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Spoile rtrimn ingen var inte bara för syns skull - toppfarten 
o c h s tabiliteten förbättrades. Saab k larade 200 km/ h . 

Reklamen för 99 Turbo handlade mycket om tek
nik - alla skulle förslå hur en turbo funkar. På om· 
slaget ett viktigt kännetecken - Inca-filgen. 
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D 
et "ar en gäng tv~ svenska bilfa
brikanter. Td ganska små till
verkare som levde pä J.:valitets
rykte, säkerhet och udda fram
toning. Den ena byggde krafti

ga och robusta bilar, den andr.l sälde pä tek
nisk innovation och fiffiga lösningllf. I Sveri
ge s:\gs de som bittra fiender, trots att bilarna 
\-ar väldigt olika . Utomlands hade mänga 
svän att skilja dem åt. 

l slutet 3\' 1970-talet var framtiden oviss 
for svensk bilindustri. Både Saab och Volvo 
var drabbade av sjunkande försäljningssiff
ror och kvalitetsproblem. I januari 1977 hade 
Volvo och Saab börjat prata om samarbete 
och på sikt ett samgående. Men när forhand
lingarna kommit ner på detaljniv~ hade Saab 
dragit sig ur. En av de stora fr:1goma var om 
Saab skulle B beh~lla sin framhjulsdrift, en 
annan var rädslan att Saab sk-ulle bli slukat av 
Volvo. Saab skulle nog klara sig själva, ansAg 

)edningen. De fick ntt. Ett tag. 

För att överleva som biltillverkare me, 
liten produktionsvolym krävs att man tjäna! 
mycket pengar på varje tillverkad bil. Volv( 
och Saab indg detta och började p3 (970-ta· 
let medvetet arbeta for att locka till sig ex· 
klusivare och mer penningstarka kunder. 

Hösten 1977 visades Saab 99 Turbo fo' 
första g~ngen på F rankfurtsalongen, nägO! 
månad senare kontrade Volvo med 242 GT 
En ny era inom svensk bilindustri hade in 
lens. 

TROTS ATT SAA B !III VID DET U Gn var en tio :lt 
gammal konstruktion upplevdes Turbo 
modellen som något nytt. De tuffu Inca 
fiilgama, spoiler Mde fram och bak och tydli 
ga, stora Turbo-emblem gjorde att vilkel 
bilintresserad som helst dg vad som kon 
åkande. 

Redan 1971 fanns tankarna p3 turbo ho 
utvecklingsavdelningen pä Saab. Och nä 
oljekrisen slog till ett par är senare stod de 



Jonas Nordströms svarta gg Turbo har levt ett 
skydda! liv och ser ut därefter. En bli man bara vIII 
h •. 

fullständigt klart att den VB-motor man dit
intills fundernt på inte låg rätt i tiden. Dess
utom hade Saab tillforts mycket värdefull 
kunskap om turboladdning när de slagits 
samman med Scania-Vabis. De hade sysslat 
med överladdning av dieselmotorer sedan 
1951. 

Saab var längt i fr:tn forst med turbo i en 
personbil. Chevrolet och Oldsmobile hade 
gjort det 1962, i början av 1970-talet lansera
de Bi\'n·V sin 2002 turbo och Porsche sitt 
monster 911 turbo. Saabs uonaning blev i 
stället att tämja turbons egenskaper s~ att de 
passade en fami ljebil. Lösningen bb' ett 
ganska litet rurboaggregat, utvecklat tillsam
mans med amerikanska Garrett och - framfor 
all t - wastegate-ventilen. 

Ett turboaggregat består aven rurbin 
som drivs av motorns avgaser. På samma ax
el sitter en kompressor som med högre tryck 
pressar in flirsk bränsle/luftblandning i cy
lindrarna. Om ladddningstrycket överskri-

Turbomätaren och den tre'ekrade feuatten ut· 
märkte turbomodellen. Den kors mönstrade klid· 
selnlikaså. 

der det maximala förbränningstrycket börjar 
motorn spika. Det är där wastegate-ventilen 
kommer in. Den släpper ut överflödigt tryck 
vilket ti lJater turbon att arbeta fullt upp till 
ett visst tryck. Det gör att man kan Uta den 
~gä in" på lägre varvtal och leverem kraften 
tidigare och mjukare. l"led ett mindre rurbo
aggregat forsvann ocks~ en del av den cffekt
f6 rdröjning som upplevdes i andra rurbobi
lar. 

