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SAABmanfattning 
Ordförandens samlande tankar 

Hej igen. 

Nu är sommaren slut och med den snart alla träffar. Summeringen 
av dessa blir att de allra flesta varit välbesökta utom i Märsta 
dit inte många orkat komma. Kanske beror detta på att Börje hade 
helgen efter Lasse och båda runt Stockholm. Nästa år blir det nog 
en tidig och en sen sommarträff för oss i hufvudstaden. 

Till Er som har besökt någon eller flera möten vill jag som 
vanligt tacka alla hjärtligast, för utan Er blev det ju inga träffar. 
Många har kommit på att det är ett utmärkt sätt att byta delar på 
våra träffar, då man ofta åker halva vägen var och slipper skicka 
tunga grejer på annat sätt. Även MHRF-besiktning kan förekomma, 
så det finns många fördelar med SSR-träffar. 

Som medskick i detta nr finns MHRF-annonsbladet. Har Du något 
som ska säljas, köpas, bytas eller skänkas även icke SAAB-grejer, 
tveka inte att skicka in en annons snarast dock senast 24/9, så 
det är antagligen inte mycket tid över att fundera på, då denna 
tidning beräknas komma ut ca 20/9. 

En vädjan denna gång från vår käre reservdelsman Leif Blomberg. 
Undvik att ringa honom ang. alla möjliga och omöjliga delar. Skriv 
istället ner vad Du vill ha på ett vykort eller brev, så skickar 
Leif de delar som finns. 

Själv har jag varit svår att få tag på i sommar då Ulrika och 
jag fått en liten arvtagare till mitt kommande SAABmuseum. Vår 
Tomas kom 2 månader för tidigt, så vi har haft det lite körigt 
minst sagt i sommar. Men nu är allt som det ska med den lille. 

Jag kan också nämna att när Ni läser detta har Sveriges genom 
tiderna största rallytävling körts med över 400 deltagare varav 
ca 60 veteraner runt Stockholm, och hur det gick med mitt del-
tagande med Sporten kanske jag skriver om i nästa nr (om det gick 
bra) 

Nästa nr har manusstopp 10 november, så vill Du ha med en annons 
eller någon egen artikel, så gäller detta datum. 

En trevlig höst tillönskar jag Er alla, och om denna Bakruta 
kommer ut som den ska dvs. före 24/9, kan jag rekommendera ett 
besök hos vännerna i Linköping som har stor SAAB-träff med mark-
nad. Ring Gunnar Samuelsson på 013-145179 så får Du veta mer. 

Hej från 

1.•••,) i" e__ 
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Ift Saab kommer med en prima 
överraskning i mitten av maj. Då 
presenteras en Saab herrgårds-
vagn, byggd på 93:ans chassi 
och med samma vagns frampar-
ti till Mål med dörrens bakkant 
Men sedan kommer det nya. 
Med Sixten Sason som elegant 
formgivare och med det pålit-
liga konstruktionsteamet under 
överingenjör E. Ljungströms 
ledning har man i Trollhättan 
projekterat den nya modellen, 
som ska tillverkas i samarbete 
mellan Linköping och Trollhät-
tan. Tack vare en ny produk-
tionsmetod kart man pressa de-
taljer till herrgårds-vagnen i 
flygverkstädernas pressar medan 
det är meningen att monte-
ringen ska ske i Trollhättan. 

Den nya modellen har fått be-
teckningen Saab 95. Den nya 
herrgårdsvagnen blir längre än 
den vanliga 93:an och har ut-
rymme för inte mindre än 7 per-
soner, de 2 bakersta vända bakåt. 
En för barn fint arrangemang. 
Utom 5 personer lastar vagnen 
550 kg och på hela lastutrym-
met kan den nya herrgårdsvag-
nen tåla 500 kg belastning. En 
nyhet år det av ett slags plast-
material gjorda golvet i hela 
lastutryinmet, som blir starkt 
att slita på och lätt att hålla 
rent. Lastutrymmet är hela 180 
cm långt och 95 em brett och 
vagnen är naturligtvis bäddbar, 

Motorn är upptagen till MO 
kbcm volym och bromsar 42 hk 
SAL Vidare är den försedd med 

en ny, fyrväxlad växellåda, som 
naturligtvis kommer att betyda 
mycket för smidig körning av 
den nya Saab. Därtill har bak-
vagnsfjädringen gjorts om, men 
några detaljer om hor den ser 
ut har ännu inte offentliggjorts. 

• 
Tjänstevikten på den nya 

herrItårdsvagneri blir omkring 
950 kg och däckutrustningen blir 
5,60x15. Vidare får vagnen stör-
re tank. Om priset är i skrivan-
de stund inget känt. En prov-
serie på 25 vagnar håller på att 
undergå slutkontroll och prov-
köras under olika förhållanden. 
Produktionen av Saabs nya 
herrgårdsvagn beräknas komma 
igång tidigast i höet. Mer om 
vagnen i kommande nummer. 

   

SEKRETERAREN HAR ORDET 7-SITSIG SAAB 95 KOMMER! 

 

Svenska Saabregistret blir större och större. Vid genomgång av medlemsmatri-
keln under den gångna semestern framkom det att vi är 608 betalande medlemmar. 
Under hösten 1988 var vi 580 varför vi har fått en nettoökning på 28 st. Av 
dessa 608 är ett tjugotal bosatta i utlandet. De flesta är norrmän och de mest 
långväga är Mr Velupillai och Mr Sigamoney som båda är bosatta på Malaysia. 
Jag trodde vi skulle vara fler än 608 eftersom vi har skickat ut inbetalnings- 
kort och klubbinformation till ett 50-tal intresserade under det sista halvåret. 
Samtidigt vet vi att en del väljer att lämna klubben när de säljer sin bil. Vi 
skulle vara väldigt glada am de som av olika anledningar väljer att lämna klub-
ben skriver några rader till oss och berättar varför oc am vad som är bra el-
ler dåligt i SSR. Medlemmar som inte har planer på att lämna klubben är också 
välkomna att höra av sig med en rad. Förhoppningen är att vi tillsammans skall 
kunna göra vår klubb bättre. 

Eftersom vi är så många så är det svårt att tillfredsställa alla smaker och in-
riktningar i varje utgåva av Bakrutan. En del kanske tycker att det skrivs för 
mycket om Sport och Monte Carlo och för lite om Saab 92 och ancria tycker kanske 
tvärtom. I dag är det en liten skara medlemmar som skriver i Bakrutan och de är 
ju naturligtvis sig själva närmast och skriver om vad just de är intresserade 
av. Därför välkomnar vi alla bidrag från medlemmarna. Egentligen är det inte så 
svårt: Gör ett garage reportage hos någon bekant. Alltid känner ni väl någon 
som håller på och skruvar med gamla Saabar. Om inte, portättera Dig själv till-
sammans med din bil. Vi lovar att publicera även de mest egotrippade artiklarna. 
Detta skulle ialla fall underlätta arbetet för KG och hans redaktionskommite. 
Dessa entusiaster lägger ner en otrolig massa tid på varje utgåva av klubbtid-
ningen. Man ska renskriva, montera, rastrera, förstora, förminska, tjata på 
folk att de skriver, leta gamla tester och sistoch inte minst frankera och 
klistra 800 kuvert. Vi skickar ut tidningen till olika personer inom Saab, oli-
ka nordiska motortidningar, andra bilklubbar i Sverige samt till våra syster-
klubbar runt om i världen. 

Slutligen: Glöm inte att meddela oss Er nya adress när Ni flyttar. De flesta 
gör detta men trots allt kommer ett knappt dussin i retur vid varje utskick. 
Vi fick ett kort från en Saab-vän i Dalarna nyligen som undrade varför han in-
te längre fick Bakrutan. Sista numret han hade fått var nr 4 1985 !! Han hade 
tydligen inte saknat den förrän nu. Troligen hade han gått i ide ett par tre 
år... Skämt åsido, meddela alltid Er nya adress och ta för vana att notera den 
på inbetalningskortet varje gång Ni betalar in medlemsavgiften. Glöm inte hel-
ler att bifoga några bilder när Ni skickar oss garagereportage och dyl. 

Se till att köra mycket tvåtakt nu för snart är hösten över oss. Lev vål ! 

Detta nummer har knåpats ihop av de två handräckarna Erik Randa och John Jonasson, 
samt annonsansvarige Lars Ericsson. Vi hoppas att tidningen faller er i smaken 
och att ni aktivt deltar i arbetet genom att sända in material. Vi mottager 
tacksamt synpunkter och åsikter på hur din tidning ska se ut och innehålla. Ni 
kan börja skriva ner er egen Saab-historia redan idag, så är den klar till 
den 10 november. 

Erik,John och Lasse 

PS. KÅGE hälsar från tvättstugan att han kommer igen i nästa nummer med 
nya friska tag. 

AB Hammarby Snabboffset 
& Kopiering 

HAMMARBY FABRIKSVÄG 43 
104 80 STOCKHOLM 

TELEFON 08-41 20 02 
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Praktisk svensk 
SAAB 95 Comhi, som våtas presenterades för den bilkö

pande allmänheten, var fabrikens svar på många SAAB- 
vänners önskenål om en rymligare vagn än den vanliga 
personbilen med dess goda egenskaper bibehållna. Resulta-
tet try ansträngningarna blev en "modifierad personvagn", 
där framdelen fortfarande har kvar sin särprågel, men där 
den tidigare strämlinieforrnen (*kräver slopats till färtnän 
fäs bättre lastegenskaper och utrymmen. 

SAAB har genom de tidigare modellerna, 92 och 93, ska-
pat ett gott namn genom vagnarnas vågegenskaper och 
kvaliteten i utförandet. Vad den senaste skapelsen beträffar 
i det avseendet är det ännu alltför tidigt att uttala sig om, 
men av belåtna rigares uttalanden att döma tycks resultatet 
ha blivit gott. Den logiska fortsättningen kan väntas bli 
en liten lastvagn av PICIV.UpMOdell. 

Data för SAAB Combi 
SAAB 93 Cambi har en 3.cylind. 

sig 24aktsmater pft 841 cc, Cylin-
derdierneter och slaglängd 70 
f440. 72 lem. Motorn har 455 effekt 
av 30 hk 101141 rid 4 260 VI4314, och 
42 hk ,S.A11 vid 501» ss/min. Största 
vrirbmsreent 32 kom vid 3000v/min. 
Kompresdansförhögartde 7,3; I. 

Briinslesystentel består av fall-
förgasare typ Sol« 40 Al och 
elektrisk brändepump On typ 51.1 
AIJA 79. 

Koppling: onkel torr:amen med 
fjädrande nov. Yttre 10%nel:diame-
ter 160 mo. — Växellådan, 4-Yås, 

 lad med samtlig* tramåtviiklar 
senkraniserade. ktlyaslingsfärhål. 
lisade: egen 19,2 , 1, tMats 11,41 1, 
trean 7,0,7, fyran 4,6:1 och bac-
ken 13,91. Rattväxel, Hastighet 
'Id 1003 Ylmirs; ettan 6.0 
talan 50,3 km/tim, trean 16,2 ber 
tim, fyren 23,5 krnBön och hacken 
7,3 kodtins, framhluisdrift. 

Fiddring: spirelflärfror och hvd-
raulisko stöldämpare på alla tyra 
Mula. Störste flärfringstärelsei 

fronskhd 140 rum, bakhiul 	ann 
Styrnings kuggstång, utväxling 

1.41 — Bromsare hydrauliska .t-
hhttsbramsar, typ Lockhaed. Hand. 
1.1/4412,44 påverkar bakhiulen mo-
konhkt, Bromsbetågoningsyto 675 

eTY4taln: batteri 32 vatt, batteri , 
 kapacitet 33 ampkrethenter. 

Total ?ängd 	 4520 mos 
Total bradd ...„ . 	 1 370 am 
Tates båld, obelosiad . 1 470 rom 
Fl markhold 57 perso- 

ner how ...... 	190 mm
Spårvidd, Guns  	mm 
Spårvidd, bak 	 1 220 mm 
Axelavstånd 	 2009 om 
Vändradie 	  5583 mr! 
vemyaa, *AL brånsle, 

verklyg ock 
reservkint 	 925 kg 

Tiönstrivikt 	  1 030 kes 
Bensintank.» rymmer Mer 
Kylsystemet rremnf 7,3 liter 
Rikspris, inta, amx aå.  

aCeis 	  12535 kr 
Ärlig vägskatt  	138 kr 

Vad anser de om sin bil? Ägare om SAAB 95 Cornbi 
Teknik för A ila 

låter fem ägare 

poängsätta sia 

SAAB Cambi 
Transteman 
RICHARD OLSSON 
SAAB Combi uppfyllde famil- 
jens krav på 	en rymlig och 
driffsbillig 	vagn, 	Har 	hittills 
kört drygt 1 000 mil. 

