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ORDFORA\DES SPALT 
Nu var det dags igen för mig att försöka få ihop några rader 

till "min" sida i Bakrutan. 
1 2/87 såg jag framåt till sommarens träffar, och nu har vi 

avverkat alla utom två och dessa är Trollhättan och Umeå. 
I detta nr tänkte jag puscha (stavas det så?) lite för Troll-

hättan 29 -30/8 då det blir SSR:s största träff någonsin med deltagare 
från hela världen. Att SAAB-fabriken firar sin 50-års dag den 30:e 
kanske bidrar till att ca 275 st har anmält sitt intresse att deltaga 
på lördagen samt ca 325 st till söndagen. Vi räknar med att kunna få 
titta på minst 65 2-taktare och 35 Sonetter dessa dagar. Så många 
bilar är anmälda till söndagen och nästan alla finns med dan innan. 
Jätteroligt att intresset i SSR samt Club Sonett Sweden är så stort. 

Boka plats snarast på campingplatser eller andra ställen, 
för det kommer mycket folk från hela landet, och var beredd på att 
få bo i Uddevalla eller Vänersborg med omnejd. 1 detta nr finns karta 
över Trollhättan och hur Ni kommer till motionscentralen där vi ska 
träffas 12.00 den 29/8. Då ska vi snacka SAAB, beundra varandras bilar, 
ha landskamp i femkamp med skojiga grenar och ha allmänt trevligt som 
vi alltid har på våra träffar. 

Har Du missat att anmäla Dig, Din bil + ev passagerare gör det 
inte så mycket för vi har räknat med att en del kommer ändå. 

Hoppas denna SAAB-helg i Trollhättan blir lyckad, och det tror 
jag för att SSR:s medlemmar har ju på alla tidigare träffar bidragit 
till att trevnaden har hållit hög klass. 

Som nästa sak kan jag nämna att vår semesterresa med "Ludde" 
(92-54:an) gick fint. I nästa nr kommer jag med en rapport om hur det 
var att köra 330 mil på fel sida under 16 dagar. 

Till sist kan jag nämna att det ska bildas en SAAB-klubb i 
Danmark, och det är jättekul att det finns SAAB-vänner i andra länder 
som "tar tag i" det här med att bilda klubb, och vi i SSR önskar våra 
grannar lycka till med sin nya klubb. 

Väl mött i Trollhättan eller Umeå hälsar 
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Från våran medlem Claes Johansson i Kisa så har vi fått ett bidrag. 

Claes arbetar på Vimmerby Tidning / Kinda Posten och har skrivit en 

artikel om en lite speciell 92:a, så håll till godo för här kommer den. 

Klenoder luftas i sommarsolen. 

Det är charmen - inte farten det kommer an på. 

I:nedförsbacken släpper jag av lite grand och låter den rulla - den 

droppformade karossen skär genom luftmassan. Under huven bluddrar det 

till förnöjt och med en gnutta gnissel i de gamla diagonaldäcken låter 

jag den exakta styrningen föra mig igenom den flacka kurvan. 

Trots att farten aldrig översteg 60 sitter jag där och flinar för mig 

själv bakom ratten. Sällan har jag kännt mig så tillfreds som när jag 

fick låna en gammal SAAB 92:a. Med bara 1200 mil på mätaren. 

Kontrasten blev total då en turbo av senaste modell ställdes till mitt 

förfogande. Borta är den lilla knactrande tvåcylindriga motorn, men 

borta är också charmen och medmänniskornas glada miner när man sveper in 

i ett rejält tvåtaktsmoln. Det enda gemensamma torde vara märket och 

den tvärställda motorn som driver framhjulen. Fast vilken bil som är 

vackrast råder det ingen tvivel om - enligt min uppfattning. 

92 med sin slanka kaross ligger hästlängder före den yngre systern 

9000 turbo med sitt trendiga, nästan anonyma framtontng. 

Ut och puttra  

Ägaren, Lennart Lagg i Kisa berättar den märkliga historien om den 

extremt fina Saab 92:an från 1951. -Den lär ha gått i Värmland från början 

och den har inte mer än 1200 mil på mätaren. Lennart köpte klenoden för 

femton år sedan på Saab-Ana - i Nyköping. 

- De ville ha 10000 men jag bjöd hälften. Efter ett halvår ringde de och 

jag fick bilen för det priset. Ganska bra med tanke på bilens otroligt 

fina skick. Utställningshallen fylls av tvåtaktsrök och bilen rister av 

liv. - Ut och puttra nu, säger ägaren och öppnar den breda och felvända 

dörren. Saab höll fast vid den detaljen ända till 1959 från produktions-

starten nio år tidigare. Bilen är fylld av dessa - ur 80-talets ögon - 

pikanta detaljer. Bagaget exempelvis kom man åt från insidan och där 

lucka normalt sitter återfinner man tankpåfyllningen. 

Det sägs att teknikerna på företaget ville pressa priset för att bättre 

kunna konkurrera med den tre år gamla PV 444 från Volvo. 

Och det verkade att fungera bra för priset hamnade nästan 1000 kronor 

under . Här ser ni några priser aktuella omkring 1950. 

Volvo PV 444: 6700:- 

Saab 92: 6625:- 

Volkswagen: 6440:- 

Renault 4cv: 5850:- 

Ford Anglia: 5300:- 

' Skottglugg och trafikmärken  

Andra roliga detaljer är skottgluggen bak som ska föreställa bakruta, 

blinkerspilar och naturligtvis självmordsdörrarna, eller tjejfångar-

dörrarna som de också kallades. 

Försiktigt lägger man i ettan - den är osynkad - och smyger sig iväg. 

"Klonk" där for blinkerspilen ut, lite gas och plocka i tvåan och trean. 

De vanligast förekommande trafikmärkena - 1950 - sitter uppklistrade i 

nedre delen av vindrutan och skänker en viss trygghet. 

Bromsarna skänker knappast någon sådan. Minimala är ordet och hastigheten 

avpasws lydigt av den flinande provköraren. 

Sätet gör inga försök till fjäsk. Här ska man veta var ryggen tar slut och 

ändan tar vid. De skulle lämpligast karaktäriseras klädda plankor. 

Jag slås av den förhållandevis låga ljudnivån ( min bruksbil är rena 

stålverket i ljudhänseende ) och den exakta styrningen. 

Man känner verkligen att man kör bilen. Inredningen i övrigt går i diskret 

grått och på instrumentbrädan tronar texten "Saab 92" med kexbokstäver. 

Inte en fläck någonstans. Det känns nästan irriterande att inte hitta 

en liten anmärkning. Jag menar, här åker det omkring bilar från vårat 

eget decenium och ser ut att falla samman vilken sekund som helst, 	. 

och sen kör man en bil från 1951 som är helt obefläckad, blank Och felfri. 

Jo ett fel hittar jag - knoppen till startreglaget-är sprucket. 

Men det tycks vara allt. 

Halvliggande variant  

92:an.  var grunden till hela Saab:s bilfabrikation. Den utvecklades till 

Saab 93 och 96-  och sedan V4. Ett osedvanligt långlivat grundkoncept och 

en framsynt teknisk hållning böråade för utvecklingsmöjligheter. 