FAST HELT ODRAMATISKT ÅR det inte att trycka gfl

sen i botten på Jonas Nordströms fina Saab 
99 Turbo från 197B. Det viner till och efter 
en liten f6rdröjning känns det som om en 
enorm hand tar tag i bilen och sveper den 
framk Upplevelsen är mycket momentan
Strax är det dags att växla och så upprepas det 
hela. Nålen på den lilla rurbotrycksmätaren 
uppe på instrumentbrädan till vänster om 
rntten rör sig nervöst och det gäller att hma 
koll på den. På Jonas bil är ett membran » 

Det glödgade turboaggregatet blev ett signum. 
Men det gällde ett IlIta bilen gli pli tomgllng nllgon 
minut efter hllrdkörnlrlg. Ärmars blev det haverI. 

Saab 99 Turbo 
1978 

Motor: 4'cylindrig radmotor med en överlig' 
gande kamaxel. Mekanisk bränsleinspll.Jt· 
ning, turbo. 1 985 cm', 145 hk vid 5 000 
r/min. Vridmoment 236 Nm vid 3 000 
r/min. 
Kraftöverföring: Framhjulsdrift, längs· 
monterad motor, fyrv~lad manuell låda. 
Bromsar /I. Styrning: Skivor fram och bak
Kuggstång, 4,1 rattvarv. 
Fjädring /hJulställ: Skruvfjädring fram och 
bak- Fram dubbla triangellänkar, bak stel 
axel med fram· och bakåtriktade länkarmar 
samt ett panhardstag. 
Mått/vikt (cm/kg): långdfbredd/höjd 
455f169/144 cm, axelavstånd 247 cm. 
Tjänstevikt 1 260 kg. 
Fartresurser (Teknikens Världs mätningar): 
Toppfart ca 1 9S km/h, 0·100 kmfh ca 10,2 

"k. 
Nypris: 60 eoo kronor 
Klubbar: The 99 Turbo Association, Jonas 
Nordström, 070·685 00 24, email: 
tow351 j@tninet.se. 
Saab Turbo Club of Sweden, www.saab· 
turboclub.com, email: stcs@telia.com 



Nästan a lla promotion b ilder p å Volvo 2 4 2 GT v isade er 
v ilt s laddande bi l med grus sprutande frå n bakhjulen 
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I reklamen vl$ada Vol 
vo det rätte IjITappat 
GT-ratten Inglek I stan
dardutrustningen, 
handskarna kostade 
extra. 

till wastegatc!-vemilcn sönder for tillfallet 
och passar man sig inte börjar motorn spika. 

.Med rurbo fick Saab ut l.j.; häslkrafter ur 
tvål itersmotorn men ännu mer imponerande 
\':If vridstyrkan. Vid 3 000 van ' utvecklades 
236 Nm rn kraft - som hos en se.'l:cylindrig 
motor. Fartresurserna var blixtrande, särskilt 
omkömingspresranda. Motorpressen älskade 
bilen och Saab fick massor :\\' publicitet. Om
världen upplevde att S:mb va r ett företag "pa 
ghg" och moralen hos de anställda forsrärk
tes avsevärt. 

Jonas 99 Turbo är en overkligt fin origi
nalbil som bar.! rullat 8 500 miL Jonas är tre
dje ägaren, den forslc bodde i Umeå och be
höll bilen from till forra 3ret. Den har scln 
a\'Ställd under l:Inga perioder och trots anJo
nas redan hade fyra stycken 99 Turbo, kunde 
han inte morscl frestelsen när bilen kom i 
hans väg. 

- Jag har all tid varit fascinerad av Saab 
Turbo, berättar ,Ionas. Ordforanden i kanor-

klubben hade en när dc var nya. En ca rdin 
röd -78:a som vi fi ck itka med i. Vilket dra! 

J:lg sitter högt och ganska upprätt i ( 
vinröda fora rstolen med inbyggt nackskyd 
ryggstödel. Plyschklädseln med korsmöns 
är helt osliten och den typiska Saabdof1 
fr.\n dessa 31' regerar fortfarande i kqpen. 

Styrningen är ganska vevig - det är dr: 
fyra varv mellan fulla hjulursIag - och i lä! 
farter nr jag hugga i ordentli gt med den fe 
treekrade sportratten. Sen'ostyrning sakr 
det kom forst p:l900-modellen. 

SAA8 " TlJR80 TRIVS A.U RA SAST p~ landsv 
Rikmingssrabil och viigsäker och med ( 
där fulllastiska rurbokraften pa bara en l 
daltryeks avscl nd. 

S:lab 99 Turbo tillverkades b:lra i tre 
[978-1980. Första :lret som fa nns den s. 
tredörrars Combi Coupe. [979 och -80 / 
den tv:1dörrars sedankaross, mest fö r att ( 
modellen passade bättre fOr riivlingsbruk. 



Fanns det som orlglnattill Dehör, finns det I Bosse 
Oscarssons lina 242 GT. GT·lnstrument, luftkondl' 
tionering, sportratt, edramiitare. You name iU 

specb lserie med omkring 400 styckcn 99 
Turbo ska även ha tillverkats 1981, sannlign 
gick till Engbnd. 