Rar tsr det alltniintai 
kairiforteta 

**3/4 7117,2%WOrne. och 
förbåttrode. ReserveSZt arrnde 
yttra bekvämare. 

Hur betygslitter ni bagage- 
utrymmet? 

*** 7,224`..'LL"v Sir . 

Vilken poäng får fjädring och
siigegenskteper? 

*** Yo"i'aittekrZo*de 
jämfört med tidigare modeller. 

- 

Air motoreff 	• j •• Mig? *** K 0  varia yeckc, 
h i ... 	3å 	md 	och 

håller ettan *varighet marsch-
fart pö 190 kmfilm, 

Vilket betyg får sikten *** !ron , god .,11.ack 

tor och d:o lrakr*ura'.a  

Unr år värme. och ventilations. 
systemet? 

j, 	Eftersom 	vent1lotionsan. 
P, 	ordnmg «Anas  
Yänner olikt* lä 	

kommer
ngre ån till 

mitten av vagnen. 

l'ad anser ni ron bensin- 
farbrukningetV? *** 	tv'tel Itanilsi moce0 rz-. 

Vilket betyg er tli 
utlånm.4:a? 

4, 	0115 kaross trots gara, 
,, 	tireisarabon, 	Ettan 	och 
tvåan trogmanövreratie. 

l'ird anser fli om regnen ur 
säkr6Vhatseygptuskt? 

**4, Bre bromsar, stop,  
 oas 	solskydd 	och 

PIO, 	som 	ger 	vika 	1 . 1nstru- 
mentbrådan. ° 

s— 

V/I kon poäng kir earriven? * * * 2 dm "Ogs' 4  1: °' 'ok  d 
il hiålp på de flesta artar, 

A/Smålett romiösue o stort sett en 	bra bil 	med 
goda karegenskaper. Priset i 
avekant men kvalitet kostar, 
För övrigt min siande 	SAAb. 

er,ar ns betyg: 	(30 meif liga: 
b 	 253, priling 

ik får Alls. 11t. 	rys helt eller deivi* får ej sto :ila, 

Brunnsborrare 

 

Chaufför 

  

sn kopt. två SAAB Combi för 
040 firmas räkning och den 
eno kar galt drygt I 050 mil 

Köpte 	bilen, tår 	firmans rök- 
ning, eftersom där behövs en 
11.rk och rymng vagn, Hittills 
har den gått 1 100 mil. 

r_rm. rletliVntil 

Apoteket dår loo år onstålid 
koiste en SAAB Combi för dess 
godo rykte, Vagnen används 
för varudistribution och har 
gått 1 2 0G mil.  

AKt ¥1, C,3teetg.> 

fag volde SAAB 93 sam famil• 
iebil och har använt den 1.31-  
$0111 P6V0 1..53,-,  undaT de tassn 
 mil, som körts, 

..„ 

Bilens 
pf4522fg 

0 ' 15 ntriftig, 

** rt,  ktiry pI olika väx,  

	

**,j, 	!Särställningen 	och 

	

1", 	omge 	utrymmen 
förtråftliga. 

„j„jrj, 	Körstaliningen paa. 
,". m ,, 	sar mig och passa- 
*erorna 	har 	inga 	anmärk. 
röner. 

. 

**14 Prarnstolarna als 00- 
./4, Scunmo. Baksätet 

gadtegbart. Handbrangen Mit 
ett nå, om säkerhetsbälte:1 an. 
vänds. 

13 

blomstertransparter. 
*** .8zro-r.."'fa, 
transporter on vår borruirest. 
nipa, 

*** D;:,' ,'r2s ban; 
vagnen mycket tiommplito för sitt 
ändamål. 

*** tgai—len" 18'  , 
1 5 

*** My  jgcnkrt bra väg. ***Vmeigns;sztoperne ** 29einji:nrolt,, n,823 med 

halka. 

*** 1.1ttgrrkla vägagen. 
sk 	. EP nota att 

käre 06 kroklea valt. ,  14 

4,4„ Accelerationen pö bär- 
••••• ■•^, de växeln kunde »Stf 
båttre — annars fulit tillräck , 

 11g, 

	

**.„1, 	Bra krut i rra~ 

	

'. 	och 	snobb 	i om, 
 körningarna. 

j„,/..1. 	Matareffekt 	och 
,", ,', ”, . därmed 	<morden, 
tiors an g god klass, 

**,å, P& bro rin ru 101 
," lanftins en vilsam 

marschfart för bil och förare, 
Motorslyrkern råder får säkra 
ornkörnmgat. 

14  

* 	pldet,trynittr Isniläsgpf  

mycket god Sikt 

*** 
	

5; s,  är över för. ** ,Ilio,,k,gtz..; ,k,h,  .de 	ha 4.4,14' Sikten bro runt am 

lag blir bakrutass smutsig fort. 
Sta,re backspegel behb'ss. 

---- 

11% 

*** Mr.' 4Z,P4,1: 
Or sen stor fördel. 

*** sizga"rc:. 2,': . 
men- 

** 2"7„7. iAl= 
stagande. 

**% L.6.—:,å,''',:23-.kg 
regiens, I I 1/2 

*j, Brånsteförbrukningen . 
,..' 	.CC.O.h.l. C.1 3find 

i staden och 0,75 eä landsväg. 

„1„„å,j, 	Bensinförbrekning- 
'", ^ " 	an tigger under 1 
1/all vilket Mr anses accepts, 
belt. 

4.4„4, 	Anur ott brärale.  
".1  ," 1" 	förbrukningen, 	1 
limil, år om=na, 

liar kort 53 mil 0 
''" '''s 	45 liter bränsle sned 

en teedetfort ov 64 taniges. 4 

*** tr,ont.ya,Lht iering **r.allorbroentdepå ,,,k,tr.-. 

bättre. 

*** 	2rtisturZia,..,ers ver- 

- 

*** 	,lzekn.tirg; att ars ,  

. 12 

ragnaraar. 	has 	Qad'  
. 

44- ts:ri; tsar mo inkrt; 
hår vagnen. 

** r i 7.7 0  mars bts f„,initniket 
borde 0955e bok. 

** Sotzat'sr,r11, 
&.z, förra vagn. 

— 

** ."2,r7:„.„,V, rizr 
holm år ganska bro. 

........ 

** CP<„Vrar gt 5'  '"- *** TestthArbV ca'fa, 
 falla. 

*** 	
50

eln "rkotr'dont:1:17.1; 
— h'e månader — ur Mr kod. 

--..---..............«....~», 

13 

Total- 
" eang: 
mö/4o 

129 

Bilen 	passar mycket bro for 
/edture trans parler och som fa. 
Mitioriagn, År mycket smidig i 
storstadstrafik.s. 

lag anser SAAB vara en bro 
*non, lagom der både som 
or.vot.vagn och lastfordon. 
Smidig och snabb i trafiken. 

ftilen 3sin helhet ile bra, rnen 
vinklingen går en mola kåres 
— speclele efter ett dywts stil- 
lastännde. 

'Jonson år praktisk och kv&i. 
tesen hög. Trivs med bilen 
och har hittills inte haft några 
bekymmer, 

23 poling 9, 	•-• 
..,,, poalig 26 poäng 27 1 /2 poong 

TEKNIK far ALLA. 



021"itira.' 13.:499' 
salu.°  

- kv(\e  
n'tt'qs<rs" 	 015 

Asbo"   

liden och hur den är byggd 
Fabrikat Saab, typ 9! 

ltitterlustuport Trollhättan, Sverige. 

Crittraturnt Philipsons Antennobil AB, Stockholm. 

Dittposdnam Silotorn Fsamttll, vagnen frannhialsdrivem Bagagerum 3 
hakvagnen, åtkomligt utifrån. 

Platsantal 7 enligt Statens Biliuspektion. 

Trignatoranne 51-i-Istbarande karosaeri av svetsad stålplåt. Två dörrar, 
hängda i fratnkalden. Separata Ruhr frank två bak' 
%Men Wibers af sa en stia golvyta Uv bagageutrymmet 
Isen eritåltitt 

'35.?afialkielkäisiälölätalås,  

Motors hl/bedömning no 125, 22 lull 1960 
(Eftertryck, hett ollar delvis törbiedat, Utlotta:neo ur a s  mo- 

ges 5 aniniou *ärr anrikades i Miner kommeroellt solo 

Djuldäll Fram: Separat Iiiiikmrhänktling uuld ''Ultlendu '-' 1'4" 
arMal, akrovflädrar, tobstikdäntgare och krimattär• 
Mate. Bak: 1. (armod stel axel med skrinifitldrar och s 
häaannägttildäMparn 

»Sg:fineakrraZ S  i tSt,69y:irs"el', klen Sta  ittrastånn tUyPi. 
.;•;. 

Brinum Hydraulisk fotbroms. Frank Två motställda timma-
backar. Rak: En med- tsch en motstilki. bromsback. 
Sammardiagd friktionsarea 675 cm,. Handbroossem på-
verkar bakhjulen mekaeiskt. 

Mese, 3-cyl, tvåtakts vålskekyld radynoter. Cyl-diam 7C. tub 
slant 73 mm, ~Rym $45 cm,. Kompression 7,3, - 
effekt 42 hk SAE sid 3 000 Tim. Vridmoment 82 klen 
rid 3 000 rint. 

KrardiswrMstee Enkel tpsrlaniellkoppling. Fyra västar framåt, alla sytts 
krotheerade. Frihjul. Vaselapak under ratten. Slutväsel 
ev bypoidtyp, sammanbyggd med växellådan.  

32,34Bre 12 V. genermortflekt 160 SV, batterikapecact 33- Ah. 

Varmesymare Ventilerande slinhesYsichs Med flat får narktt 
vergitagaa Sprutor 	vind- och sidorutm. FriSkIliflintag framför ,i   

Vild Tjärksterikt, körklar med förare 1000 kg La,aad vikt, 
med 7 personer men bagage, 1 420 y4 , 

Ytteraultt Längd 4,12 to, bredd 147 ra, höjd 1,43 m. Aselasmänd 
2,49 aa, apa/vidd fram 122 ni, buk 1,22 n, Fri mark-- 

Matertartmme.  ni h:airtdmIa g  te7: totribragmåtare, taiinalffluitare, kyrkans- 
mätare, art;ebeetster, 

Signallampa, Varningslumpor för bränsleförråd. Indikatorlairspor för 
bel 'halvljus, kär-visare 

Roder liandrudage för choke, folrealsge fik belthalvijus. 

Den nya etrnanlä,agnen SAAB 95 
ser ut som en SAAB 96, försedd 
med uman bakände Så är do nog 
ixkså. fast förändringen inte är så. 
enkel Man den låter. 1 själva verket 
är denna lilla stationsvagn en tät 
gentimarbetad konstruktion med 
god prestationsförmåga i flera olika 
avseenden. Viktiga ingredienser år 
den nya växellådan :fyra synkrarii. 
segade fr amåträsise, den solids 
klipskt uttänkta karosserikonstruk. 
benen samt det last:ånga och fart. 
dughga bakre rtjulsnillo. 

P- Prost-menu.- Vi disponerade ert 
esnenmentragn anm tättöll helt 
frodig Irånsett en icke tetiemiässig 
tättlitig tör bakluckan. 

Från törsta ögonblicket trivdes 
vi nos; bilen. Alla Ann knal i 
We ett käre eller åka i SAAB 95 
vro eniga om dess praktiska et - 
formning uh rrieSeinfail egenakar • 
per. Den her både starka och 

'charm. 

Pnittiedient, körgirlining, Här er 
SAAB 95 så gott som identisk med 
SAAB 90,. kim bedömdes i Motor 
ins tå, Behaglig kiirslålining i vål 
skliade separata stolar samt fra. 
«Mattf. pen redig instrumentering 
<med samma utformning tom i typ 

13j gör att oteo hån början fet. 
tre sig våt till äta. De främre 
il:uhu-see inkriiktat inte i störande 
grad på fraplattest. lestän tie gör an 
Man riläMe Mila med benert .  sned 
firial-ä3- inår Många unitker lugg 
nog inre stmessätiniztanu förrän de 
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kött vagnen bagis ganger eller får 
saker, påvisad. 