En annan Saabmodell 	lika långlivad, och därför ovanlig - står 

också i saluhallen hos Ghrans bilar i - Kfsa. En Saab Sonett från -69, 

även den ägd av försäljare! Lennart Lagg. 
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- Den här köpte jag för några år sedan efter att ha sprungit fatt 

den i Kisa, säger Lennart Lagg med ett skratt. 

Här blir känslan en helt annan. I stället för den käppraka sitt-

ställningen i 92:an bjuder Sonetten på en halvliggande variant nära 

marken. Precis som det skall vara i en sportbil. 

Karossen är till~kad i plast och de flesta delarna kommer härstammar 

från en vann--  Saab V4. På gott och ont. 

Kurvegenskaper och väghållning är vagnens största förtjänster och det 

hör utantvekan till det roligare att kränga S-svängar med en Sonett, » 

 kan jag intyga. Trots att motorn inte är särskilt vass ger den hyfsad 

knuff i den lätta bilen. 

Till de lite tråkigare kapitlen hör väl rattväxel och den egensinniga 

karossformen. Sonetten kan knappast beskyllas för att vara harmonisk 

i linjerna, en kraftig bulle på huven gör sitt bästa för att skyla den 

höga motorn. Det blev ingen riktig stil på den, något som den 

amerikanska marknaden inte var sen att påpeka, förrän den sista versionen 

Sonett III presenterades. Totalt tillverkades 10 219 st. Sonetter mellan 

åren 66-74. Idag håller entusiasterna hårt i dem. 

Lennart lagg låter sina pärlor glänsa i bilhallen. 

- Spekulanter ? 

- Näe, knappast. De flesta har insett att jag inte tänker sälja dem. 

Det blir nog istället att skriva barnbarnens namn på dom så småningom. 

Av Claes Jansson 
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Lennart Laggs fina 92:a med endast 1200 mil på mätaren. 



ftrornsräret ligger i en fåcdjupning i bottenplattan 

under gummimattorna. Stor risk för rostskador 

ont inte bilägaren håller efter fukt och smuts. 

Allvarligaste rastskadorna kan uppstå omedelbart 

framfik bakaxelns infästning. I siälva verket 

kan helst bottenplattan spricka rakt över. 

BOTTENPLATTAN KÄNSLIGAST FÖR ROST 
-- ar yngsta bilfabrik har 

V lyckats åstadkomma en ko-
metartad försäljningskarriär 
för sin produkt. Orsaken lig-
ger för det forsta i ett sedan 
starten inrotat kvalitetsbegrepp 
tillsammans med karosseriut-
formningen hos modell 96, som 

håg grad fallit köparna i 
smaken. Kvaliteten ligger fort-
farande på toppen, även om 
befogade anmärkningar inte 
saknas. 

KAROSS 
. Saab har alltid haft och har 

fortfarande ett av marknadens 
absolit bågar karosserier vad 

..rostkänslighet beträffar. Far-
ligaste roststället är botten-
plattan, strax framför bak-
axelcentrum. Plattan viks här 
uppåt—bakåt. På platsen lig-
ger plåtarna dubbla, och ris-
ken vid ett kraftigt angrepp är 
att plattan spricker rakt över. 
Detta känns omedelbart då det 
inträffar, bakhjulen följer 
inte riktigt med framhjulen. 
Drar man åt handbromsen 
fjädrar bilen tillbaka onormalt 
då den stannar. 

En van plåtslagare kan ana 
faran innan det är för sent 
genom att bulta på plåten med 
en hammare. En regelbunden 
inspektion och en översyn kan 
förhindra att skadan uppstår. 

På modellerna 92 och 93 är 
också de bakre stötdämpar-
fästena illa utsatta för rost och 
bör ses över någon gång. 

Undre gångjärnsfästena både 
i dörr och i kaross rostar gär-
na, rosten kan på några år 
angripa så starkt att fästena 
lossnar. Detta gäller samtliga 
modeller, oberoende av åt vil-
ket håll dörren öppnas. Vad 
modell 96 beträffar har ännu 
ingen vagn med fullt utbildad 
skada visat sig, men rosten 
har ibland varit på god väg 
också på denna förhållandevis 
nya modell. 

Karossen är på samtliga mo-
deller mycket tät och något 
vattenläckage brukar inte fö-
rekomma utom på tidiga 
exemplar av modell 95. Det 
var bakdörrens tätning som 
mankerade. Nya och omsorgs-
fullt monterade tätningslister 
brukar hjälpa. 

Startreglagets vajer på mo-
dell 92 hade en beklaglig ten- 

dens att gå av. Det var väl 
snarast returfjädern som var 
för stark, det har också visat 
sig att exemplar med goda 
startmotordrev inte brukar 
trassla på den punkten. 

MOTOR 
Den tvåcylindriga tvåtakta-

ren i modell 92 hade hygglig 
slitstyrka, och ändå bättre 
blev det då det gällde den 
trecylindriga motorn. 

Slitage yttrar sig vanligen 
först i att kolvbultarna glap-
par och orsakar ett knackljud. 

Ramlagren kan ibland ha 
kort livslängd. Det beror i all-
mänhet på att tändningen har 
varit dåligt inställd. Vid en 
baktändning, då avgaserna blå-
ses genom vevhuset, ersätts 
den skyddande oljefilmen med 
frätande syror. Motorn måste 
sedan gå flera varv innan det 
bildats en ny oljefilm. 

Att motorerna under inkör-
ning kärvar och nyper är inte 
ovanligt. Det märks på att 
rnotorljudet blir dovare och 
att effekten går ned. I allmän-
het uppenbarar det sig vid en 
lång och jämn belastning. 

Det bästa är då att låta mo-
torn gå ned på tomgång och 
sedan under en tid variera 
varvet vid låg belastning. Det 
finns risk för kolvskador, och 
man bör omedelbart åka till 
en auktoriserad verkstad för 
undersökning. Det bör påpe- 

kas att Saab brukar låta re-
parera skador av det här sla-
get utan kostnad för kunden, 
förutsatt att bilen inte är 
trimmad eller kan betraktas 
som redan inkörd. 

På inkörda bilar brukar felet 
över huvud taget inte uppen-
bara sig. 

Ojämn gång och avgaspuffar 
kan bero på att för hårda 
tändstift monterats. Det ,upp-
står då gärna en blybrygga 
mellan elektroderna. Samma 
fel uppstår om tändningen är 
för högt ställd. 

Topplockspackningen är rela-
tivt vek, det är lätt att få vat-
tenläckage. Orsaken är i all-
mänhet att det slarvas med 
efterdragning efter demonte-
ring. 

Kylningen är tillräcklig för 
vanlig drift. Det klagomål som 
ofta hörs beror mestadels på 
att instruktionsboken inte 
följts. De lock som baktill i 
motorrummet sitter för kyl-
luftutsläppet måste ovillkorli-
gen tas bort under sommaren. 

På modell 92 finns en lång 
generatoraxel, som faktiskt 
går rätt igenom växellådan. 
Den blir ofta glapp med olje-
läckage som följd.. 
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Kopplingen är rätt dimen-

sionerad för vanlig körning, 
men klarar inte påfrestningar-
na vid en kraftigare trimning. 

Modellerna 92 och 93 hade 
en viss svaghet i den hardy-
skiva som överför växlings-
rörelsen. Skivan kunde brista, 
och så blev växlingen omöjlig. 