Jonas är ordfcirandc i ''The 99 Turbo 
Association". 

- An så länge är vi bara 35 medlemmar 
men skaran växer stadigt, säger Jonas. Vi har 
ett medlemsblad som utkommer tre ~nger 
om i ret och har BH i g:lng en mindre till
\'e rkning av utghgna dclar. Bland annat 
frontspoilern nyti llvcrkas, beriitt:l r han. 

Det finns omkring 850 Saab 99 Turbo 
h-ar i landet men bara en tredjedel \':Ir i trafik 
när Jonas kollade senast, forra :\n::t. 

Volvo 142 GT forhandsvisades kort efter 
Saab 99 Turbo men började inte säljas fcirriin 
v:\ren 1978. Ett desperat motdrag eller en lo
gisk uppfoljning av tidi~rc sportmodeller 
frii n Volvo som PV Sport och Amnon 123 
GT? lHdc och är nog svaret nännast san

ningen . Kla rt iir i alla fa ll att Volvo viildigr, 
väldigt giima ville bli;l\' med sin tråksrälllpel. 

Bort5kalade reservhjulsbaljor krävde platt reserv
hJul som krävde kompressor som krävde ländat
uttag. Manchester håller, visar 30 000 mils bruk. 

240-serien som introducerats hösten 
1974 var visserl igen betydligt trevligare p;\ 
\'ägen än 140-bila rna. 240 hade rv;\ centimeter 

längre axela\'s t:\nd och en ny fr.l1TlVagn med 
fjäde rben och kuggsdngsstyrning. Bakv;lg
nen var någD[ uppsryvad och motorerna (fOr
mom B20) nya. J\ len den nya fronten nr och 

slg tyngre ut och allt oftare började det praras 
om traktorer när Volvobilar kom p~ tal. Den 

engelska ridningen Car, känd for sina elakhe
ter, summerade HO-serien pl fa ljande sän: 
For: Built like a tank (stridsvagn). A~inst: 
looks like a tank. Sum up: Fee\s like a mnk. 

Dessutom hade Vok o liksom m~n~ ~1l1-
dra biltillverkare på 1970-mlet dr3bbat~ av 
stora l .. :valitetsproblem. Plötsligt \';"Ir Vol\'o 

inte bara rr3kiga - de var dåliga ocks~. N~got 
miste göras. 

.... OLVO 242 GT VAR EGENniGEN inget nytt ut;ln ett 
hopplock av komponenter frå n hyllnn. ,'vIo
tor och växe1l5da kom fr~n 244 Gl, vilket » 

1979 fick 242 GT större motor och effekten ökade 
Irlln 123 till 140 hästar. GT-instrumenteringen är 
ett eftertraktat edratIllbehÖr. 

Volvo 242 GT 
1978 
<1979 Inom parentes) 

Motor: 4·cylindrig radmotor med en över
liggande kamaxel. Mekanisk bränslein
sprutning. 2 127 (2315) cm', 123 (140) 
hk vid 5 500 (5 750) rImin. Vridmoment 
170 (1 g l i Nm vid 3 500 (4 500) rImin. 
Kraftöverföring: Bakhjulsdrift, längsmon
terad motor, fyrväxlad manuell låda med 
elektrisk överväxeL 
Bromsar & Styrning: Skivor fram och bak. 
Kuggstång, servo 3,5 raltvarv. 
Fjädring / hjulstäU: Skruvfjädring och 
krängningshämmare fram och bak. Fram 
fjäderben (McPherson) med enkla tvärlän
kar, bak s tel axel med bakåtriktade länkar
mar samt ett panhardslag. 
Målt/vikt (cm/kg): Längd/bredd/höjd 
490/1711144 cm, axelavstAnd 264 cm. 
Tjänstevikt 1 360 kg. 
Fartresurser (Teknikens Vär lds mätning
ar): Toppfart ca 180 (185) km!h, 0- 100 
km/h ca tl ,1 (10,8)sek. 
Nypris: 53 900 (59 700) kronor 



99 Turbo och 242 GT är motsatser i mycket m e n de 
e norma stötfångarna förenar. De tål tuffa tag. 

innebar en 2, l - liters fyra (B21 E) p~ 123 hästar 
med överliggande kama.~el och mekanisk 
bränsleinsprutning. Fyrpcrad Uda, ö\'crväxcl. 