Växelspaken under ratten är uti 
lösel på annat sätt än i SAAB 96. 
vilket hänger sannuatt med att typ 
95 nar fyra framatväxlar. Spakens 
romber år korte neh csukta, tå 
pass kotte an SynkinnitClingert 
gör tydligt motstånd vid växlingen; 
vi skulle rot> att detta angöras med 
ökande körstrack.a. Ett obetydligt 
skönhetsfel på provvegaten var att 
vlixlingarna åtföljdes ati lätta 
knäppljud frän rattspaken. 

Sikten framåt az fri, teek vare 
smäckra hornstolpar och sluttande 
motorhuv, men frouvagnon Känt 
syna inte från förarplatsen. Där-
:Met är kartmeriets Mikenemar 
synliga och det tintieflätrar i hög 
anal bekanta i•gantgeinfariev och 
parketingskekor. Bakruta år stor 
och de bakersta aidstolparna skym. 
mer helt obetydligt i riktning snett 
Isak5t, 

• Baksätet. Den vanliga si:mattan 
n-Mmast bakom fterustolerna rym -
-mer behåntm två sugna personer 
och tre amärta individer får-plats 
4:0". Deum soffa kan MIN 
spår tartarTar rejält utfärda oas 
operationen gick lätt att genom-
föra. 19ar man mert dega finna i 
tulisseamrm. ett slätt plahente, errd. 
lrgt yrbelimillat, med en längd ar 
ca PO esn, borr bredden. 3.1 mallan 
hielhosee In0 san orts framför dessa 
;3ft cm. 

Många stationsvagnar är raser. 
Hun notslise men hat ert härför- 

mkt sam snitnnier illa med lana 
volymen. På de,, punkten lämnar 
SAAB 95 ined narigt an fynska. 
Denna lätta vagn Mini mindre än 
ett tima tjänstevikr kan enligt fa-
brikens uppgifter lastas med 43n 
kilo förutom föraren. Vi gjorde 
detta och fann nti bakrilittrarna 
inte bottnade CM på dåliga rågar. 
Så lastad tåg bilen. också normal 
ut och trängde inte med bakvagnen. 

Betragerturs Med det ordinarie 
baksätet appfällt kan således a 
eller 5 personet plus 150 kilo last 
eller bagage transporteras. Saga-
gent:tun är ttå större än i typ 96: 
dess golvyta är ungefär densamma, 
men man kan lasta "upp till taket -
od behov, Vi såg inga fästen för - 
surrning bagaget eller monteting 
ar säkertimmåt. Sådana anotd-
ainget år i princip lika viktiga som 
säkerhet:uhu. mett har tyvärr ännu 
inte slagit igenum på stationsvag. 
nona. 

SAAB 95 kan måtkligt nog ta 7 
perenner, inert då Hona ingen plats 
för bagege Det går så till att malt 
med två fiendgrepp fäller stisn ett 

43-110slile lort•1  akterut nah däri 
efter finns plats b; tb.å 190 crit långa 
personer, fann sitter vända baka, 
rAi gåt aga huvudet i taket och 
inte knäna i bakluekna och har 
det athrerbinda bekvämt, även pm 
svängruramet Se starkt begränsat. 
”Alttersämt" befanns ögonblick:ö-
gen bli poreitän bland barnen. 

kr Äkta:mina. Vi anlitade oss ort 

lindringen skutte vara - atritig och 
irriterande når vagnen var lått las-
tad, åren det stärtitic inte alls. Med 
en å -vrå peruaner ombord går 
SAAB 95 i det nårtnaste lika mjukt 
och behagligt söm typ 96. Bibel-
seri tir relutrvt slät ovih mycket sta-
dig i sidled så at; de åkande får 
tryggherskistrita. 

Vi lana int värmesystem:it hade 
gs.nske stor kapacitet, riten årstiden 
Medgav ingen säker bedömning ar 
den saken. De slinkbera rutorna i 
framdra-rann ger ganska bra orts 
någorlunda dragfri ventilation när 
Jr flår öppna ett paz r.entinseter. 
Vagnen här inga -  --srängbara venti , 

 lationstutor och vi saknade dem 
inte heller. Främre •tele.rt sv vag. 
tretti inre är således väl uppvärmd 
stek ventilerad, men Dviirr hat del 
.stannat dänned, tuftvägliaken inch 
därmed också vartriluftstillIhrselts 
vintertid) i Itakvagnen bar bensin:. 
lats stvorankiligt och tillbetdir för 
att förbättra den rum lefteiriula-
bonen är troligen något SOM be. 
höts, åtemanone ander yituerhalei 
året. 

Motor itch väkeilada går ganska 
lyst En (test (Oljud börs -stän-
digt OM Vagteri in i rörelse och 
blir starkare när sitagtenan är skrov- 

mos ljudeirf n ar på det hela 
laget låg for en bil i denne Stor-
leksklass. Do ekande slåtllitict" tom 
år karakteristiskt för åtskilliga ty-
per av atatitmsvitgoir bar SAAR 
lyckata undgå,- 

I> I stadstrafik. lOntorstyrkan åt 

i SAAB 95 dente -tunn smit i typ 96. 
men tjänstevikten fra ststionsrag-
nen är 90 kg aröffe. Den senare 
tsr något större våseltaf på direkt 
, :rael Men ar ändå något underläg-
sen i acceleration på högsta växeln. 
Når 95:an her fali len kraninef 

ME'a essio. (at pa,girhel r Menet: 

at* hela ImAre abymakez använs 
sam bagagerum rymmer Saab 9.5 
praktiskr tager bola rar garderob. 
Med km personer i bagoea Prim 
der (arr/imam:iv bagommuynoce 
St301 goa tarneranit 5<54 mar kW, 
begiiiar or elk finnereag rosen. 

emetiertid de fyra raiderna till god 
nytta och septett Wir med deras 

pigg och 0r:rim att kåta. Att 
ettan år synkmaisetad är en klar 
kodel i långsamma köer. Trean 
sr ett bra rånet art köra på inom 
fartbegränsade områden, ty den ger 
kvick fartitkaing vid behov och 
medför inte earbretet Minerailif 

nuni Inflyteor ffingiler på Fän 

Pier,eaneit visade en ttbetytilig 
vibration larten ed aceeteration 
i det lägsta irmonträdet, typisk för 
iramilmistittom vaganr. rke della 
märktes ingenting rid läran hastig-
het, inre heller vid amelerarlen 
högre upp på fartskulan. 

Den grata sikten tssitili sten de 
tydligt markerade bakre hörnen 05 

karomieriet Var rärdeftlfia Viii par-
kering och garagemanövrering. 

På istasudviihar, Vagnen lir vd-
sam att köra, ty kunstabilbeten är 

utmärkt ock bua ollen:dito gar-
rötelser

. 
 behövs för att bilen skall 

följa vägens mittlinje med stor pm-
Malen Sanaså inverkar bara obe, 
tydligt r,å förarens arbete. 

Vid onskorningar kan mars ut-

riY1333  rvätte tipp !in eir 55 km , 
 oefi trean upp till 155 å 90 för att 

få bäste areriefortOn, ngn ramm-
dels ar dragkraften pIl f pi an fullt 

Marschfarten kan villas till 100 
å 110 km.it Mil man btir bråttom 
och topptetten tsaks vara 115 å 
nå Vid pressning på nanterräg  

ökades MMOTIMder ratt mycket i 
närheten av toppfarten. 

lialtregenSkaperna är mycket go. 
da ords i gles trafik kan man i 
mycket Van Enstränkning köra med 
Kinin fatt, bseke upp uh backe 
red samt genom oskymda kurvor. 

På sanite'dhar.1>an svenska grus. 
vägen ar slingrande slag har alltid 
varit SAABS "paratiplats''. Också 
typ 95 hat utmärkta egenskaper på 
sådana vågar och delta gäller bad, 
Mir vagnen är lått lastad ocli när 
den är full-stuvad med passagerare 
eller gods. 

Treans ',året ges gfni Ma:Mera 
nen efter snäva svängar när man 
väl komma fint frans Inge tungt 
hos. Det mai med bakvagnett i S-
kriker som så ntånga stationsvalt-
nar brukar visa når de är lastade 
märks knappast rått det kär lago. 

Breresarna letat v: fullt tilhack-
liga for bård körning *els deras 
siålsretkan var inte stor nog ad 
orsaka oväntad låsning av linden 
På lent grus. De last ditilisa rate 
Ms avvägde area för or-omkörning. 

In lenhet sjutti. Ur" förarsylmunkt 
finns flera bra punkter att amma. 
Vindrutetorkrana g« ett sm3>ks 
bra a.moutebsegandr siis,dått, syo-
:Ut finns sven standard och vuder-
tid blåses varmluft inte bara ntut 

beide» sv vindrinan utan ostrsis 

Min den främre deka av the fetna, 
rutor. 

Framsätena ber sMillitru rygg-
stöd, så att man vid behov kan 
:äh: ganska bekkiimi med huvado 
näia vindrutan for art få bättre 
sikt. • 

Bak:Man saknat anordning-id för 
inre tmh yttre renhållning. Sådana 
är nog önskvärda OM man vill kan-
na köra tryggt i alla råder. Ett 
alternativ är yttre backtinatglar. Så-
dana fanns på prosistignen och at 
nrishräMinia når man har skymman-
de laat rikt peningelate i vagnen 
De Utger i standartluttustningea, 

Driftsekonomi. Briinslentgången 
år låg 5 förhållande till ,Mrfierla 
lastfiltnåga. särskilt nås MIM ser 
hänsyn ull att motorn 57 ev trå. 
takistyp, men givetvis gåt dm kl 
mer bensin em Man ständigt in. 
nyigär 

Sann Pel vice behövs ganska ofta. 
nämligen on 151re !ML Setnibea 
Motory bedömare tyckte bra om 
bitet, Ute därför an den :mule 
så mycket riMS alar. yttermått, dels 
thitata alt skri vet ucelig est köra 
nen behaglig att åka i. SAAB 95 
verkar rithiyud och sekniekt sisi 

 gettemarbeted, ert vagrttyp smit i 
hogre grad än många andra teeks 
vem färdig redan tärda året. 

Statistiken visar  I 
493 SAAB registrerades i Sverige 1959. 
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- Vadå? Inte till salu? Då får man väl plocka ihop papperen igen. 

Bäst man tar och provsitter, det lär väl inte vara så värst många som suttit 

bakom ratten på en Saab 95 -59. 

LH@ el&licuät 
I mitten av maj 1959 premiärvisades Saabs första stationsmodell: Saab 95. 

Den var en blandning av den fortfarande tillverkade 93:an och den kommande 

96:an. De 40 första vagnarna var en prototypserie, där man prövade olika 

lösningar. Bilen hade bl.a. tvåfårgslackering, olika kofångaretyper och 

baklucksmodeller. Alla 40 hade dock felvända dörrar, 93:ans instrumentpanel, 

ingen lufthyvel över bakluckan. Fönstren längst bak var ej öppningsbara. 

Den riktiga nyheten satt i alla fall under huven, med den nya 841 cc motorn 

på 38 hästkrafter och den efterlängtade fyrväxlade växellådan. 

Vad jag vet finns det endast två kvar från den serien. Produktionen kom på 

allvar igång med 1960 års modell. Tillverkningen skedde i Linköping pga 

utrymmesbrist i Trollhättan. På årsmodell -60 vände man dörrarna rått, men 

behöll 93:ans panel med dragstart. Dragstarten försvann fr.o.m. ch.nr . 1120. 

Alltså; nyckelstart på gamla panelen. Fr.o.m. ch.nr . 800 blev bakrutorna 

öppningsbara. Sista ch.nr . är 1700. Av de finns ca 15-20 st kvar. 

Nu är vi framme vid 1961. Då fick 95:an den nya instrumentpanelen, som redan 

suttit ett år i 96:an. Lastkapaciteten ökade från 500 till 510 kg. Först nu 

började försäljningen ta fart. Folk började väl upptäcka dess fantastiska 

lastningsförmåga och sovkomfort. Som extra tillbehör kunde man köpa en form-

sydd luftmadrass. I mars 1961 fick bilen lufthyvel över bakdörren. Den en-

hetsgrå färgen på hjulen kom sommaren -61. Sista ch.nr . på 61:orna var 3684. 