På samma modeller händer 
det att frihjulet av rulltyp 
släpper. Rullarna har genom 
ryckig körning »grävt egna 
granar. i lagerbanan och går 
aldrig fram till låsläge. Det är 
viktigt att inte ge häftig gas 
vid körning på frihjul om 
detta fel skall undvikas. En 
ryckfri körning blir dessutom 
mer behaglig. 

Reparation av frihjulet är 
ingen billig sak. 

CHASSIE 
L`t 

Handbromssystemet — med 
ett finger som går in mellan 
bakbromsarnas backar — kan 
hänga sig. Det kan också de 
bakre bromscylindrarna — 
som skall kunna löpa i en 
skåra i bromsskölden — med 
resultat att blott den ena av 
bakhjulets två backar får ar-
beta. 

Centralröret för bromsarna 
ligger på insidan av durkplå-
ten under mattorna. Fukt 
samlas ofta där och risken 
finns att röret rostar så starkt 
att det brister vid en kraftig 
inbromsning. Kontrollera gär-
na bromsarna med en prov-
tryckning någon gång. 

Kontrollen av bälthjulslagren 
blir ofta bortglömd på service- 

stationerna. Ett brum- och 
resonansljud från bakvagnen 
är tecken på att det är dags 
att byta. 

ELSYSTEM 
Generatorfästena på tidiga 

modeller av 93:an hade lätt 
för att loss». Resultatet blir 
ett kraftigt skrammel. Felet är 
dock billigt avhjälpt, kraftiga-
re råsten finns att tillgå. 

pAerruc VAGN 

Som helhet måste Saabs 
modeller betecknas som ovan-
ligt pålitliga. De vanliga felen 
är förhållandevis få och för 
det mesta mindre allvarliga. 
Därtill kommer att karossen 
både ur skrammel- och rost-
synpunkt tillhör marknadens 
absolut bästa. Livslängden är 
ytterst god för storleksklassen. 

Det är dessa fördelar som 
gör Saab till ett gott köp, trots 
att det finns konkurrenter i 
storleks- och styrkeklassen 
med ett till synes mer förmån-
ligt Pris. Det förekommer att motorn ger upp under inkör-

ningsperioden. Har den bara inte trimmats byter 

fabriken utan diskussion de skadade delarna mot nya. 

Rätta tändstift och rätt tändinstälining är en av förut-

sättningarna för <Or motorn skall få lång livslängd. 

Baktändningar leder till korrosion av rarnlagren. 

Många klagomål på kylsystemet 

beror på att ägarna sommartid 

glömmer bort genomströmning. 

locket för kylluften. 

Nedre gångjärnets infärming — 

både i karm och dörr — ör vanlig 

rosthärd på samtliga Saafttnolieller. 



Instrumenteringen könorr man igen från GT-versionen. (lär finns egent-
ligen allt man kan begära och instrumenten är av den lättast» kluck-

typen. 

Saab Sport her dubbla kromlister lams sidorna. 

förkromade sköldar pa hjulen ocb dubbla 
hjälptas fnatt. Det högm er dindjm «h det 

vänstra härtill.. 

VETERANCUPPEN MED GT 750 

Som kanske är känt arrangeras denna säsong veterancup i bilrally. [lär 
följer några ord om värt deltagande. 

Det började med att Mats, min son, väckte mitt intresse och fick mig att 
skaffa förarlicens. Föraren måste ju ha fyllt gubbe, 40 är. Bil har vi, menade 
han. Vi tar GT:n, inköpt som renoveringsobjekt dec. -85. Den går säkert 
at I fa liv i? Bilen plockades fram för konditionstest kring jul -86. Nya 
bromsar, nya stötdämparfästen bak, nya stötdämpare och en "frisk" motor 
var i stora drag vad som behövdes för besiktning av bilen. 

Nu började det bli bråttom. Vi var anmälda till Gästabudstrofen den 31 jan. 
En ännu friskare motor var på gång att plockas i. Vi åkte mot Nyköping 
med vissa problem i bagaget och efter besiktning fortsatte skruvandet. 
Lördag morgon var det dags för start. Bilarna släpptes fram mot startplatsen. 
Podiet var på torget i Nyköping, där Radio Södermanland direktsände 
intervjuer. Startkonferencien var också pratfrisk. Tävlingen då? Jo, den 
tog ganska snart slut. På andra sträckan blev vi stående. En kolv hade tyvärr 
tröttnat. Synd på en nyrenoverad originalmotor. 

Men vi hade inte tröttnat. Detta var ju roligt. Intresset frän publik och 
medtävlare, som man bytte åsikter med, gjorde att redan då vi fick dra 
av oss hjälmarna var vi överens om att ta nya friska tag i Norrköping. 

Majpokalen kördes den 16 maj. Då stod vi där igen med en ny moderat frisk 
motor och bättre förberedda. Alla tidigare trevliga upplevelser upprepades 
och denna gång höll det till mål. Placering? Den vill vi inte skryta med. 
För oss har deltagandet varit den största behållningen, och vi hoppas publiken 
fått njuta av den 8 9b-iga R-dimman. 

Driver Lars-Eric Andersson och co-driver Mats Andersson. 
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96 SPORT  _ ff 

1 stället för GT 
Sportmotont är utrus-
tad med tre fallförga-
sare som parallell-
kopplats. 

°hemtamt — motorn 
har fårskoljesmorining 
— rymmer tre iller 
vilket motsvarar ca 
ISO mils körning. 01- 
jenivän är lättmliist 
tack vare nivariiret pa 
tankens utsida. 

Det har länge ryktats och skrivits om vad Saab sysslar med för 
nyheter. Både fyrtaktsmotorer och andra har nämnts som plane-
ringsobjekt. Nu har fabriken i Trollhättan lyft pa förlåten och av-
slöjat åtminstone en del av det som man planerat och provat — 
en modell som skall ersätta Saab 750 GT och som kallas Saab 

Sport. 
Utseendemässigt och draga om inredningsdetaljer skiljer sig den 

nya modellen mycket litet från GT-versionen. På den tekniska 
sidan finns emellertid en rad intressanta nyheter. 

Till volymen är motorn i Sportmodellen den samma som i Saab 
9b. d v s 1441 cm. Cylinderdiameter och slaglängd överensstämmer 

också. Sportmotorn har emellertid separerat smörjsystem vilket ut-
vecklats speciellt för den Wir versionen. Fabriken understryker. att 
man inte har några planer pa att införa det också på standard-

motorn. 
Systemet innebär. att motorns rörliga delar får farskoljesmörj-

ning från en separat tank som sitter placerad i motorrummet. Den 
rymmer tingefar tre liter olja vilket skall räcka för ca 150 mils 

körning. Po insidan av tanken har man satt ett nivårör som under-

lättar kontrollen av oljemängden och vidare finns det en varnings-
lampa pil instrumentpanelen som ''säger ifrån" om oljetillförseln 

skulle upphöra 
Efter vad vi kan förstå gjuts blocken till sportmotorn i samma 

form som standardblocken. Detta torde vara möjligt eftersom oljan 
inte går via kanaler i blocket utan genom rör som gjutits in i detta. 
Oljan pumpas, via on pump som drivs av motorns vevaxel. till 
samtliga ramlager och cylindrar. Frän ramlagren trycks smörjoljan 
vidare till vevstakslagren. 

