194 

Köpes: Nytt eller beg. 96 -62 
3 kolvar std. B 
1 kolv ÖD 0,5a 
3 kolvar ÖD 0,5b 
1 kolv ÖD 1,0b 

K.Månsson Fläderv.6 265 00 Åstorp te1:042/51869 

Köpes: Till Sport -65 lilla nedre listen hö framflygel. 
Vä bakflygel i plåt, endast nyskick duger. 
Bra betalt för bra grejer. 

Yngve Ekberg tisdagkvällar te1:08/7742885 
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 SSR:s reservdelslager . 

Delar 92: 	 Delar 95-96 

Övre kylarslang 	 70 kr Termostat 65-68 

Packning övre vattenrör 	5 kr Strömfördelare 63- 

Generatorrem 	 40 kr P-sats förgasare 60-65 

Ljuddämpare fram 

Delar 93: 	 Drivaxeldammask 65- 

Bensinslang pump-förgasare 

Topplockspackning 
	 70 kr Övre kylarslang 65- 

Luftfilter 
	 40 kr Undre kylarslang 65- 

Fördelarlock 
	 60 kr Oljepump Sport renoverad 

Rotor 
	 25 kr Chassiskylt 62-68 

Stötdämpare bak 
	

100 kr 

45 kr 

400 ki 

25 kr 

250 kr 

50 kr 

55 kr 

35 kr 

33 kr 

400 kr 

50 kr 

Gummimatta fram svart 	200 kr Begagnade motorer: 

Kopplingswire 	 70 kr 

Rep.sats huvudbromscylinder 50 kr 93 -56 Komplett med nya kolvar 

96 kortnos 

Delar 95 och 96: 	 96 Långnos 

96 Sport motorblock 

Bromsbackar fram 64-66 sats 80 kr 

Luftfilter 60-64 	 40 kr Leif Blomberg har en del tyger till 

Luftfilter 65-66 	 45 kr 92 A och Sport kvar, ifall det är 

Luftfilter Sport 62-64 	60 kr någon som beställt men inte fått 

Bromsklossar fram Sport 	50 kr något tyg. 

Packningssats motor 65-66 140 kr Beställningar tar Leif Blomberg 

Fördelarlock 	 60 kr gärna emot skriftligen på vykort! 

Brytare 	 20 kr Adress: 

Rotor 

Fläktrem 65-68 

Kopplingswire 60-64 

Hastighetsmätarwire 64-68 

Bromsbelägg fram 

Bromsbelägg bak 

25 kr Leif Blomberg 

30 kr Frälsegården, Härja 

70 kr 522 00 TIDAHOLM 

25 kr 

60 kr 

60 kr 

Köpes: Till Saab 92B, 4 st kofongarhorn, 2 st aluminiumlister. 
för framskärm, 2 st aluminiumlister för bakskärm, 1 st 
frontplåt. 

Håkan Larsson tel:0150/91110 kvällar 

Köpes: Till Saab 93 -58 maroonröd. 1 st inredning med blå 
galon och blårutigt tyg, komplett eller i delar. 

Sten Åke Olsson te1:016/80027 

Köpes: Till Saab 93 -57. Inredning i svart galon och svart-rött 
rutigt tyg. Fram och bakskärmar, kofångardelar, instruk-
tionsbok. 
Till Saab 93 -57. Inredning i röd galon och röd-vit-svart 
randigt tyg. 
Till Saab 93 -57. Inredning i brun galon och gult tyg. 
Till Saab 96 -62. Inredning röd-grå. Fram och bakskärmar, 
kofångardelar, instruktionsbok, försäljningsbroschyr. 
Till Saab Sport. Träratt. 
Allt uv intresse, tacksam för alla svar. 

Stefan Gustavsson Tallv.11 Frödinge 598 00 Vimmerby 
Tel :0492/40149 

Köpes: Till 96 GT. Blå galon, emblem 750 GT. 
Till Sport och MC. Röd galon, 4-bultade bromstrummor bak. 
Luftfilter Sport 62-64, nya original. 
Luftrenare Sport 62-64. 

Mikael Philipson tel:0758/40916 

Köpes: Till 96 60-61. Bra dörrar och skärmar. 
Till 96 -62. Hjulcylindrar och backar fram, gummiknutar, 
kederlister. 

L-E Danielsson PL 867 735 00 Surahammar 
Tel:0220/32040 

Köpes: Till 96 -65. Kylarjalusi, dörrlister, kurvstroppar. 

Lennart Larsson tel:019/133172 

Köpes: Till min välskötta 96 -65:a. Kolvar 70,5 , 71,0 eller 
71,5. Det är omöjligt att finna sådana i Israel, så 
jag hoppas att någon vill hjälpa mig. Skriv till 

Nemes Juuo, P.O. Box 44223, TELAVIV, ISRAEL. 