Under 1962 års modell skedde inga större förändringar. Första ch.nr . var 

alltså 3685 och sista 6623. 

63:orna fick annat krom på bakre fenorna. Plåten på bakre fönsterstolpen 

var inte längre skruvad, utan formpressad istället. 63:ans sista ch.nr . 

var 10800. 

64:ans 95:or förändrades på samma sätt som 96:an, med t.ex. den nya instru-

mentpanelen med runda instrument. Sista kortnos 95:an fick ch.nr . 15096. 

Sen är vi framme vid 1965 års modell och därmed långnos. De tänker jag 

emellertid inte ta upp här och nu. 

Gör ett riktigt scoop (skåp) i höst. Köp upp och bevara de 95:or som finns 

kvar. Så jag får lite konkurrens på Saab-träffarna, när jag plockar ut min 

nyrenoverade 95:a i vår. 

Hjärtliga hälsningar från skåpet! 

John Jonasson 
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*såsa huf. 
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BILANALYS 17/62 SAAB 95 

EN STOR LITEN KOMBI 
T 	anoly. %Nr Cstelgovd 	test Gunna< Frihet, Fob: PIO Erika«c 

7 personer ryms ledigt i nya SAAB 95 — en bekvä-
mare och rymligare bil än man kan drömma om. Och 
med en rad väsentliga nyheter! SAAB 95 är en verk-
lig önskebil för den stora familjen — en elegant och 
mångsidig herrgårdsvagn — en praktisk bil för yrkes-
mässigt bruk. 
SAAB 95 har en stryktålig bränsleekonomisk motor 
på 42 hk som ger vagnen strålande acceleration inte 
minst tack vare den helsynkrattiserade, 4-växlade väx-
ellådan. Provkör nya SAAB 95 med hela familjen — 
en 7-sitsig bil för veckans alla 7 dagar. 

ANA 

Provkör nya SAAB 95 — en 7-sitsig svensk familjebil med flygkvalitet 

linetutrymmet 
iir hela 160 cm 

. 	 långt och 95 cm 4nAMIIIII, 	 , 11, ,,...ramar 	brett, Den 	fria 

. 	— 	k  höjden 
 95 är 8°Iast7i 1.1 

a  r 	 mod on Prson 
kg och

e 
 med 

0  ...._,... 	två 	personer 
425 kg, 

— 

./ 	
S
besdi

AAB
tiga95dikr so

ty
RIP- 

.. 
7.sitsig bd . Med  IL 11. 	 - 	 två enkla hand- 1  __T 	, 	
grePP f,

r  
..M."m1," 

. 	 "En 	k... 	lar man  'M 4 	- 1 . 	...4, 	 .,eleLl  1,'„,„" 
ital  _ 	El 	 '=..l. ?.*, 

} 'E ett 	extra 	s a, 

	

' \ med Plms 	Mr  
två. 

Tie-  nsationell nykonstruktion 

 / 

SAAB 95:s "lufthy-å 
v 	 n el" håller hakitan 
ren, 
övi 	

Lutst 
rbilen pressasner 

genom takets utskjm 	 INE 
tande del och Otier 	3 .-----. 
bgkrutan„. 	

* - Å 
SAAB 95.s lufthVvel 	

,.....,1 

ger följande fördelar  

Ny elegant. instrument. 
... 	panel mod komplett in- 

saalb. 	strumentering, 	Stoppad 
överdel, 

Bakre sidor utorna är opp- 
mag bars 

e Vid torr väderlek, dammfri bakruta 
e Vid regn pressas vattnet Ined hatström. 

men ned ute/ ter bakrutan och spakir 
denna rem 

• T.o.ra vid körning pil SIZIf4t$ ig, våt väg 
har man kunnat konstatera ett avsevärt  
förbättrad bakets 

.._ 
' i 	 E 	Pt. 

 - 

ANA • AKTIEBOLAGET NYKÖPINGS AUTOMOBILFABRIK • NYKÖPING 
r1.0 

D "skall '14.12 en kombi i år! 
Denna biltyp sam för inte 

alls långe sedan sägs en smula 
över axeln av persoxibilsägare 
och litet föraktfullt kallades 
.skiiphil med fönster. har nu 
med dunder och bråk slagit 
igenom som praktisk och snygg 
familjebil. Man tvekar inte att 
skriva snygg, och till viss del 
får man nog tacka tv:lika:ras-
linjen för detta tidigare var 
det faktiskt något patetiskt 
amerikanernas försök att förse 
sina country sedans och ramar 
valman med fenor. 

! Svenska Aeroplan AB var 
tidigt ute med Saab 95, en at-
traktiv liten kombi med i stort 
sett samma konstruktiva upp-
byggnad och data ~II Saab 96, 
dm till ytterlighet strömlinje-
formade standardhilen. Bilen 
introducerades for drygt två år 

TIKVIKLYS VAIRLD 1.7in 

sedan, försågs efter en tid med 
ett Krathyvel. på taket som 
riktade luftström:r:en nedåt sa 
att bakrutan skulle hållas ren, 
men fick inte sitt definitiva 
genombrott förrän några ku-
fiska rallyregler gjorde alt 
toppförarna började tiih.la med 
kornItivagnar och AMthl  Yve-
tora och Saab 95 plötsligt bör-
jade figurera i Enotorsporttid-
Magarna 

Saab 115 har sttermatt sons 
direkt placerar den i ilen allra 
minsta kombiklassert. Man kan 
diskutera hur liten en kramla 
skall få vala lör att Enotsvara 
sin benämning, men huvudsa-
ken är i alla fall att i:mena-
t-3,mm~ är välplanerade och 
stora, 1 det avseendet tyller 
Saab as även mycket högt 
ställda krav -- inga onödig« 
platvinklar eller E förskönande.  

detaljer stör det hmktionalis-
tiskt utformade, strikta karm. 
seriet. 

Bilen har tve dörrar, de 
båda framdörrarna är mycket 
breda och tillåter bekväm pas-
sage till framsätet. mödan del 
genast är betydligt krångligare 
att slingra sig in till baksätet. 
Sitikornforten frans är ;dom. 
ordentligt bra om man bortser 
från att pedalerna sitter för-
skjutna åt höger, 1 baksätet är 
det betydligt obekvämare, man 
far faktiskt en känsla av att 
baksätet behandlats styvmo-
derligt av konstniktrirerna — 
år det manne ideer från kon-
struktionsarbetet med två-
sitsiga Saab Sport SOM gatt 
igen? 

Fäller man upp en locka i 
Instutrymme!$ golv hittar men 
ytterligare ett säte, som kan  

fällas upp. Det måste anses 
som rent reservarte även om det 
inte är direkt okomfortabelt — 
eventuella passagerare där sit-
ter titt exernpel med ryggen 
mat körriktningen. Med de 
båda främre sofforna iordning-
ställda att ta emot pamagerare 
har nian ett stycket stort last-
utrymme ovanpå det nedfrakta 
raidrätet, men fäller man fram 
bakre soffan får man ett last-
utrymme som för tankarna till 
en mindre lastbil. 

Iristrarnenteringen är tydlig 
och lättfattlig, men skräp vore 
det vål annars 1 en helsvensk 
bil: Der var dock ganska irri-
terande att varningstanipan för 
bränslet blinkade redan når 
tanken var Itatettim. Alla man-
överorgan år bekvämt till 
handa samt rejäla och lätta alt 
manövrera. Rativäsehmaken 
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interitima ör senig, erbai men 
bisakr aningen spartansk_ 
hamns stolarna at ribb:alm 

VA.41148E911n1VMEME 
Fabrikat ark sasidelibeterimisse: Smalt IM herr-

einitmase. 

ktilinerkare: Svenska Aeroplan ASK Trallbåttan. 

tiernmataseat: An Nykepings dirtmentettabrik. 

POUSER 004 110110.31404111419 
Ntirstrin: Kr 	 vid leiserans i Nyköping, 

väkat inkarderas rbileade stursaardistrisst-
Mest ventrletande väsrerayrtern, bet under-
melsbetianditud, mannen vindrutespolare. 
~karit stöta:Im staekskyskt bak, raymmet-
riskt hatelpre 

Vägskatt: kr t3a: ••- per at. 

Amid: kr 1.9941: 

Taka hedar api gatari i kbakhabit kr 
titT40:•-• Skikt. utriver standmdutrustaingen 
leveranalsbuning. arm, reirmegitt, nummer- 
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andkända reflexer, vägskatt onal 
Öd tt. «Ma. 
Obs. nit Mb:IM Minvner endast rilierikriagi-
avgifter. 

IIESIERVOELSPRISElit 
tttikyitoontonto risme kostar 	  
Nain kuber jamte luderingar och Puttar 192: — 
iNtiaderiadtagsm-kabas 	  4,-- 
Trinmetat firi kylsystem 	  Ta: 311 
StraistilistielarImk utan kablar 	 13.: 
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lestruatenteriaut: katt- Gris limarighotteMbare. 
britts», temperatur- och ampteematere 
samt klocka. 

Motor: 3-ryt. tvåa. vätska-kyld radataator, 
etriffiaro, 73 tum slaglängd 729 retas. deg. 
salins att itourprearb. 13o t. Max, 
effekt 42 hk SAE vid Sdaki emmIn. Max. vrid-
moment 0,4 klan SAX vid 2206 vinsin. We-
deikolvbssUghet vid max. effekt 114 naisiak. 
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gara rart oro. Xrengisingsinimmare 

Dåd, bed% IS°  ida1414691, 

TIrialetkiENS VARUTI 17,43 

Bromsar: Met:milis:k Ssrtboeo,er. iderranbsk 
handbrumt mun verkar trä bakurtsilo. total 
bandar.. 42 etnt. 

Styrinrättning: Styret roi as kitiSTSIMigatYP 

iiitaytelma: IT V, geneta~tekt 100 97, betty-
rtkrijsa,ritrt lit Ms 

Brilasiebuskee rymmer 43 liter, 

Tlifinaterikts 1,104 kg. 

Veraddiantader: 11 meter. 

Antal matvara mellan Mila frandifolmtgag 
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smrklip fort 	301 49 	Vt 117 

Visade vid 	»I 331 NI I% I lit i hovs 

Vagattitanto visad. 2 	far log idiestrardre 

Yltermatf: Bredd tål ear. Spårvidd fram 122 
rtri Sparvidd iaok 122 etts. Iditstfriging 19 en. 
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M C., at vartdria 

är bunke dock ris aning ku-
fisk, på grund av frihjulet, och 
kanske också detta att motorn 
är av tvätaktstyp blir väx-
lingen en anisag diffus, en lä'-
rart sam är van vid en fyr-
taktsmotor och konventionell 
transmission känner sig natur-
ligtvis inte riktigt hemma till 
att härja med. 

Vännesystemet har utmärkt 
kapacitet och ger mycket 
snabbt önskad temperatur inne 
i bilen. Allra längst bak finns 
det naturligtvis inte något 
varmtuftsunläpp, så passage-
rare i resermätet torde få det 
ganska kyl:slaget vintertid. 

Saab-motorns prestanda ach 
smidighet är ju vål kända. 
Menitär att konstatera att fart-
och ameterationsresurser är 
utmärkta så länge man är en-
ar" eller högst två i bilen. Be-
lastas den ytterligare minskas 
dessa prestanda i mycket hag 
grad, fölståeligt med tanke på 

storlek och bilens hela 
karaktär. Med full last i bilen 
kan det till och med vara 
mycket besvärligt att företa 
orlikörninga.r vid normal lands-
rättsfall, roa 90 bett! 1, Men 
märk väl att detta inte är ku-
rrat NOM någon negativ kritik 
as bilen, det gäller bara att ha 
klart för sig rad biten kan 
prestera. „ 

Bromsarna är utmärkta, 
ingen sneddragning eller fad-
ing och ett hyggligt pedal-
tryck. Emellertid märkte, ryt-
miska ryck i framvagnen vid 
häftiga inbromsningar, för-
modligen banar detta på inas-
san i axlar och hjul och knu-
tarna Saab har alltid varit 
känd tör goda brungar, store 
ju framtvingats av det faktum 
att tvåtaktsmotorn praktiskt 
taget inte ger någon bronnef-
Lekt och för övrigt finns ju 
frihjulet. 