Den nya motorn lir utrustad med tre Solen fallförgasare vilka 
parallellkopplats. Man uppnår på så sätt jämn bränslefördelning 
och god ekonomi i förhållande till effekten. Den största fördelen 
anser emellertid fabriken vara, att man för given motoreffekt er-
hållit väsentligt bättre lagvarysegenskaper än med konventionellt 
förgasararrangemang. 

Sportmotorn ger CII maxeffekt av 52 DIN-hk vid 4 500 till 5 000 

varv. Det maximala vridmomentet är 9.5 kgm vid 3 500 varv. 
Som vi tidigare nämnt har Sport ärvt det mesta i detaljer från 

GT-versionen. Det betyder, att standardutrustningen är mycket om-
fattande. Bland instrumenten ingår både varvräknare och speed. 
pilot. De separata framstolarna ät av samma utförande som i GT. 

modellen 
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Val hemkommen började renoveringsarbetet med demont och under-
sökning av bilen. Mellan jul och trettondagen 85-86 gjordes karossen 
iordning för lackering. Dörrplåtar ut o inv byttes , sidoplåtar och 
bakskärmar. Eftersom bagageluckan stått öppen fick även bakplåt och 
golv bak bytas. 

Efter detta arbete vidtog blästring och lackering av alla små-
detaljer samt jagande efter trasiga eller saknade detaljer. Med tiden 
blev det mesta klart utom motorn . Jag fick då kontakt med en kille 
som ville ha hjälp med sin Saab Sport och som ersättning fick jag ett 
block och vevaxel men inga kolvar. Dessa kolvar skulle visa sig svåra 
att få tag i trots efterforskningar i England , Holland , Tyskland och 
Italien. Nya skulle ev kunna tillverkas för ca 1000:- st så jag av-
vaktade därför blev inte bilen klar till Nyköpingsmötet 86. 

Så bilen åkte i vinteride och i februari när jag låg på lasarett 
efter en ofrivillig vurpa på skidor ringde åter min kompis i Östersund 
och undrade om jag var intresserad av en 2t motor. Jag war lite reser-
verad då jag trodde det var en std motor men vid närmare efterforsk-
ning visade det sig vara en nuenoverad sportmotor. 

Nu blev det plötsligt brattom att få ihop det sista på bilen 
för att få vara med på mötet i Nyköping (inte så lätt när man går på 
kryckor men skam den som ger sig och med ncket hjälp gick det bra). 
Besiktningen skedde 14 dagar innan mötet sa jag hann prova ut det 
mesta på bilen innan resan till Nyköping. 

Jag är mycket glad åt alla positiva ord om bilen och hoppas väl 
kunna åtgärda en del småsaker som inte är helt perfekta. 

Apropå det så om det finns någon som har ett par 72 mm kolvar 
till sport som ligger och samlar damm samt ett soltak till 96 lämpligt 
för iskarvning så är han eller hon välkommen att höra av sig till mig 
då jag hade tänkt väcka liv i en gammal 64 sport . 

Med vänlig hälsning 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 Olsfors 
517 00 Bollebygd 
033-95369 	arb 033-136130 

Fyrväxlad och sk ivbrotnsar 

Saab Sport har en fyrvåxlad, helsynkroniserad växellada. Utväx-
lingarna är följande: ettan 18.3, tvåan 10,7. trean 6.6 och fyran 4.3. 
Slutväxeln har utväxlingen 5,i. 

Saab Sport utrustas med skivbromsar typ Lockheed fram och 
har konventionella trumbromsar på bakhjulen. 

Vad den nya modellen kommer att kosta har ännu inte avslöjats. 
Man kan emellertid räkna med, att priset kommer ittt ligga en bra 
hu över Saab 966. Den nya modellen kommer ut på svensk mark-
nad i ett begränsat antal under maj manad. 1 fortsättningen gal 
Saab in för en sportversion. Det är alltså inte bara GT-versionen 
utan också superversionen av GT som försvinner. 

N 0 Andersson 

här kan ni jämföra de tre 

Saab 73007 	Saab Sport 	Saab 96 

Cylinder, 	748 cm. 	 841 cm. 	 841 em' 

Slaglängd 	73 mm 	 72,9 mm 	 72.9 mm 
Cylinderdiam 66 mm 	 70 mm 	 70 mm 

Komat...don 9,8 	 9,0 	 7,3 
Max effekt 48 SAE-hki5 000v 52 DIN- 	 42 SAE-hkI5 000 v 
Max vridmom 8,5 klon/ 3 500v 	hk:4500-5 000v 8,4 kgm.:2 800 v 

9,5 kgrnf 3 500 v 

Saab Sport har tändstift slika utvecklats as Champion i samarbete med 

Me Collogh. är speciellt utvecklade för högeffektiva batalasmotorer. 

Stiften saknar konsentionell sidoelektrod. 

5000 
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Efter en trevlig helg i Nyköping och Örebro har jag efter en 
del påtryckningar fattat pennan för att försöka berätta lite om. 
mig själv och min Sport. 

För att börja med mig själv så närmar jag mig de fyrtio och 
har avverkat 18 st Saabar från 96 till 900. Ett naturligt skäl 
till detta är väl att jag arbetat på Saab i Borås sedan 1972. 

Den första Saab Sporten jag hade var en vit 62a med soltak 
och chassinummer 161508. Då grundades väl mitt intresse för 
Sportar. Då man var ung och oerfaren skulle man ju åka tävling 
så fram med såg och svets och av med soltaket för ett plåttak. 
Detta var ett helgerån av stora mått men bör väl vara preskiberat 
idag då bilen är skrotad sen ett tiotal år tillbaka. 

När så en kompis i Östersund körde sönder sin bil undrade han 
om inte jag kunde ta hans nya bil på släp och komma upp och hälsa 
på samtidigt som vi kunde gå ut och jaga lite i skogarna runtomkring. 

Sagt och gjort jag satte mig i bilen för att åka dom 93 milen. 
Hela vägen upp malde tanken på att försöka hitta en gammal Saab Sport 
någonstans sa huvudet gick som en jojo åt v och h för att spana in 
ev bilar men tyvärr inget napp. 

När vi sedan dagen efter skulle ut och jaga hade vi väl inte 
gått mer än 100 m ner från vägen när jag på långt håll skymtar bakre 
sidorutorna på en Saab Sport. När jag frågar min kompis om det verk-
ligen är en Sport säger han ja. Den har stått där sedan 1972 när 
ägaren tröttnade på den och körde ner den hit och lämnade den åt sitt 
öde. 

Nu uppstod en febril verksamhet för att få tag i ägaren så vi 
kunde få köpa den. När kontakt erhållits och köpeskillingen bestämts 
till 100:- så hämtade vi traktorn och drog hem bilen till gården för 
en närmare inspektion. 

Den visade sig vara i skapligt skick men motorn var bytt mot en 
standard , tändningslås och tändspole var borttaget samt bagage luckan 
stått öppen (hur länge?) för golvet bak fanns inte kvar. 

Nu återstod frakten hem men på kärran stod en trasig 900 så 
telefonen gick varm i försöken att få sålt den men det -misslyckades 
så hemfärden gick utan Sporten. Men efter 2 veckors väntan var det 
äntligen dags att hämta hem den. 