Köpes: Till Saab 95 -62. Rep.sats till huvudbromscylinder, 
fina krombitar, gamla extraljus, original Saab luft-
madrass, toppgarage, Saab-plädar. 
Till Saab 93B. Blinklykta 7154917, helst ny, inrednings-
detaljer röd galon grått tyg. 

Anonym i Umeå te1:0951/31083 
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Säljes: Till 96. Fläktlagerbock, bakljus -64, trippelförgasare - 66, 
växellåda -66, v-bakskärm. 

Lennart Larsson te1:019/133172 

Säljes: Saab 92 -53. Komplett rep.objekt, ett fynd. Pris:1.500 kr. 

Den anonyme i Umeå. Tel:0951/31083 

Säljes: Saab Sport -64. Påbörjad renovering, bör ses. 

Anonym Karlskogabo te1:0586/34326 

Säljes: Till Saab 92, nya delar. Stötdämpare fram och bak. 
Främre ljuddämpare. Gummilistsats till bakruta, sido-
rutor bak, framruta och instegslister. Passar 92 och 93 
t.o.m. -57. 
Till Saab 93, nya delar. Stötdämpar-fästen bak 709541. 
Gummiissolator vid övre fjäderfäste 707967 
Till Saab 95, nya delar. Bakre stötfångare. 
Till Saab 96, nya delar. Stenskottsplåtar i rostfritt 
för bakskärm, lågt utförande, mycket lämplig till Sport 
och Monte Carlo. 
Till Saab Sonett 2-takt. Längsgående avgasrör, nytt. 
Till Saab Sonett v-4. Plåtfälgar 4 1/2 x 15, 5 bult. 

Mikael Philipson te1:0758/40916 

Säljes:Saab 96 -62. Utan motor i övrigt komplett. Rostig, 
avställd. Pris: 500 kr. 
Saab 96 -67 v-4. Bra skick men rostig i golv och 
hjulhus, avställd. Pris: 2.000 kr. 

Håkan Larsson te1:0150/91110 

Säljes:Saab 95 -73. Drag, bra motor och växellåda. Rost i balkar. 
Mycket dålig lack, avställd. Pris: 2.500 kr. 

Sten Åke Olsson te1:016/80027 

Säljes:T-Monte Carlo -66. Röd förstås, säljes till högstbjådande. 

Anders te1:0455/20908 Sena kvällar. 

Köpes: Till 93. Märke som sitter längst fram på motorhuven, 
skall vara blått. 

Percy Breisler Logdansv.22 172 42 Sundbyberg 
Tel :08/984728 

Tips:Kan ordna leverans från USA på följande lister till Sport. 
73 18 538 undre vf skärm 
73 18 579 övre v sidoplåt 
73 18 587 övre h sidoplåt 
73 18 595 undre v sidoplåt 
73 18 603 undre h sidoplåt 
Ett 40-tal lister. Ca-pris/list 100-150 kr. 
Beställ skriftligen. Rolf Jensen,Bäckv.7 Olsfors, 

56 	 517 00 Bollebygd. 

JAN Th. GROOSMULLER 
Fort Oranje 20 
NL - 3445 DB WOERDEN 
Holland 

Tel.: 00931348023406 

KöPES till SAAB - 93b  

Startmotor 707835 med wire 
Tändspole med lås 710863 och tändlås 712901 
Skärmplat (över kylare), mellandel 712526. 
Termostat (85° ) 712469 eller 709405 (inte 783635) 
Rat 708400 med signalhornknapp röd 711655, kontaktplatte 710926, fjäder 710935 
Gummilist 708605 (6 x) - mellan framskärmer och sandplåter) 
Hastighetsmetarkabel kpl. 
Till vindrutespolare 	- Muntstycke 712604 

T - rör 712603 (2 x) 
Till Friskluftvärmare - Tätningsstos 781043 
Till dörren 	 - Tätningskeder främre 706180 (2'x) 

lÄscylindersats (V-dörr + tändning) 782541/716969 
Handtag med lås 706035 (bagagerumslucka) 

Handsfacklås 711093 
Handtag (frihjul och starterwire) 704686 
Säkringsdosa kpl (skruvansl.) 782829 (2 x) 
Kjörriktningsanvisarbryttare 709758/715779 (2 x) 
Skyddsslang backlampa 709185/712992 (4 x) 
Nr.plat lampa kpl 710880 (2 stck) 
Blink/parkerlykta kpl 715491 (2 x) 
Baklykta kpl 709192 (2 x) - bara ny 

KöPES till SAAB - 96  (TT-langnos) 	 NY eller BEG. 

Till rat: signalringclip 718434 
signalsats 783585 

"Johnson" taklampa kpl (för rallye-bil utf.) 