Vägegenskaperna är av myc-
ket hög klass, och det är fak-
tiskt ett rent nöje att hålla 
höga farter på ojämn vägbana. 
Fjädringen är ganska kort, 
mycket snabb och absolut inte 
svajig -- MAO får ett intryck 
av att heta charcaet är inbakat 
i ett styvt gurnmekilt! Inga 
slag, inga gurtgaingar och-ab- 

BILAINALY$ SAAB At (farts.) 
solui inga ljud noteras med 
glädje och tacksamhet på plus-
sidan. 

Att köra bilen bereder sorti 
sagt den ovan* vissa överrask-
ningar. Vrihjulet är litet ener-
verande till en början, når 
nian släpper gasen får nian en 
vi.sion av att bilen ökar fällen, 
och då vill det till en viss 
självbehärskning för att man 
inte skall börja treva efter 
bromspedalen. Ert annan detalj 
sons inte är så lyckad är att 
ratten vill slå häftigt om man 
fräs stillastående accelererar i 
en snäv kurva att problemet 
ger att lösa vet vi efter att ha 
kört franska bilar med kon-
stant lagerhastighet (knutarna 
fram. Vänddiametem är också 
i största Laget, just den här 
triltypen är ju synnerligen 
lämplig som transporbragn.och 
då vill man gärna kunna vän-
da i ett svep på en normal 
stadsgata. . 

Växellådan har fyra lägen 
framåt och år helsyrbrunixe-
rad. Den är utomordentligt väl 
stagad med en märkbart hög 
trea - konstruktörerna Isar 
tydligen velat göra allt for att 
ge bilen acoekrationsresurrier. 

Aren sikten är utmärkt, men 
nian retar sig på att bilen är 
litet bulhg.vilket åstadkommer 
att man inte ser dess hörn. 
Vindrutetorkarna år lite spar-
tanska enen sveper i alla fall 
ett ~Gillande fält Strål-
kastarna länsnar ifrån sig här-
liga husknippen som mer än 
väl räcker får bitens toppfart 

Framhjulsdrift eller bak-
hjulsdrift, över- eller under-
styrning, två- eller fyrtakts-
motor - diskussionens vågor 
går höga och har gjort rå se-
dan bilens barndom. Men som 
helhet betraktad är Ssali 95 en 
sällsynt homogen och rejäl 
skapelse, hmktionaliegisk stelt 
befriande ren från tarvliga 
spekulationer i en flyktig 
publiksmak. Saab 95 är en 
värdig representant för svensk 
industri når' den är som läst 

°avse. tt  om den ettriga 
lilla tvåtaktaren skall puttra 
fram på grusiga vägar i Små-
bild, på highvrays i USA el-
ler i Australiern bush . 
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Montering av byttan:Mor  	—
Byte as kepplingslarnell 	  
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Priaerna avser dyrortsgrupp 3. 
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Vagosamiumet Sakhrbärande atälkaross med 

dnr-rar mot är tapphiMgda1 fm:Manien samt 
hatrifekr som är uPpb~ 1 inserkenten. Mo-
torn frans Vagnen frarniduladriven. 

lereutaing: 5 sittplatser a. resermate for 2 
personer. Team ma:mata slutar. De bakre 
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Barber SAAB 
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SAAB 95 

14 

RACING OVERTHERE - MED SAABS VÄLSIGNELSE !! 

I USA tävlar man med formelbilar som är utrustade med Saabmotorer sedan ett 
antal år tillbaka. Man har dessutom lyckats få Saab Scania of America med på 
noterna vilket i sig inte är så märkvärdigt eftersom de alltid velat vara med 
på ett hörn där Saabar tävlat. Historian om Saab-Scania i USA börjar redan 

. 1956 pär den första 93:an visades på the International Auto Show i New York 
vilken i princip innebar födelsen av Saab Motors Inc. vars första jobb blev 
att sälja de tio Saab 93:or som hade transporterats dit för att visas upp på 
showen. 

Ett enkelt sätt att få riublicitet för dessa suveräna bilar var att ställa upp 
med två vagnar i the Great American Road Race som gick av stapeln i November 
1956. Tävlingen var förlagd i New England och Saab 93:orna belade 1:a och 6:e 
platsen vilket innebar att folk fick upp ögonen för den lilla trevliga svens-
ka bilen från Trollhättan. Saab följde 1958 upp dessa framgångar på ett före-
dömligt sätt när man kunde erbjuda amerikanerna den 2+2 sitsiga sportvagnen 
Saab 93 Gran TUrismo 750 som vi tyvärr inte fick så många själva av i Sverige. 
I dag har Saab -Scania of America, som det numera heter, vuxit och man hade 
1987 367 stycken återförsäljare över hela USA. Huvud-kontoret är förlagt till 
Orange, Connecticut som är en förstad till New Håven dit alla Saabar och Sca - 
nialastbilar kommer efter att ha passerat Atlanten. Här låg också Scania -Bus-
sar i Katrineholms bussfabrik sam var i drift åren 1983-1988. 

Barber Saab Pro Series startades av Skip Barber, grundaren av Skip Barber Ra-
cing Organization som driver racerskolor över hela USA. Skip Barber började 
sin aktiva karriär 1959 och höll på fram till 1975 då han startade racersko-
lorna. På meritsidan finns en mängd vinster av nationella och internationella 
tävlingar. 
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De tekninska specifikationerna år likvärdiga för alla bilar vilket gör att fö-
rarnas kunskaper fäller avgörandet ute på banorna. Motorerna är vanliga Saab 
900/9000 motorer med turboladdning och APC- Växellådorna är 5 växlade Hewland 
F1200 lådor. Mer om detta kan läsas i de tekniska specifikationerna nedan. 

ENGINE: Stock Saab Series 900/9000 production-based, turbocharged, 4-cylinder, 

lOvalve, twin-cam, fitted with a dry sump racing lubrication system. 

Saab Automatic Performance ControlSystem (APC). 

DISPLACEMENT: Two liters (1985cc/121 cubic inches) 

BORE/STROKE: 3.45 in. (90mm)/ 3.07 in. (78mm) 

MAXIMUM POWER: 225BHP ö 6000 rpm 

MAXIMUM SPEED: 165 mph 

FULL SYSTEM: Bosch LH-Jetronic Electronic Injection 

FUEL CAPACITY: 12 U.S. gallons 

TIRES: Goodyear Racing Eagle Slicks FRONT: 21.5x7.0x15 REAR: 25.5x12.5x16 

WHEELS: Compomotive: 	 FRONT: 9"x15" 	REAR: 11"x16" 

CHASSIS: Purpose built by Mondiale Cars, Northern Ireland 

AERODYNAMICS: Flat-bottom undertrav with adjustable front and rear wings 

fitted with "Gutney" flaps. 

SUSPENSION: Rocker arm/Wishbone with koni double adjustable racing shocks. 

Cockpit adjustable front and rear sway bars. 

BRAKES: Saab 11 inch vented rotors with AP 4 piston racing callpers. 

Cockpit adjustable blas. 

TRANSMISSION: Hewland FT200, 5-speed with united slip. CURB WEIGHT: 1100 lbs. 

LENGTH: (overall): 165 in. WIDTH': .66.5-in. RIDE HEIGHT: 2 in. 

HEIGHT: 41 in. 	WHEELBASE: 99 in. 	TRACK, FRONT/REAR: 61 in. -159.5 in. 

Saabmotorerna har visat sig vara väldigt tillförlitliga. Man har vid ett antal 
tillfällen plockat ner motorerna hos Saab-Scania of America efter de hårda sä-
songerna och låtit Saabs speciallister inspektera dem och allt har visat sig 
vara bra trots många tuffa Edlas på racerbanorna. Mån tävlar på idel kända 
banor som Road Atlanta, West Palm Beach, Portland International och Watkins 
Glan för att nämna några. 

En av orsakerna till att Saab-Scania of America har visat intresse för detta 
är Robert J Sinclair, mer känd sam Bob Sinclair. Hån är chef för Saab-Scania 
of America och har ett obotligt motorintresse. Någon lär nyligen ha frågat 
honom om det är sant att han har 12 motorcyklar i sin ägo. Sinclair lär ha  - 
svarat: Helt fel. Jag har 16 styrkan. Tilläggas bör göras att en av dessa har 
en trecylindrig Saab tvåtaktsmotor monterad i ramen. Vad jag vet så är det ba-
ra han och Rune Stenberg frän Katrineholm som har sådana. Skulle någon känna 
till någon mer så får Ni gärna skriva en rad och berätta. 

Bob Sinclair är född och uppväxt i Philadelphia, Pennsylvania. Utbildningen 
har han fått på Lafayette College, the University of Pennsylvania, Northwes - 
tern and Centre d'Etudes Industriellas i Geneve som ligger i Schweiz. Han på- 

började sin bilkarriär som försäljare och började på Saab Motors Inc väldigt 
tidigt. 1962 städade han skrivbordet för att sälja sina tjänster till Volvo i 
USA. 1979 var han återbördad till fadershuset som numera hette Saab-Scania of 
America där han idag är chef. Bob Sinclair uppmanar kunderna att höra av sig 
med synpunkter på Saabs produkter. Till den amerikanska Saabtidningen Nines 
han berättat att han personligen läser alla brev. Ofta under resor där han 
kan få lugn och ro. Bob Sinclair är en väldigt populär människa bland de 3O-
40 olika Saabklubbarna som finns i Nordamerika. Han besöker ofta träffar som 
arrangeras runt am i USA och figurer ofta sam prisutdelare vid Barbar Saab Pro 
Series racen. Svenskar som har arbetat vid Scanias bussfabrik i Connecticut 
säger att han är en väldigt sympatisk person att ha att göra med. 

Det är ungefär 10 år sedan Saab lade ner tävlingsavdelningen i Trollhättan. 
Saabarna är tunnsådda på våra rallyvägar i Sverige numera. Förr fick man vara 
glad am det kam en tvåtaktare. NU är man glad om det är en Saab oavsett modell. 
Kanske Mr Sinclair kan exportera Barbar Saab Pro Series till Sverige ? I vårt 
östra grannland, Finland, har man en tävlings klass endast för Saab 900 som så 
vitt vi vet uppmuntras av "finska Saab" Kanske det vore ett sätt att visa 
svenska folket att 900:an är evigt ung. Idagarna blev Saab 900 I 16 korad som 
bästa köp i Teknikens Värld där den tävlade mot 5 stycken olika Volvo-modeller 
och 4 andra Saab-modeller. -Testen bevisar att gammal är äldst. Inte för att SSR 
har planer på att föreslå styrelsen för Saab-Scania att börja tillverka Saab 96 
igen men nog är en hederlig 96:a trevligare än en plastbil från fjärran östern. 

Till sist: Vårda din Saab ömt. Även om det år en 9000 CD,ty om 20 år kan du vete-
ranförsäkra den till ett förmånligt pris. Om du är medlem i Svenska Saabregist-
ret förstås.... 

M J 

Ängen 
Så har då ljuddämparprojektet nått land efter 12 månaders arbete. I samband 
med Örebroträffen i juni kunde Rolf Jensen leverera de första ljuddämparna. 
Bland de första kunderna kunde man skåda Janne Johansson från Öland och Hasse 
Eklund. Priset på dämparna blev som tidigare meddelats högre än de 425 kronor-
na som de ursprungliga offerten grundade sig på. Skälet till detta var att en-
dast 25-talet medlemmar tog tillfället i akt och beställde ljuddämpare. Totalt 
levererades 61 exemplar för ett pris av 556 kronor stcket. Denna summa inklu-
derar moms och frakt till SSR:s distrubutör i Borås. Tyvärr blev det ett skön-
hetsfel på en svetsfog , samman lätt kan fixa till, vilket resulterade att vi 
kunde få dem några kronor billigare. Vi hoppas nu att dessa ljuddämpare skall 
bidldaga till att vi får ut ytterligare några tvåtaktare på vägarna. 
För hugade spekulanter bör nämnas att vi har ett fåtal ljuddämpare över och 
dessa beställes sam alla andra reservdelar genom Leif Blomberg. Priset på des-
sa är 750 kronor. 

NU kanske det blir läge för att låta nytillverka den bakre ljuddämparen till 
Sport och Monte Carlo snart. Den har varit slutsåld på Saab i några år och man 
har (på Saab) inga planer på att ta fram några nya. Vi får hoppas att intres-
set i. så fall blir större för dessa än för de främre ljuddämparna. 

Samtidigt kan vi notera att det helt plötsligt är många sam frågar om kolvar 
på möten och träffar. Vi hade en enkät i Bakrutan för något år sedan vilket 
resulterade i ett mycket svagt intresse. Varför hörde ni inte av er då ???? 