KATRINEHOLMSTRÄFFEN 1987  

Lördagen den 27 juni var det dags för en SAAB—träff i Katrineholm. 
Så här efteråt kan det väl erkänna d att både undertecknad och Hasse 
Nyberg var lite oroliga både för antalet deltagare och för vädret, 
Det har ju regnat i stort sett varje dag sedan snön gick bort.„ 
Det var ganska många som ringde innan träffen och meddelade att de 
eventuellt skulle närvara och detta gjorde att vi inte visste om det 
skulle komma fem eller trettio deltagare. Vi hade hoppats på ett tio-
tal då vi visste att vi hade konkurrens av Veterama i Nyköping där 
Hasse Eklund naturligtvis hade varit och hängt på låset när grindarna 
öppnades till marknaden. Nåväl han hann jaha fall till Katrineholm 
också. 

Dagen började i alla fall bra: När Jonsson drog upp rullgardinen på 
morgonen så sken solen. Vid halvniotiden, när Asa och jag satt vid 
frukostbordet så kom en maroonröd 93:a åkandes i riktning mot samlings-
platsen som låg trehundra meter från platsen där jag bor. 
Vad var nu detta ??? Kommer det bilar tre timmar före utsatt tid ?? 
När vi sedan skulle ut och spika upp frågorna till tips—rundan så 
svängde vi förbi Motorkompaniets parkering eäz vi skulle samlas men 
inte fanns det någon maroonröd 93:a där. Inte en tvåtaktare inom syn-
håll. Var den en hägring ?? 

När vi hade satt upp frågorna så åkte jag dit igen för att invänta 
deltagarna. Äntligen!! En vrålande tvåtaktare. Äh, falskt alarm, 
det var bara Hasse som pejlade läget. Men, där, on sport, en sport 
till, en Sonett, Janne Saab... Tillsist så räknade vi in ett 15—tal 
bilar, min Triumph som jag naturligtvis hade på plats fick jag inte 
räkna in för Hasse och dom andra. 
När alla hade anlänt ocn pratat en stund så promenerade vi till en 
restaurang där lunch intogs. När detta var överstökat så åkte vi i 
karavan genom stan. Kunderna vid en uteservering utefter kortegevä-
gen försvann totalt i blåröken till allas stora glädje. Kortegen be-
gav sig sedan ut till Ericsbergs slott som ligger ca 1,5 mil öster 
om staden där rallyrundans start var förlagd. Innan deltagarna skul-
le ge sig ut på denna runda som var lagd på klassiska tvåtaktsvägar 
i en bygd där nästan samtliga bandar haft söner med trimmade tvåtak-
tare fick man köra ett manöverprov som bestod i att backa så nära 
som möjligt mot en pinne. 
Någon trodde att han hade släpkärra på bilen och stannade 75 cm från 
pinnen,beskådad av oss samt en av slottets tvåtaktskatter. 
Helt outstanding i denna övning var Janne Johansson från Öland och 
Anders Gustavsson från Katrineholm som båda med stor skicklighet 
parkerade sina fordon 2.5 cm ifrån käppen. Skilje provet bestod av 
att så snabbt som möjligt skruva i tro stycken tändstift i en motor. 
Janne, som är en erkänd gammal tvåtaktdräv, gick segrande ur striden 
på dryga 30 sek. 

Rallyrundan innehöll 12 st frågor av 1x2 typ som skulle besvaras. Två 
deltagare skrapade ihop 11 rätt. Janne Johansson och Mats Liljeros. 
Janne trodde tydligen att detta skulle räcka till vinst då han helt 
kallt låtit bli att besvara fråga 3. Skiljefrågan bestod av ett topplock 
där deltagarna skull gissa vikten. Rätt svar var 2.5 kg. Janne gissade 
på 3.0 kg och Mats gissade på 3.6 kg och därmed var saken klar: Ett 
första pris ytterligare till Öland. Den Johanssonska familjen erhöll 
även priset för längsta färdväg i tvåtakt. Snacka om storslam. 

Under prisutdelningen hemma hos Hasse så händer det: UUUUUUUUUUUUh !! 
Ett välbekant ljud hörs över skogen. Kan det vem den där maroonröda 
93:an ?? Ljudet närmar sig. En bil blir synlig 150 meter bort på 
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Bland de första som svarade fanns Jan Webjörn, en svensk 
som är civilingenjör och då var bosatt i Kil (Värmland). 
I början hade Jan en teknisk rådgivningsspalt i klubb-
tidningen där han svarade på tvåtaktsfrågor ifrån med-
lemmarna. 

1977 grundades OSV av Olav R Faleide som skrev till tid-
ningen Motors läsespalt. Där infördes en fråga om det 
fanns fler likasinnade d v s saabentusiaster som ville 
vara med i en förening. 

Flera svar med positivt bemötande kom och Olav och några 
till började även värva medlemmar genom att dela ut flyg-
blad på parkerade bilar. Dessutom kontrollerades regi-
streringsnummer på äldre saabar och därigenom kom man i 
kontakt med flera personer som kunde vara intresserade. 

Olav R Faleide har berättat att han under en bilfärd 
i augusti/september 1977 hörde på bilradion och då kom 
programmet Gammal Dansens Venner! Klick! där är vårt 
föreningsnamn och Gammal Saabens Venner blev det. 

1979 gifte sig Olav med sin Jane och då hon jobbade på 
UD och fick en tjänst i Bryssel (Belgien) ville Olav 
följa med sin hustru och därmed fick andra kliva fram. 

GAMMAL SAABENS VENNER 10 AR 

andra sidan gärdet. Bilen som är en röd SPORT fl växlar ner, drar ur 
och PASSERAR !! Vad i hel--te är nu detta ?? Förvirringen blir total, 
alla deltagarna var ju samlade. En nästintill panikslagen Hans Nyberg 
kastar sig i sin trimmade 93:a och upptar jakten. Två tvåtaktare hörs 
ylande över skogen.... Efter en stund dyker han upp igen med spökryt-
taren i släptåg. Upplösningen av dramat blev en överraskning för oss 
alla: Rolf Jensen med fru från Borås på väg hem från Veterama i Ny-
köping, åkands i sin otroligt fina Saab Sport. Han kom i ett mycket 
lämpligt läge då de övriga deltagarnas bilar redan var uttittade. 

Senare på kvällen begav sig de deltagare som inte styrt kosan hemåt 
till ett torp i närheten där korvgrillning och saabsnack företogs. 
Detta var första gången som Hasse och jag arrangerade en träff och 
vi båda tycker ialla fall att den blev ganska lyckad och räknar med att 
arrangera en träff nästa år igen.Men frågan kvarstår: Den röda 93:an, 
vem var det, vad gjorde den där - på vårt revir, vart skulle den ???? 

---- Mats Jonsson 

Ps. Vi vill tacka Motorkompaniet, BP Bievägen och Bil a fritidscenter 
i Katrineholm för de fina priserna samt rekommendera dessa vid 
besök i Katrineholm Ds. 

Nyköpingsträffen 1987-06-13  

Lördagen den 13 juni var det då dags igen för den årliga tävlingen 
"Världens häftigaste SAAB" i Nyköping. Dagen till ära så hade man 
lyckats stoppa vattenflödet uppifrån och minsann: solen tittade fram 
ibland. I år var SSR speciellt inbjudna av SAAB, det verkar som man 
har börjat inse PR värdet av våra kära oljekaminer. 