Kontaktadress i Sverige: 

Rolf Jensen 
Backvägen 7 Olsfors 
51700 BOLLEBYGD 

Tel.: 033-95369 

NY eller BEG. 



Köpes: Till 93 F -60. 

Snobringar, stötfångai- delar fram, höger böj bak 

+ horn, även bättre beg. Gummilister mellan sand-

plåt och framskärm. Gummilist till framruta. 

Dörrlister. Bromscylindrar. Lister till framskärmar. 

Till 96:a. 

Höga stenskottsskydd. 

Christer Jonsson Olofsfors 2090 914'00 Nordmaling 

tel:0930/10328 (skiftarbetar) 

SÖDERTUREN  

Den obligatoriska Saabträffen för alla Saabvänner. Nu för 

femte året. Tag med dig lite gott att äta och slut upp 

vid Saab-Ana Söder i Hammarby k1.10.00 den 20/5. 

Dagens utflyktsmål år lite speciellt. Vem har inte hört 

talas om bantävlingarna på Skarpnäck. Tyvärr hölls dessa 

tävlingar 14ngt innan mitt intresse för Saab hade väckts. 

Numer är Skarpnäck ett bostadsområde med lugn och fin 

natur i omgivningarna. Men tävlar med gamla bilar det 

gör man fortfarande! 

Vårt utflyktsmål är Bromma Flygplats där Racerhistoriska 

Klubben kör en test-tävling för Standardvagnar grupp 2. 

Samma bilar som man kör i Veterancupen med. En av mina 

drömmar är att få se och höra en välprepparerad Saab-Sport 

på två hjul och med öppna spjäll ta sig igenom en chikan. 

Hoppas jag får uppleva det den här dagen. 

Detta borde väl kunna locka till sig en och annan Saab-Sport 

att infinna sig också. 

Väl mött den 20/5 på Saab-Ana Hammarby Söder i Stockholm. 

Hammarby Fabriksväg 37-39, i skuggan av Globen. 

ANMÄLAN 
Alltså tag fram SAABen ur gömman och tag med familjen och/eller vännerna 
för en trevlig helg i Örebro 17-18 juni! 

Till sist var snäll och anmäl dig då vi ska ordna med kaffe, the, läsk och lätt-
öl . . . Tack på förhand. 

Anmälan skickas till Mikael Gustafson 

Björkris vägen 2 B 
S-702 34 Örebro 
Sverige 

OBS! Sista anmälningsdatum 30 maj! 

Javisst jag kommer med 	pers i min/vår SAAB 	(mod) 

Årsmodell 	 reg nr 	  

Jag heter 	  

Gatuadress 	  

Postnummer 	  Postadress 	  

Telefonnummer 	  

OBS! Sista anmälningsdatum 30 maj! 

Lars Ericsson och Yngve Ekberg 
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TELEFONSERVICE 
Om Du har något att fråga om, eller har något annat på 
hjärtat, går det bra att ringa till nedanstående mellan 
klockan 18 och 21. 

Måndag 	Hans Nyberg 	 0150-400 84 
Tisdag 	Yngve Ekberg 	 08-774 28 85 
Onsdag 	Jonas Sahlen 	 031-93 17 53 
Torsdag 	Lennart Holmgren 	026-25 70 15 
Fredag 	Leif blomberg 	 0502-450 42 

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

Jan Johansson, Störlinge, PI 3048, 387 00 Borgholm, 
Tel. 0485-54242 

Bertil Maununen, Sjövägen 7, 703 65 Örebro, 
Tel. 019-12 95 23 
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Datum Typ av 
Arrangemang 

Plats Kontaktman 

89-05-20 
Rally 
"Söderturen" 

Stockholm 
Lasse Eriksson 
08-45 03 58 

89 -05 -27 
Rally 
Beach-Party 

Knivsta 
Börje Eriksson 
0760-228 52 

89-06-04 Sommarträff Linköping 
Sibylla Gustavsson 
0120-107 91 

89-06-10 
Världens Häftigaste 
SAAB 

Nyköping 
Saab Ana 

Maria Schmidt 
0155 -490 00 

89-06-17— 
89-06-18 

Träff 
Classic Motor 
Festival, Örebro 

Mikael Gustavsson 
019-16 16 61 

89-06-23— 
89-06-25 

30-Års Jubileum Holland 

89-08-19 Träff Katrineholm 
Håkan Larsson 
0150-911 10 

89-09-02 
Träff med 
Rally 

Göteborg 
Saab Ana, Hisingen 

Jonas Sahln 
031-93 17 53 

Aug—Sept Höstträff Umeå •  
Martin Stenlund 
090-323 39 89-09-09— 

89-09-10 
Internationell 
Saab-Träff 

Haltern/ 
Västtyskland 

89-09-24 
Höstträff 
med Marknad 

Linköping 
Gunnar Samuelsson  
013-14 51 79 
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