L6 1 
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Efter det att jag hade bestämt mig så skulle bilen transporteras hit på något 
vis.Almanackan visade november 1988 vid den här tiden. Turligt nog hade Jeff 
en bekant i Sverige som fick fungera som mellanhand när det ekonomiska skulle 
göras upp vilket kom att spara mig en del krångel och pengar. Däremot råkade 
jag utför lite annat krångel med missade båtar och en Sonett som inte alls vil-
le lämna Amerika varför den envist vägrade att starta när den skulle köras till 
båten i New Jersey. Trots allt detta så kunde bilen avhämtas i Göteborg i bör-
jan av mars 1989. I Göteborg fortsatte krånglet. Speditören hade angivit fel 
vikt på den till tullen och bilen var förtullad när vi skulle hämta ut den.... 
Efter lastningen begav vi oss hemåt och samma kväll lyckades vi få i gång den 
och det kan säkert var och en förstå hur ett sådant ögonblick känns. 

aportita teåtaktare 
Det finns många roliga Saabmodeller att välja mellan för en Saabentusiast. En 
av de roligare är Sonett II:orna, de som är försedda med den trevliga tvåtakts-
motorn. Eftersom dessa byggdes i endast 258 exemplar så hör de självklart till 
de ovanligaste av Saabmodellerna. Ja, egentligen så byggdes det fler än 258 
men någon på Saab bestämde att from chassienummer 000259 skulle den nya V4 mo-
torn finnas monterad och så blev det. Ett antal bilar fick konverteras till 
fyrtaktsdrift. Om det blev till det bättre är väl ytterst tveksamt.... Två-
taktssonetterna såldes aldrig officiellt iSverige vilket gör att den är väl-
digt sällsynt här. Enligt färska siffror från TSV finns det 22 stycken bilar 
i landet inklusive Saabs museeibil med chassienummer 000080. Därtill koinner 
en bil med chassienummer 000197 som tillhör chefen för Saab-Scania of America, 
Bob Sinclair. Han har nämligen skickat sin bil till Trollhättan för service... 
Av de här 22 bilarna så är några gamla prov och tjånstebilar. Ett par stycken 
har figurerat en del i reklamsammanhang och ett halvdussin tillhör kategorin 
importerade Sonetter ocn dit hör Sören Ohlssons silvergrå 67:a med chassie-
nummer 000179. Sörens bil fick återse moder Svea i mars 1989 efter en 22-årig 
amerikavistelse. Någon semestertillvaro kan man inte tala om ty den här bilen 
har fått tillryggalägga 30000 mil (!) under dessa år vilket bör göra den till 
en stark kandidat till 1:a platsen i tävlingen "Min tvåtaktssonett har rullat 
längst". Dock törs vi inte utnämna den ännu eftersom det finns en 3-4 till kän-
da långmilare kvar i USA som har rullat ungefär lika långt. 

- Tja, man kanske kan säga att jag kom över den utav en slump. Bilens förre 
ägare, Jeff Delahorne arbetar på Saab -Scania of America i Orange Connecticut 
och han frågade vid ett tillfälle en arbetskamrat (Sören arbetar på Scania - 
Bussar i Katrineholm som fram till juli 1988 hade en bussfabrik i Orange) om 
denne var intresserad av att köpa en Sonett 67:a i skapligt skick. Arbetskam-
raten som redan äger en del gamla bilar tyckte att stallet redan var fullt 
varför han lät budet gå vidare till mig. Jag har hållit på och skruvat med Sa - 
abar i många år, främst då tävlingsbilar, och hade väl en liten tanke på att 
det kanske var dags att skaffa en gammal tvåtakts 96:a men detta lät onekligen 
intressantare varför jag slog till direkt när fotografierna anlände. 

Den var silvergrå och var i behov av lite färg men i övrigt såg den skaplig ut. 
Bilen hade tillbringat de första 15 åren i Kalifornien och därefter 7 år i Min-
nesota och Connecticut. 15 år i Kalifornien gav förhoppningar om att chassiet 
skulle vara rostfritt och så visade det sig vara. Anledningen till att bilen 
blev till salu var att Jeff ansåg att det var dags att snygga upp den och ef-
tersom han saknade tid och utrymme återstod det bara att sälja den. Bilen var* 
aldrig utannonserad därborta för Jeff hade redan från början bestämt sig för 
att sälja den till Sverige med motiveringen att "I Sverige får den ett evigt 
liv". Detta är nog sant för om den hade sålts i Amerika så hade ju risken varit 
ganska stor att man hade tröttnat på den när eller om den hade gått sönder och 
då hade kanske bilskroten varit ett alternativ. Hemska tanke. 

Sören Ohlsson från Björkvik vid sin Sonett 67:a. Kortet är taget vid 
bilutlamningen i Skandiahamnen när den hämtades i Göteborg i mars 1989. 

Hur hittar man då en tvåtaktssonett år 1989, i katalysatorernas tidevarv ? Det 
är ju inte en bilmodell som är speciellt vanöigt förekommande i motorpressens 
annonser. Ja, sätten är många och Sören fann ett som i hans fall fungerade bra. 
och han kommer här att berätta lite om hur han bar sig åt. 

forts. 
18 	 forts. 
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SENASTE NYTT! 

MJ 

.------------- - 

Y STOPPDATUM 10 NOV. STOPPDATUM 10 NOV. STOPPDATUM 10 NOV. STOPPDATUM 10 NOV. 

Efter hemkomsten har jag hunnit studera bilen lite närmare och funnit att den 
är förvånansvärt rostfri för att vara en 22 år gammal Saab. Rent allmänt ver-
kar den vara i ett körbart bruksskick. Naturligtvis finns det en hel del att 
göra innan den är i nyskick men den verkar vara ganska lättrenoverad efter- 
som den är nästintill komplett. Planerna är väl i dagsläget att försöka besik-
tiga bilen så att jag kan åka med den i sommar innan jag plockar ner den. Jag 
har fixat till bromsarna på den och tvåtaktsoraklet Hasse Nyberg har varit här 
och besiktigat skicket på motorn vilken visade sig vara i gott bruksskick även 
den..Största felet på bilen är väl kanske att någon av de tidigare ägarna har 
fått för sig att bilen var för hög och därmed åtgärdat detta genom att kapa 
fjäd.au-na ett varv runt om. Lyckligtvis finns det emellertid firmor som till-
verkar nya på beställning så även detta kommer säkert att lösa sig. 

- Vi får väl passa på att gratulera Sören till sitt fynd och önska honom lycka 
till med renoveringen. Det innebär kanske att det finns möjlighet att åter-
komma med ett renoveringsreportage någon gång i framtiden. Det är märkligt att 
det har hamnat så många tvåtaktssonetter just i den här delen av Sverige. En'i 
_Nyköping, en i Norrköping (som i och för sig är ombyggcUtill-V4), två i Katri-
neholm, en i Odensbacken och slutligen en i Örebro. Kanske det är dags för en 
Club Twostroke Sonett Sweden ?? 

Visste ni att: 

58 människor lyckats klämma 

in sig i en Saab V4. Rekordet 

. sattes den 24 maj 1987 i Kris-

tianstad. Det meddelas dock att 

några fick sitta i motor- och 

bagageutrymmet! 

Stoppdatum för annonser och artiklar till nästa nummer av bakrutan är satt 

till den 10 november. Nästa nummer utkommerden 15 december. 

STOPPDATUM 10 NOV. STOPPDATUM 10 NOV. STOPPDATUM 10 NOV. STOPPDATUM 10 NOV. ) 

, 	 • 	 • 

För övrigt: 

kom Saab först med sin 99-modell. 

Sen kom 900. Och sen 9000. Log-

iskt sett måste nästa bli 90000, 

speciellt nu när det är kris i 

företaget. Bilen kan kanske bli 

ett utmärkt utryckningsfordon? 

Volvoägare, Markaryd. 

Intresset för gamla Saabar tycks ständigt öka oavsett modell, både i Sve-
rige och i utlandet. Under sommarhalvåret får vi i SSR mycket information 
am bilar som har bytt ägare och dylikt. Orsaken är ganska enkel: Mänga med-
lemmar tar tillfällena i akt och besöker de träffar som arrangeras runt am 
i landet och där utbyts erfarenheter och information. Sommartid kommer ock- 
så en hel del matnyttigt från utländska Saabklubbar till vår kännedom efter-
som de gärna meddelar oss am vad som är på gång. Tyvärr får vi den informa-
tionen så pass sent så att när det är dags för höstutgåvan av Bakrutan att 
lämna tryckeriet så är nyheterna gamla. Tyvärr har inte alla medlemmar besökt 
någon träff i sommar av olika skäl. En del har kanske tillbringat hela semes-
tern i garaget. Det sägs att en sann bilentusiast skall under sommarhalvåret 
ådliagit sig en sådan solbränna att am enmagnecyl placeras på huden så skall 
den se ut som en leverfläck. Andra medlemmar kanske har sin bil som bruksbil 
och är medlem för ha lättare kunna få tag i delar och saknar fanatismen. Om 
Ni möter en tvåtaktssaab på vägen och sedan inte kan släppa den ur tankarna 
på flera dagar, ja då är Ni en fanatiker. Kanske en styrelsepost i SSR loc-
kar ?? 

Vi tänkte förmedla en del hot news på denna sida och börjar i Finland där upp-
gifter gör gällande att finska Saabmuseet har köpt en tvåtaktssonett med chas - 
sienummer 000.004 i Schweiz för ca 85000 kr. Säljaren hade ytterligare en två - 
taktssonett samt en mängd reservdel 	004:an kan ha varit en de bilar Paul 
Macchi åkte tävling med under mitten av sextiotalet. Sannolikt är det den ena 
av de två sonetter man hade vid visningen i Geneve 1966. En bil fanns i utstäl-
lningshallen och en silvergrå vagn uppvisningskördes på en intilliggande bana 
av Pat Moss och Erik Carlsson. 

När vi är i Schweiz så kan vi också berätta att en av våra medlemmar, Lennart 
Jarenbäck, är bosatt där. Han äger bl.a. några Sonett III:or och som den sanne 
entusiast han är så har han på försommaren varit i Pennsylvania som ligger i 
östra USA och inhandlat en guldfärgad tvåtaktssonett med chassienummer 000.137. 

Fortsätter vi i USA så kunde man i tidningen NINES som är Saab Club of North 
Americas klubbtidning läsa att det fanns en 93 GT 750 till salu för ca 3500 
dollar. Detta var runt påsk 1989 och vi har nåtts av rykten som säger att den 
är på väg hem till Sverige. En av våra medlemmar i landets sydligare trakter 
har med jämna mellantim annonserat efter en sådan i NINES och framtiden lär 
väl som vanligt utvisa vad som är sant. Saab Club of North America har 3500 - 
4000 medlemmar och man känner endast till en 7-8 stycken 93 GT bilar så den 
är en raritet även i Amerika. Den utannonserade vagnen beskrivs i annonsen för 
att vara i gott skick så det är möjligt att någon har gjort ett fynd. 

På Bosch i Reutlingen (som ligger i Västtyskland) jobbar en amerikan vid namn 
Tom Remedios. Hån har letat en jubileums V4 i Sverige under några år. En akv-
amarinblå 80:a med Ronalfälgar alltså. Tyvärr har han inte funnit någon men 
har meddelat oss att han har funnit en "vanlig V4 av 80 årsmodell" som han kör 
runt med i Tyskland. Han avsikt är sedan att ta med sig bilen hem till USA om 
ett par år. 'Ed uppstår ett problem av stor kaliber för Tom: Han måste ha kata-
lytisk avgasrening för att få använda den i USA. Vän av ordningen säger då att 
man kan inte köra V4:an på blyfritt. Men, i USA, var annars ? finns det topp-
lock som är avsedda för blyfri bensin att köpa till V4-motorer. Katalysatorpro-
blemet kanske går att lösa med en sk. envägskatalysator, dvs ett system som 
saknar lambdasonden. Skall han låta montera även en sådan bör han kanske skaf-
fa ett insprutningssystem till motorn eftersom det då blir enklare att styra 
bränsle-luftblandningen i motorn. I sådana fall har den sanne Saabentusiasten 
Tom inga problem med fritidssysselsättning den närmaste tiden. 
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I New Hampshire som ligger i nordöstra USA bor Mr Lawrence W. Pratt. Han skri-
ver och berättar att han håller på med att renovera sin Saab 96 V4. (se bild) 
Han säger också som en sann 96-vän att många i USA önskar att de fortfarande 
.tillverkades och de är underbara bilar att köra, speciell i vinterväglag. 