Även i år hade vi bilarna uppställda på en gågata,dock ej samma som 
i fjol, men besökarnas intresse var som vanligt stort. Förutom de 
ombyggda konstverken (-igheterna) i custom-klassen så var det ett 
tjugotal SSR-bilar utställda för allmän beskådning. Skicket på dessa 
bilar varierade ifrån Mint Condition till bruksskick. Betr. bruks-
skick så är det verkligen roligt att folk tar med sig sin orenove-
rade Saab istället för att komma i familje-volvon. Bruksbilarna har 
ju sin speciella tjusning tycker jag. Bland de renoverade pärlorna 
hade bl.a. Kaj Persson och Bertil Manunen varsin fin 93:a på plats. 
För oss som föredrar kromlister på dörrarna så fick vi en mindre 
julafton när Rolf Jensen från Borås dök upp med en Saab Sport av år-
gång 1962. (Se även separat artikel) Rolf har renoverat bilen till 
ett perfekt skick, i stort sett så nära nyskick man kan komma. Bilen 
väckte naturligtvis en hel del nyfikenhet och beundran och konstigt 
vore det väl annars för en fin sport-62:a kan troligen få vem som 
helst att falla i trance. Det fanns till och med folk som lade sig 
för att titta under bilen ifall det skulle finnas något som inte var 
perfekt men såvitt jag vet så hittade ialla fall inte någon något 
som är värt att trycka. - Grattis Rolf ! 

Icke att förglömma så fanns det fler fina bilar på plats, det fanns 
några sonetter men tyvärr ingen tvåtaktare. Hasse Eklund hade sin 
blåa -68:a med sig, Mikael Gustafsson hade sin 67:a V4 och Yngve 
Ekberg hade sin jåttefina, orenoverade 68:a med drygt 4500 mil på 
nacken. - Det ni 1 
Summerar man dagen så var den mycket lyckad om man undantar den 
kilometer-långa tårta som skulle portioneras ut för 8 kronor biten. 
Till nästa år så borde det väl gå att skrapa ihop fler tvåtaktare 
tycker jag eftersom vi är 500 medlemmar. Undertecknad föregick som 
vanligt med gott exempel och kom till träffen med en Triumph 2000 
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'.7r) som varit aktiv en tid var Freorik Sollie, han blev 
ordförande och Tor—Ivar Jolla som hade hjälpt till med 
klubbtidningen Oss totaktere imellom blev nu redaktör. 
Under det dryga år som Tor—Ivar var redaktör hände det 
mycket. Tidningen blcv både större och bättre (Olavs 
egna ord). 

OSV var redan ifrån början en klubb med socialt engage-
mang d v s man hade träffar, rallyn, mekarkvällar och 
de till och med SKROTADE SAABAR tillsammans. 

Vidare har OSV haft god kontakt med Saab i Norge och 
därigenom fått köpa in utskrotade delar till mycket 
skäliga priser och därför finns idag många bilar reno-
verade och det är hög standard på bilarna. 

Med utskrotade delar menas nya delar som hade för liten 
omsättning, d v s oekonomiskt att hålla i lager. 

1980 efterträdde Tom Eidesen Tor—Ivar som redaktör får 
OTI. Tom fortsatte med tidningen till 1985 och under 
dessa år stabiliserades klubben och tidningen ytter-
ligare. 

Dessa fantastiska norrmän har en lika fantastisk kvinna, 
ja det finns fler men en är i alla fall speciell. Hon 
d v s Anne Gaarder Viktorin är fr o m 1986 redaktör och 
ledamot i styrelsen. (Något för oss i SSR att tänka på 
då könsfördelningen verkligen är sned i styrelsen: 8-0). 

Att berätta om OTI är roligt, fina bilder, bra tryck 
o s v men det är mer än så. Innehållet är ofta äldre 
tester ifrån olika länder, vidare tekniska sidor där 
det bl a hämtas en del ifrån reparationshandböcker. 

Medlemmarna brukar skicka in bidrag där de skriver om 
renoveringar, semesterresor och lite om sig själva. 

Självklart kan man läsa om de årligt förekommande 
träffarna som genomförs med stor behållning för alla 
deltagande. Träffarna som det skrivs om är både norska 
och svenska då flera av våra träffar årligen besöks av 
kollegorna ifrån Norge 

Vidare har det genom åren funnits flera följetonger om 
Saabs historia (The Saab Saga, Åk för fullt) samt en 
följetong om tvåtaktare av andra fabrikat. Dessutom 
återges reklambrochyrer och annat som är tidstypiskt 
för 50-60—talen, : t ex reklam för bensin, olja, tänd-
stift o s v. 

Träffar  

1981 Och 1982 var träffarna tilsammans med Volvo—PV klubb-
arna i Norge och Sverige samt med SSR. Då det inte blev 
några större succeer anordnade man 1983 landstreff i egen 
regi. En annan nyhet var att man anordnade landstreffen 
på olika ställen varje år. Platserna har varit Hamar 1983, 
Loen 1984, Bergen 1985, Lillehammer 1986 samt Oslo 1987 
där det även firades 10 års jubileum. Vi återkommer med en 
rapport om denna träff i senare nr av Bakrutan. 

Dessutom har Halden och Fredrikstens fästning varit träff-
punkt 1984-1986 för gränsträffar. De sk blåröyktrefferne 
(blårökträffarna) där även andra tvåtaktarfabrikat in-
bjudits t ex DKW, Kleinschnittger, IFA m fl. 

Haldenträffen 1987 är flyttad till Trollhättan 29-30/8. 

Traditionsenligt är det fina arrangemang med utflykter, 
(rallyn) trevliga grillkvällar med videofilmar ifrån 
tidigare år som populära inslag. 

Två av de tidigare redaktörerna Tor—Ivar Volla och Tom 
Eidesen har tillsammans skrivit "Ekte totaktister spiser 
icke vörtekaker!" 1985. Det är en pocketbok om och för 
tvåtaktsfolk. Ifrån den vill jag återge några rader från 
bokens åttonde kapitel: Bruksbilen (obs fritt översatt 
till svenska av undertecknad) 

Japanska bilar: Vad angår japanska bilar kan man säga att 
det är en klar skillnad mellan äkta svenska och norska 
totaktister. Medan de förstnämnda aktivt och innerligt 
hatar alla japanska bilar har de sistnämnda en något mer 
avspänd relation i denna fråga. Man hänvisar till att 
bilen är ett billigt fortskaffningsmedel och har ett stort 
bagagerum, därför kan en ekte norsk totaktist utan problem 
få godkännande för ett inköp av t ex en Datsun 

Dock får den inte tvättas mer än 2 ggr/år och den måste 
alltid omtalas som den förbaskade japanska skrothögen 
eller liknande. 

Vidare ifrån samma kapitel om franska bilar: 

Äkta totaktister har inget speciellt förhållande till 
franska bilar. Några få äkta totaktister är emellertid 
öppet facinerade av Citron—produkter och menar att en 
CX stationsvagn är ett formidabelt bruksbilsämne. Denna 
"dille" accepteras märkligt nog av de andra som kanske 
menar att förstnämnda äkta totaktist nog är lite galen 
och därför bör få vara ifred. 

Detta var ett litet smakprov, många fler länder och bilar 
berörs i baken. 