242 GT fanns Imra i ett undrande - sil
vermetal1ic Illed svartröda strajps längs sidor
na sann p~ baklucka och hm', Sikerf:irg-.l.d 
grill med inbyggd:1 dimljus och en silvcrbck
emd frontspoiler skiljde H2 GT (mn besked
ligare Vol\'obibr, liksom avsaknaden av krom 
kring rutor och bakljus. J\llattsvart val' mycket 
ruffure. De 20-ekrade lämnctallf1i.lgama hörde 
ocks~ till utrustningen. För att ge karossen 
en slankare intryck togs reservhjulsbaljorna 
bakom bakhjulen hort. Da fick givetvis inte 
ett reservhjul i fullskala pbts UL11l nck ersäms 
:l\' en plan nödhjul. Vid behov tylldes nöd
hjulet med luft med hjälp aven medföljande, 
elektrisk kompressor som plug!foldes in i ciga
rettiindarurraget. Hur många som la märke 
till :1tt reservhjulsbaljorna var borm och ryck
te an karossen såg slank ut är osäken men 
Volvo hade i alla fall \'lS:lt sin goda vilja. 

I Bosse Oscarsson fantastiskt fina Hl GT 

Jooes Nordström her fem Seeb Turbo. Bosse 
Oscarssoo her ytterligare ett koippe Volvo, bleod 
eooet eo Amezoo 123 GT. 
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frh 1979 finns kompressorn kvar och varken 
den eller reservhjulet verkar någonsin var.1 
nyttjade. 

- Nlin son köpte bilen for tio är sedan av 
forsta ägaren, då hade den gän 12 000 mil 
och var i fint skick, berättar Bosse. Nägra år 
senare blev hall p~körd och försäkringsbola
get ryckte inte det var lönt an reparera. Vi 
fick kontlllltersätming samtidigt som \'l fick 
behälla bilen. 

DA BESTÄMDE SIG BOSSE FÖR ATT ta över GT:n och 
helrenovera den - ett projekt som pilgick al' 
och till under tre-fyra år. N:1gra större be
kymmer med reservdelar var det inte - Bosse 
har arbetat med Volmscdan 1954. 1961 hb· 
han reservdelschef hos I-lallS Persson Bil som 
säljer Volvo p~ många orter i mellansverige. 
Nu är han pensionerad men arbetar fortfa
rande med Volvodelar, nästan dagligen. Bos
se är ordf6rande i SVIS, Svenska Volvo
KJubbaf i Samverkan . SYlS bildades for au 
kunna rädda utskrotade reservdelar frän Vol
vo och är en paraplyorganisation for Sveriges 
Volvoklubbar. 

Bosses 241 GT är utrustad med nästan 
varje tillbehör och tillval som fJnlls till bilen 
när den var ny, allt Volvo originaL Det inne
bär bland annat luftkonditionering, nivå
reglering, GT-instrumemering, R-Sportratt 
och så \~dare ner till "polishandtag" p~ bak
luckan. 

Inredningen i 242 GT skiljde sig fr~n öv
riga modeller i 140-serien. Den svaru man
chesterk.Hidseln som i Basses bil ser oanvänd 
ut trOts nästan 30000 mil, är prydd med röda 
fanrä nder liksom den annars mlttsvan-J in-

strumentpanelen. Även den speciella GT
ranen hade röda dekorinlägg. 

1979 ~rs 241 GT fick en större, starkare 
motor. B23E-motom \~lr i princip en Bli E
motor med ökad slagvolym och höjd kom
pression. 17 extra hästkrafter gjorde an acce
lerationen 0-100 kmlh forbättrades frän 11 ,1 
sel..'llIlder till 10,8 enligt T eknikens Världs 
mämingar. 

Volvon iir sn:i!l att köra redan i låga f:mer 
och ser .... ostyrningen som \-ar standard gör 
den lättmanövrerad. l fart går GT:n tySt och 
avslappnat tack vare den elektriska överväx
eln men även om fjädringen känns lite stötig 
går det inte ens med gml vilja kalla körupp
le\'elsen sportig. 

Desto roligare är det på grusväg och näst
an varenda promotionbild på 241 GT visar 
en bil på tvären med grus sprutande fcl n bak
hjulen. En ursvensk bil för ursvenska SV3rt
vägar. 

Både Saab 99 Turbo och Voko Hl GT 
blev kortlil'ade modeller. Redan 1979 kon: 
900 Turbo och även om 99:3n fanns h':lr yt. 

terligare ett :lr var den inte längre den häfti· 
gaste Saaben man kW1de äga . 242 GT ersatte: 
1980 (utom pil vissa marknader) av 2+4 GL T 
Samma motor Illen mer komfort- och lyxin. 
riktad slog den betydligt bättre. Voh'o had. 
hittat rätt. 

Saab 99 Turbo blev utan tvekan en mil 
stolpe i bilens och i synnerhet Saabs historia 
Volvo 142 GT Iller al' en parentes. De två är 
mycket varandras motsatser och därför fusci 
nerar de på olika sätt. Tillsammans \"ar dc de 
tuffaste svensk bilindustri kunde prester 
1978. Inte illa. mu 