Mr Pratt berättar också att hans dotters chef håller på med att översätta gamla 
utgåvor av BAKRUTAN till engelska och att han tycker att de är intressanta. Det 
verkar vara en sympatisk kille, den där Mr Pratt 

Om vi hoppar tillbaka till Europa igen så har en italienare köpt en väldigt ti-
dig Saab 92:a i Sverige. Han har nämligen lyckats köpt en 50:a med chassienum-
mer 47. Bilen lär ha varit i hyfsat skick. Som kuriosa kan nämnas att en 92:a 
med chassienummer 48 lär ha stått på en bilskrot på ett industriområde i Kat-
rineholm för en 10-15 år sedan. Från Italien meddelas också att det finns ett 
stort intresse att köpa ner några 96 V4 också. 

En av våra medlemmar har varit i USA under sommaren och i Cleveland Ohio fann 
han en Sonett II med chassienummer 000.190. Bilen är således en 67:a med två-
taktsmotor och var enligt vår rapportör i stort behov av renovering. Dessutom 
hade man mage att begära över 5000 dollar för bilen varför vår vän bjöd 2000 
innan han åkte därifrån. Priset på körbara sonetter brukar ligga mellan 2000- 
5000 dollar beroende på skick och delstat. Utbudet varierar som bekant Oerhört 
beroende på var i landet man befinner sig. I vilket fall som helst har man un-
der det sista året kunna skönja en prisuppgång på Sonett II och Sonett V4. Där-
emot ligger priserna på Sonett III ganska stadigt vilket troligen beror på att 
de är fler till antalet. Den som har planer på att köpa en tidig Sonett i USA 
får troligen Wäkna med att slanta upp en 2500-3000 dollar för ett skapligt ren - 
overingsobjekt ty renoveringsobjekt är de flesta av de gamla Sonetterna som 
säljs. På dessa inköpspriser tillkommer sedan tull, accis, frakt och moms men 
man kan med lite tur få hem en skaplig Sonett för mellan 35000 och 40000 kr 
och det är ju lite skillnad mot de priser som figurerar i svensk motorpress. 

Apropå Sonett-priser så finns det en gammal tvåtaktare till salu i Schweiz som 
man begär ca 120000 kr för. I Holland lär en tysk ha anonnserat ut sin för 
50000 DM dvs. 175000 kr. Sanslöst och hutlöst och troligen osäljbart. 

Är det någon som har sett en kaross till en Sonett V4 av 1968 årsmodell springa 
förbi ? Ja det frågar säkert den person i Östergötland som för något eller 
några år sedan plockade ner sin Sonett och garagerade alla delar i en loge un-
der tiden sam chassiet renoverades. När han sedan skulle hämta grejorna så var 
de spårlöst försvunna. Låt inte detta hända även Dig ! Lägg aldrig åtråvärda 
Saabdelar framme i olåsta utrymmen som ladugårdar och garage även om det är 
mitt i ödemarken. Någon kan ju åka fel och bli kissnödig vid just din loge. 
Handen på hjärtat käre medlem: Kan Du gå förbi en gammal ladugård under svamp-
utflykten utan att förvissa dig am att det inte står en 93 GT 750 innanför väg-
garna ??? Som alla också säkert vet så blir det svårare och svårare att finna 
delar till gamla Saabar vilket är ytterligare ett skäl till att vara rädd om 
grejorna. 

Vår medlem som i USA fann en Sonett II i Cleveland Ohio har också låtit med-
dela att han i Pennsylvania har funnit ägaren till en Sonett II -67:a som en-
dast har rullat 65 mil !!! Bilen krockades ordentligt när den var ny och lär 
sedan stått undanställd. Förra sommaren fick vi kännedom om en Sonett III -74 
som endast hade gått ett par hundka mil varpå den hade skadats i en kollision 
för att sedan bli uppställd. Hår dessa bilar bara varit ordentlig uppställda' 
så kan de ju jämställas med nya efter reparation och vem skulle säga nej till 
en ny Sonett ???? 

Avsluningsvis kan man konstatera att det även 1989 går att göra fina fynd runt 
om i landet. Tydligen har man inte lyckats finna alla oroenoverade 92:or och 
93:or. På träffen i Stockholm i maj, Söderturen, så dök det upp ett väldigt 
fint renoveringsobjekt i form av en 93:a när vi besökte Bromma flygfält. Jag 
har också pratat med medlemmar som har mött folk med fina renoveringsobjekt på 
släp i sommar så än behöver ingen ge upp. För Er som inte orkar leta kan några 
tips utlämnas via Bakrutan: På Vrena Bilskrot mellan Katrineholm och Nyköping 
finns en röd 96 -66 som har blivit bestulen på motor och låda. Bilen är anmäld 
skrotad men går naturligtvis att återregistrera efter lite pappersexercis. 
Självklart behöver den en del svetsarbete. 

På Valla bildemontering finns det en brun 96 -66 med fin kaross. Även den är 
tyvärr avregistrerad så en del papperskrångel väntar en hugad intressent. 
Blanketter för ny/återregistrering finns att få hos länsstyrelsen i respek-
tive län. 

På Saab-center i Nyköping har under sommaren en grön 96 -65 varit, synlig. 
Den verkar vara besiktningsbar men vi vet tyvärr inte om den är till salu. 
Många återförsäljare har fått för sig att man kan skylta med gamla Saabar. 

Vid bensinmacken i Sparreholgiskorset utanför Flen står det en röd 96 -66 och 
väntar på renovering sedan några år. Tyvärr händer inget och bilen lär väl 
skrotas om ingen lyckas köpa loss den. 

Till sist vill jag komma med ett kulturellt förslag: Köp en Saab 95 !!! 
Dessa praktiska, stryktåliga, driftsäkra, designmässigt fulländade men ty-
värr bortglömda i renoveringssammanhang, suveräna bilar är värda att ägnas 
mer tid åt. Köp en om tillfälle ges. Det finns inte många kvar nu. Tyvärr. 

M J 

Mr Pratts V4 
av okänd års-
modell. Som 
sig bör utrus-
tad med USA-
grill och lätt - 
metallfälgar. 
I grillen syns 
ett emblem med 
en svensk flag-
ga. Gissnings- - 
vis är bilen 
av årsmodell 
71 eller 72. 
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Uppställning i det .  gröna, vid sidan av tävlingsbanan. 

Bernt sjögren pressar Holmgrens Monte Carlo runt tunnorna på Bromma Flygplats, 

medan vi andra lyssnar till den ljuva musik som uppstår. 

SÖDERTUREN 89 

Lördagen den 20/5 hade Yngve Ekberg och Lasse Ericsson ordnat den årliga 

träffen "Söderturen" på Saab-Ana i Hammarby. Vi samlades kl. 10.00 och in-

väntade långfärda gäster. Vid 11-tiden anlände Mats Jonsson. När han såg 

alla tvåtaktare på parkeringen blev han så till sig att han missade infarten. 

Strax efter klockan 11 åkte alla i kortege mot f.d. Skarpnäck Flygfält, som 

på 60-talet användes till olika motorsportevenemang, nu har dom byggt hyres-

hus över hela flygfältet. Vi åkte in på smågatorna, som snart blev fyllda 

av blå härlig rök. Vi vände på en återvändsgata och åkte samma väg tillbaka. 

Många hyresgäster på Skarpnäck blev mycket fundersamme, när de såg 18 st 

2-taktare åka förbi. 

Sedan gick färden på Tyresövägen och vidare ut på Nynäsvägen. Vi passerade 

Globen, så att de som inte hade sett Stockholms nya storhet, fick se den. 

Bilkortegen styrde in mot Söder och Ringvägen, där vi inväntade de andra 

som inte hann med. Det hindrade nu inte Holmgren från att klaga över att 

stiften på hans nyrenoverade Monte Carlo sotade igen. När alla bilar hunnit 

ifatt oss körde vi Folkkungagatan vänster, ut på Stadsgårdsleden. Vi pas-

serade alla Finlandsbåtar, körde under Slussen och vidare ut på Södermälar- 

strand. De som hann titta på annat än vägen, fick se en glimt av Stadshuset. 

Vi svängde upp på Västerbron, med fin utsikt över Riddarfjärden, över Trane-

bergsbron, ner Ulvsundaleden och fram till baksidan av Bromma Flygfält. 

Vi åkte ut på ena landningsbanan, där startande eller landande plan hade 

företräde, och parkerade i gröngräset. Det blev picknick i gräset medan vi 

tittade på Racing Historiska Klubben, som hade träning. 

Efter ett tag började det rycka i högerfoten på Bernt Sjögren, som körde 

Lennart Holmgrens röda Monte Carlo, rallyutrustad för Veterancupen. 

Lasse Ericsson var även han tvungen att prova sin Monte Carlo -66. Bilen 

lät väldigt vass, med det hemsnickrade 2-tums systemet. De som känner 

Lasse Ericsson trodde att han skulle rulla med bilen, fast han lyckades 

hålla alla fyra däcken i backen (det berodde nog på std. motorn). 

Senare på eftermiddagen kom Karletacfsbo Thomas Thompson dragande med en 

maronröd 93:a -56, som han hade köpt i Stockholm på en bilfirma. Bilen var 

ett skapligt renoveringsobjekt. 

Träffen avslutades med prisutdelning. 

Sedan så har familjen Ekberg tillkommit med en till Saab(fantast) och en 

ny medlem. Välkommen lille Thomas till Saab-klubben och grattis ännu en gång. 

HA DET SÅ BRA TILLS VI SYNS PÅ NÄSTA SAAB-TRÄFF ! 

HJÄRTLIGA HÄLSNINGAR FRÅN ERIK RANDA OCH UIRICA ERIKSSON 	25 
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DELTAGARLISTA SÖDERTUREN 89-05-20 

NAMN 	 BIL ÅRSMODELL 

Leif Stålhammar 	 Saab 96 -60 

Lennart Holmgren 	 Saab 96 MC -66 
Bernt Sjögren 

Håkan Nilsson 	 Saab 93 B -58 

Paul Gerstel 
	

Saab Sport -62 

Lars-Åke Karlsson 	 Saab 93 B -57 

011e Steen 	 Saab 92 B -55 

Niklas Söderberg 	 Saab 99 cc 

John Jonasson 	 Saab 92 -54 

Erik Randa 	 Saab 96 -63 
Ulrica Eriksson 

Jonas SahlAn 	 Saab 96 -62 
Per 	 Saabo -67 

Christer Melvinsson 	 Saab 96 -63 

Roger Karlsson 	 Saab 96 MC -66(Ericssons) 
Herr Sundh 

Lars Ericsson 	 Saab 93 -59 

K.G. Karlevall 
	

Saab 95 -65(Yngves) 
Johanna & Emma 

Yngve Ekberg 	 Sonett II -68 
Ulrika 

Mats Jonsson 	 Saab 96 MC -66 

Hans Eklund 
	

Sonett II -68 

Jan Rydle 	 Saab 96 -61 
Christina 

Lars Bengtsson 	 Besökare från Lund 

Ett tacktill Saab-Ana Hammarby för priserna och ett jättestort tack till 
Yngve Ekberg Och Lars Ericsson för en lyckad och trevlig träff. Jag hoppas 
på en lika trevlig och lyckad träff nästa år. 

Denna lilla episod inträffade för ungefär 18 år sedan. jag var en uppkäftig 

18-åring som just tagit körkort. Och när man har haft körkort en vecka, hun-

nit skaffa egen bil, då finns det ingen bättre chaufför i världen. Vilken 

frihet, man var kung bland alla kompisar, där de satt på sina mopeder. Det 

var ingen konst att fylla bilen med fyra passagerare och ge sig ut på äventyr. 

För ska sanningen fram så var nog varje km man körde ett litet äventyr. Alla 

reflexer och handgrepp satt ju inte riktigt där de skulle. Men det vågade 

man ju inte tala om för kompisarna. 

Följande lilla händelse inträffade på de beryktade rallyvägarna i Lissma 

straxt utanför Stockholm. 

En av de mest entusiastiska vännerna vid namn Yngve ville absolut ut på 

diverse småvägar och köra rally. För jag var väl inte rädd när det gick 

undan i svängarna? 