OSV har sedan 1981 en träff i pingst som kallas Lands-
treffen. Den började i Morokulien d v s gränsen mellan 
Sverige och Norge. 
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Suppleanter (varamen) 

Tom Eidesen 1980 
Paul Östland 1980-1983, 1987 
Anders Wold 1982-1986 
Svein Moene 1984-1985 
Roar Stavang 1986 
Erik Lindström 1987 

Utanför styrelsen men med viktiga uppgifter: 

Teknisk rådgivning 

Jan Webjörn (sverige) 1977-1978 
Sven—Erik Isaksson 1979-1284 
Erik Lindström 1985— 

Erik Lindström har även hand om utlåning av specialverktyg. 

Vidare bör det nämnas att det i Bergenområdet finns an liv-
aktig lokalavdelning där Per Hansen och Öivind Eikefet är 
bland de tongivande medlemmarna och fungerar samtidigt som 
kontaktmän. 

Vi i SSR gratulerar till de 10 åren och önskar lycka till 
i fortsättningen, vi hopp-as samtidigt att värt samarbete 
skall fortsätta att utvecklas. 

Mikael Gustafson 

Du son vet något om Saabo husvagn, vi efterlyser historik, 
notiser, bilder och brochyrer om Saabo husvagnen som till-
verkades i Norrköping i mitten av sextiotalet. 

Stort som smått allt är välkommet. 

Skriv till Mikael Gustafson 
8jörkrisvägen 2B 
702 34 ÖREBRO 

19 

Jag kan med hela mitt hjärta rekomendera ett köp av denna 
pocketbok som är mycket god underhållning och priset är 
endast 20 kr KÖP DEN. 29-30/8 är ett bra tillfälle för 
detta i Trollhättan.'''' 

Förresten vet ni vad dessa förkortningar betyder: AT, EST, 
ETK? 

AT = Action totaktist 
EST = Ekte svensk totaktist 
ETK = Ekte totaktist kultur — vilket denna pocketbok är 

enligt mig. 

Det där med vörtekaker finns det en hel sida om som för-
klarar vad som menas, och du får leta på det själv. 

Till sist styrelsemedlemmarna genom åren: 

Ordförande (Formann) 

Olav R Faleide 1977-1978 
Fredrik Sollie 1979-1985 
Tom Eidesen 1986— 

Redaktör för OTI 

Olav R Faleide 1977-1978 
Tor—Ivar Volla 1979-1980 
Tom Eidesen 1981-1985 
Anne Gaarder Viktorin 1986— 

Kassör 

Hans Didrik Klyve 1979 
Fredrik Sollie 1980— 

Medlemsregister och försäljning (olja och klubbdekaler så-
som t—shirts, dekaler, mössor o s v) 

Svein Eltvik 1980— 

Reservdelsman 

Trond Johannessen 1981 
Nils Skarre och Tor—Ivar Volla 1982 
Erik Lindström 1983 
Paul Östland 1984-1986 
Fr o m 1987 hjälps man åt i styrelsen 

Ledamöter 

Roar Stavang 1987 

18 
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Cahepingplaturn 

Tre-stjärnig med c:a 200 platser. Elplat-
ser för husvagnar. Campingstugor 11,5 
m + veranda med 4 bäddar, pentry och 
komp!. utrustning. Bangolf med 18 ba-
nor. Tennisbanor, 1 st asfalt, 1 st grus. 
Tel (receptionen) 0520-306 13. 

STROMSBERG PRISLISTA SOMMAREN 19  

VANDRARHEMMET/flerbaddsrum  

Medlem STF,IYHF 	50:-/bädd,nat 

Icke medlem 	 70:-/bädd,nat 

TURISTSTATION-HOTELL  

Rum med dusch/toalett,kylskåp,TV 
telefon. 

Enkelrum inkl. frukost 	380:- 

Dubbelruminkl. frukost 	440:- 

x-säng 	inkl. frukost 	130:- 

TURISTSTATION-Flerbäddsrum/obädda 

Medlem STF IYHF 	70:-/bädd,nat 

Icke medlem 	 90:-/bädd,nat 

RECEPTIONEN är öppen:  

Vard 	 7.00-22.00 

Sön. 	 8.00-22.00 

BARSERVERINGEN är öppen  

Vard 	 7.30-22.00 

Sön. 	 8.30-22.00 

Försäljning upphör 21.30 

VALKOMNA 	 Te1.05201129 6 

21 
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AUGUST 30 937 

FROM 

 

617f. 

Strömsberg 
TROLLHÄTTAN 

461 57 TROLLHÄTTAN 

TEL. 0520/129 60 



Nick Utteridge, 2 Warne Hill 

Bridport, Dorset, England 

phone 0308 24394 

Two wing emblems part no 7132079 

Air deflektor 
	

7121734 

Door seal 1.h. 	 7153315 

Door seal r.h. 	 7153323 

Seal trunl lid 
	

7066111 

Reflex 	 7812225 

Pad 
	

7156615 

Pad 1.h. 	 7132129 

Pad r.h. 	 7132137 

Also required, sales brochures, 

workshop manuals, servirse sheets 

1949-59. 

wwwww 
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1.3e-19010k-Eolei 9 

i G1TLJ NA 
Tel: 	55000 
1305-1. 018-3890/12 	23 

TIPS ANG BROMSSKIVOR TILL SPORTAR 

Man kan använda bromsskivor till Peugeot 504 fram 
49- som ämne att svarva till skivorna av . Enda 
kruxet ar att man får buta till v4 ans spindelhus. 
Anm: sportens skivor är 9,3 mm tjocka som nya .. 
Jag har också hört att SAAB tänker starta tillverk- 
ning av skivorna igen men med den normala hastigheten 
så dröjer det väl ett par år innan dom kommer till 
skott . Bromsskivorna kostar ca 200;- st och att 
svarva dom kostar ca 100:- st det beror på hur bra 
kompis man är med den som svarvar . 

Med vänlig hälsning 

Jensen i Borås 

SÄLJES 	 KÖPES 

Nya tätningssatser till 	 Verkstadshandbok el.kopia 

vattenpump -64 innehåller 	 av supplement Sport 62-64 

pkn, skovelhjul + tätning 	 Vitt plasthandtag till hand- 

samt anliggningsytan, 	 broms i bra skick. 

Rolf Jensen 033/95369 	 3 st. 72mm.Sportkolvar. 
arb,0331136130 	 Soltak till 96 ev, hel bil 

KöPES 	 skick utan betydelse bara taket 

är skapligt. 

Brun/gul inredning till 	 Rolf Jensen 033/95369 

sen 92:a eller tidig 93:a. 	 arb.033/136130 

( ljusgrön bil ) 	 r  Från en utav klubbens engelska med- 

Soltak Cabrio-coach köpes 	 lemmar har vi fått följande köpes 

ev, endast träram till dito. 	 annons. Givetvis så återger vi den 

Bo Lindberg 0454/91540 	 med engelsk text. 

V. storgatan 18 	 WANTED ! To complete restoration 

293 00 Olofström 	 of 1959 GT 750. 

22 

kommer en annons i sista minuten. 

SAAB 95 -62 röd, bra bruksskick, mkt lite rost bes 1 
sommar „och vinterdäck takräcke Pris: 3000:- 

SAAB GT 750 -61 Bilen är besiktad och i bruksskick. Ko 

de flesta originaldelarna bevarade, aluminiumlister, emblem åm. 

Mycket delar köpta för renovering. Dyr. 