Do nej, här gällde det att hålla masken. Ingen skulle kunna säga att jag 

inte våga åka fort. Det vara bara att tanka bilen full för en tia och se 

glad ut. Saab 93:an som jag köpt för en vecka sedan kostade ju hela 500 kr, 

så den måste ju hålla. 

På väg ut till de riktigt krokiga och smala grusvägarna värmde vi upp med 

att släppa förbi oss en och annan bil för att sedan haka på och gärna köra 

om den igen. Nu är det ju ingen som frivilligt släpper en rykande tvåtaktare 

förbi sig. Tempot skruvades upp allt mer och ju längre bort från stan man 

kom ju krokigare och smalare blev vägarna. När vi hade kommit ut på en 

rktigt enslig väg började det riktiga fartprovet. Kartläsaren satt med arm-

bågen ut genom sidorutan och njöt i fulla drag av fartens tjusning, me4an 

Saaben flöt ut med bakändan i de skarpa s-kurvorna som följde sjöns höga 

stränder. Chauffören rattade villt för att hänga med i det allt snabbare 

tempot. Så småningom rätade vägen ut sig och jag stannar med en kraftig 

inbromsning. 

Kartläsaren tittar förvånat på mig och frågar: Vad är det nu då ? 

Med villt klappande hjärta och en något darrig röst säger jag: Styrningen 

hakade upp sig ! 

Nu var det den kaxige kartläsarens tur att bli blek om nosen, när han insåg 

att chauffören inte haft den minsta kontroll över händelsen. 

Jag hade fått sladd för första gången !! 

Dock inte den sista. Det dröjde inte så länge förrän vi var ute igen. Men 

den här gången ordentligt fastspännda. Här började nog rallyintresset. 

Lars Ericsson 
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Köpes: Jag behöver delar till min 92b -55. Det finns inga delar i England, 

så därför hoppas jag på er hjälp!!? 

Saab 92b -55 ch.nr .15764 motor nr.16382 

Bränsletank, fuel tank 

Tankinsats,fuel gauge transmitter -vdo 604 

Kylarjalusi komplett, radiator shutter assy. or - 

stos, rubber connection 
If 

Kylarskärm,radiator frame assy. or-

, 	 " 	only 

Startreglage,starter control 

Handbromskabel,handbrake cable 

Övre tätning,vänster dörr,upper seal L.H door 

" 	,höger 	" , 	R.H " 

Nedre tätning,vänster,lower seal L.H. 

" 	,höger ; " 	" 	R.H. 

Glas,bakruta,rear screen glass 

Gummilist,bakruta,rear screen rubber 

Glas,side glasses (2 off) 

Gummitätning,vänster,rubber seal L.H. 

;höger , 	R.H. 

,vindruta,front screen rubber 

Styrstagsända,yttre m.rör vänster,L.H. stering rod assy. 

Nummerbelysning,rear number plata lampa (2 off) 

Strålkastare,headlamp assyg(2 off) or any parts 

kilrepskiva,generator pulley 

Frontplåt,front panel 

Instrumentinsats, instrument unit 

Glas,baklykta,rear lamp glasses (2 off) 

Stötfångarplåt,rear bumper (2 off) 

Horn,over-riders (4 off) 

Länkskiva,gear link rubber 

keder,wing pipine,red (2 off) or 9 metres 
11 
	

11.  

7068649 

7060528 

7804768 

7802358 

7802366 

7060445 

7060452 

7046907 

7037187 

7038896 

7038805 

7038961 

7045135 

7060064 

7060635 

701480 

704785 

704786 

7047830 

7807431 

7062334 

7061344 

706153 

7010408 

706930 

, 706219 

7038615 

702058 

7030752 

701505 

701506 

)En 8aalYibistoria 
En klubbtidning blir aldrig bättre än vad medlemmarna gör den till. Så nu 

är det dax för er att göra en insats. Under ovanstående rubrik, vill vi ha 

in historier som ni har varit med om, hört talas om eller rent utav bara 

hittat på. Om inte annat så är jag säker på att flera av våra medlemmar' 

går och bär på någon dröm om en viss bil de skulle vilja äga. 

Vi är ca 550 medlemmar och om alla skriver ner en historia, lång eller kort, 

så borde vi ha material att fylla några bakrutor med. Du får gärna vara 

anonym i tidningen, men för att bli publicerad vill vi att du skriver vem 

som har skickat in historien. En liten present kommer varje publicerad 

historia att belönas med. Jag hoppas att min brevbärare får betydligt mer 

att göra framöver. Ni skickar bidragen till: 

Lars Ericsson 

Erikslundsgatan 4 

126 32 HÄGERSTEN 

ABSOLUT SISTA MINUTEN 

Säljes: Saab 96 -64. En ägare, 13000 mil, nybes. avställd, körd för 11/2 mån. 
sedan, nya däck, klädsel fin förutom förarstol. 

Olov Wibeck Apelv.6 564 00 BANKARYD tel: 036/71472 

Säljes: Saab 92a -52. Påbörjad ren. I str— sett komplett, samtliga gummi-
lister, tyg i metervara, nya däck, golv rostigt, komplett golv finns, 
2 motorer i delar + vxl. Pris: 5000 kr 

Lars-Åke Elofsson offerbo 740 46 ÖSTERVÅLA tel: 0292/20140 

Säljes: Saab 96 -63. Midnattsblå, bruksskick, mycket lite rost, V4-stolar 
fram, lackad hösten -88. Pris: 5000 kr 

Erik Randa tel: 08/7615587 el. 08/460538 

Säljes: Saab 96 -65. Passa på tillfället, jag måste sälja av utrymmesbrist. 

Det är en röd lågmilare i rysligt fint originalskick. Mätaren står 

på 5500 mil. Den har utbytesmotor som nyss fått vevaxeln renoverad 

med alla lager bytta. Nya Pirelli radialdäck. En hel uppsättning 

nya diagonaler medföljer. Mycket fräsch interiör och krom. 

Hans Sanner Eremitvägen 1 183 50 TÄBY tel: 08/7583031 

Ken Dover,Greta Motor Body Work ltd,Southey Hill Trading Estate, 

KESWICK,Cumbria CA 12 4sy,ENGLAND TEL: +596 72104 
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Köpes: Saab 95 V4 i mycket fint originalskick. Tacksam för alla tips. 

Lars Einar tel:0155/33321 

Köpas: Till Saab 96 -60. Stötfångarhorn, navkapslar, vagnsbult, hjulhus- 

matta, golvmatta fram och bak grå, dörrtätningslist höger och 

vänster 7153315, 7153323. Nytt eller i mycket bra skick. 

Säljes: Bensinvärmare, Eber, komplett med fästen till trubbnos, plog-

fästen.  till trubbnos. Nått för dig som söker något extra! 

MARTIN Stenlund 090/32339 

Säljes: Klädsel röd tyg grå galon till årsmodell 62-66. Sidoklädsel bak 

svart galon rödrutigt tyg 93 -59. Div. delar från skrotade 96 63-64. 

Erik Randa 08/7615587 
Erik Randa 08/7615587 

Köpes: Till 95b -62.Rep.sats till huvudcylinder, fina (nya) krombitar, 

gamla extraljus, original Saab-luftmadrass, toppgarage, Saab-

plädar, gummimatta fram, handtag till baklucka. 

Till 93b -59. Blinklykta 7154917 helst ny, inredningsdetaljer-

röd galon grått tyg, kromringar till fälgarna, yttre drivknuts-

damask(ny), rep.sats vattenpump, vänster framskärm. 

Kan gärna byta mot andra 2T-delar t.ex. framskärmar 92, packn.- 

sats och grill 92, lite Sport-delar, 95-delar och Sonett-delar 

(golvmatta och inr.detaljer). 

Martin Stenlund 090/32339 

Säljes: Till Saab 95 -60. Helt rostfri baklucka, röd med ruta och handtag. 

Pris: 500 kr 

Till 92 a. Fyra st fälgar utan vent.hål. Pris: 400 kr 

Skänkes: Tre st defekta V4-motorer, bra kolvar och vevaxlar. 

Två st V4-vx1.1ådor. En med stopp och en med hemskt oljud. Du kanske 

kan plocka ihop nåt vettigt av allt detta ? 

Yngve Ekberg Fotbollsv.13 141 40 HUDDINGE te1:08/7742885 Tisd.kvällar 

Säljes: Saab 96 -63 2-takt. Mycket fin originalbil, klädsel i nyskick, har 

varit dubbla överdrag i bilen sen den var ny. Garanterat endast 

9000 mil. Tantkörd ända tills i höstas. Ej vinterkörd. mycket nya 

delar. Skattad och besiktigad, körklar. Går mycket bra. 

Pris endast 7.000 kr. 

Christer Melwinsson Andvägen 1 Forssjö 641 93 KATRINEHOLM 

Säljes: Saab 92a -50 ch.nr.00391. Besiktigad och körklar, skattebefriaa. 

Pris 30.000 kr 

Ove Larsson Marschgatan 19 b 781 35 BORLÄNGE tel: 0243/33262 

Säljes: Saab 96 62/63. Vit ca 7000 mil, varmgarage sept.-maj. 

011e Larsson Axgatan 77 431 20 MÖLNDAL tel: 031/277317 hem 

Tel: 0303/15070 arb. 

Säljes: Jag har en fin Saab 96 -62 som jag önskar sälja. Bilen är i gott 

originalskick. Jättefin invändigt och nästan rostfri. Pris 1.500 kr. 

Dessutom har jag mycket delar (beg.) till 93 och 96. Allt måste 

bort p.g.a. platsbrist. 

Alf Johnson te1:0322/53023 
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Skänkas: Saab 96 -66 delar. Såsom motor, växellåda, fula dörrar o. skärmar, 

12 fälgar med dåliga däck, diverse generatorer o. startmotorer i 

dåligt skick m.m. Skänkes mot avhämtning. Delarna finns ett par 

mil utanför Eskilstuna. 

Christer Borg tel: 016/70001 efter kl. 16.30 

Bytes: 	Exportstötfångare till 92 nya, bytes mot aluminiumlister till 93 GT. 

Jan-Erik Bylund Villav.21 882 00 LÅNGSELE tel: 0620/21584,11296 

Säljes: Saab 95 -62, skattad, besiktigad, toppenmotor, fina däck, ser bra ut. 

Pris: 7000 kr eller högstbjudande. 

Saap 96 -64, blå, 3-petad, ganska bra objekt. Pris: 1500 kr el.högstbj. 

Martin Stenlund 090/32339 

Säljes: Saab 93 b. Mycket fint originalskick. Röd, 13000 mil, en pärla. 

Säljes till högstbjudande. 

Björn Hedkvist 018/119365 

Säljes: Saab 96 -61 kaross, motor 96 kortnos. 

Nya kolvar: 4 st 96 f, 2 st 93 a, 1 st 93 b, 1 st 93 ab. 

Åke Olsson Silverdalen 0495/40595 kvällar 

Säljes: Saab 96 -64. Tom kaross medreg.papper. Lämplig för folkrace eller 

att åka på isen med. Ganska rostfri. Pris: 1000 kr. 

Saab 99 -72. Min gamla trotjänare måste nu säljas pga utrymmesskäl. 

Bilen har varit i familjens ägo sedan mitten av 70-talet och är sedan 

dess noggrant servad var 1000:e mil. Den har rullat 25000 mil problem-

fritt och motorn fick ny kamkedja och spännare vid 22000 mil. Förra 

hösten fick den nya bromsskivor och stötdämpare runt om. Hjulcylind-

rarna packades om och handbromsmekanismen byttes ut. Rost ? Ja, det 

mesta är upplagat. Vä bakdörr är dålig i botten men i övrigt skaplig. 
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Köp den! Pris : 3000 kr Mats Jonsson tel: 0150/12904 En snyftare.(red.) 

ilattdika Fäligistedia Al3 STOCKHOLM KATRINEHOLM 

 

\X/Olr 
Svandammsvägen 18,126 34 Hägersten. Telefon 08-45 25 55.Telefax 08-144 1099. 

  

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 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

Hans Nyberg 
Yngve Ekberg 
Jonas Sahlen 
Lennart Holmgren 
Leif blomberg 

0150-400 84 
08-774 28 85 
031-93 17 53 
026-25 70 15 
0502-450 42 

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

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

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

Specialisten på 
annonsrepro 	Vecko 

fack 
dags 

trycksaks 

Press 
Press 
Press 
repro 
screen 
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