Mats Andersson Tel:: 05861445 73 	 u4,7) '■••■ •., 
åkåk~ 

(Mats bil återfinner du på bild i tidningen, red) 
	

å ,,,,,,r•åk4k-Ce' 	åk-b 
jr, 	 Ittgto 

TYG  TILL 92A OCH SAAB SPORT 

Antligen har jag fått fram prover från ett litet väveri 
som är villigt att väva dom. Bredden blir 1,50 och meter-
priset c:a 300;- • Ni som år intresserade kan väl ringa 
eller skriva en rad till mig . 

Per Andersson 
Kellgrensgatan 9 
502 56 Borås 
033-105000 arb 138707 

PS 
Tyget kommer att finnas till påseende vid träffen i 
Trollhättan i augusti 

DS 

al 



JOVISST, blev det succ6, när vi släppte våra rallyartiklar för ett par 
månader sedan: Massor av order har skickats över hela Sverige, och ett 
stort antal tröjor bl. a har letat sig ner till Västtyskland, där tyska 
Saabklubben köpt in ett jätteantal tröjor m.m. till den väntande som-
maren. 
NIJ har även dekalen kommit, samma härliga rallybild som på tröjan, och 
även den tryckt i svart. 
Draget efter dessa artiklar har varit såpass stort, att nu är vi inne 
på vår andra tryckning: Det har inneburit att vissa kunder fått vänta, 
på tröjor, men var vid gott mod, de kommer snarast möjligt: 

T—SHIRT vit med svart brösttryck, samma fina kvalitet som vi 
alltid tidigare kört på klubbens tröjor. Storl: S, M, L, XI,. Kort ärm. 
TRÖJAN kostar endast 60 kr/st: PASSA PÅ 1  

DEKAL, rund 10 cm diameter, tryckt i svart på gul plast, ska 
naturligtvis sitta på gammelsaaben i sommar: PRIS endast 10 kr/st:  

NYCKELRING vit plast med metallbåge, mycket populär modell, i 
en blivande samlarserie, med sportbilar, tryckt i blå färg på vit bot-
ten. Begränsat antal: Upptryckt endast i 200 ex. Säljes i set På 5 st.  
för 25 . 00/ set  .  N./ Sflfl .5C.iniETT 1!  

MAR KESNAL SAAB. En fin liten nål med blå emaljerad botten och 

text SAAB SWEDEN och flygvapnet i silver. Platsar absolut på jackan 
på tröjan elle' varför inte på kavajen ! Vårt pris: 20:-/st 

FROSTELIDS IMPORT & REKLAM, BOX 1026, 680 71 BJORNEBORG,Tel. 0550-26062 
	• 

SOMMAREN ÄR HÄR OCH MED DEN KOMMER DET HÄR ERBJUDANDET 
FRÄN SSR:s EGEN KLUBBSHOP! 

T—SHIRT: med det snygga klubbmärket (se bild), • 
1771717Fa är i toppkvalitet, trycknt r i gult och 
blått liksom dekalerna. PRIS ENDAST 70 Kr  

Storlekar: centilong, 5, M, L, XL 

Färger: vit, gul, blå 

COLLEGETRÖJA: även denna har fått det nya trycket och 
är i toppkvalitet. PRIS ENDAST 125 Kr  

Storlekar: centilong, S, M, L, XL 

Färger: vit, gul, grå, blå 

KLUBBDEKAL: se bilden ovan, 6 cm stor och i färgerna 
gult och blått. PRIS 5 Kr  

KLUBBDEKAL: som ovan men 20 cm stor. PRIS 20 Kr  

BRODERAT KLUBBMÄRKE: broderat som klubbdekalen i gult 
och blått, ca 8 cm stor, verkligen snygg. PRIS 40 Kr  

JUBILEUMSDEKALEN: det finns fortfarande ett begränsat 
antal kvar. FORST TILL KVARN 	PRIS 10 Kr  

BOKEN: SAAB FÖR SAAB av Gunnar A Sjöberg, ett måste 
för alla Saabintresserade, denna upplaga finns endast 
hos SSR. PRIS 25 Kr  

Vi har även en del aldre nummer av Bakrutan till salu 
Pris 10 Kr  

SKRIFTLIGA BESTÄLLNINGAR SKICKAS TILL: 

Jan—Erik Friberg 
PI 19405 

541 91 SKÖVDE 

BESTÄLL DET DU VILL HA REDAN NUIIIII 

BETALD A.T4NONS 

451/4.0~  

eit 	10) 

DS 114130111  
1~1°4  

ffilledEEM#w  IRITICMMT! 

G 

.449  

'0\>  raiox raosTE 

24 25 Om sä önskas kan betalning för artiklarna ovan förskottinbetalas på värt 
postgirokonto nr 481 35 74 - 3. Lägg till några kronor för frakten! 



~kvaliteten ger mervärde! 

Liksom Draken. Lansen och Tunnan 

byggs SAAB-93 av Svenska Aeroplan 
Aktiebolaget. På världens svåraste rallybanor 

har SAAB gång på gång tagit hem 
total- och klassegrar i hård internationell 

konkurrens. SAAB-93 är en svensk bil med 
flygkvalitet — en biL där siikerhet och 

manöveregenskaper ägnats samma minutiösa 
omsorg som sid flygplanstillverkningen. 

-e. 
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SAAB-93 

Ta en —partur — upplev en ny bilglädje 1 SAAB' r 
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Bilister världen runt vet idag det mesta om 

SAAB och Erik Carlsson - ett rallyteam med 
en nästan otrolig rad uppmärksammade segrar. 
Framgångarna i hård internationell konkurrens 
är bästa tänkbara bevis för SAAB-bilens kvali-
tet och köregenskaper. 
Frambjulsdriften - med motorn fram, rakt över 
drivande hjul - ger bevisad säkerhet. SAAB är 
en rymlig familjebil, bekväm att köra och åka i. 
Den är smakfullt elegant 1 interiören, den har 
stort bagageutrymme och ett utomordentligt 
värmesystem. Kort sagt - en gedigen bil för 
trygg, trivsam körning året runt. Och försälj-
ningsframgångarna forsätter... 

först och främst 
-en familjebil med svensk flygkvalitet 

25.000 SAAB 
sålda i Sverige 1962. Provkör segerbilen! 

 

ATERFÖRSELJARE OCH SERVICE LIVER HELA LANDET 
FILIALER. ÅTERFÖRSÄLJARE (R'll : , ! . R ■ b i 	 ÖVER HELA 

26 

 

27 



Anteckningar 



1 ATT SMÖRJA BILEN 

Se smörjföreskrifterna på sida 45-47 

2 ATT BLANDA OLJA 1 BRÄNSLET 

Se blandningstabell nederst på denna sida 

3 ATT KONTROLLERA KYLVÄTSKAN 

Se kylsystem på sida 28 

AU KONTROLLERA VÄTSKENIVÅN I BATTERIET 

Se batteri på sida 36 

ANVÄND ENDAST SAAB ORIGINAL RESERVDELAR 

Fabriksrenoverade vevaxlar och motorer äro lagerförda som 

reservdelar. Bytessystemet är tidsbesparande och bytespriserna 

så låga, att mera omfattande renoveringsarbeten som regel ej 

äro lönande. 

BLANDNINGSTABELL OLJA-BENSIN (1:25) 

LITER 

Olja SAE 40 Bensin 
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