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SAABmanfattning 
Ordförandens samlande tankar 

Hej alla Saab-vänner. Här kommer några rader från mig igen. I år har vi 
haft många fina träffar att minnas, och det känns extra trevligt nu när 
vintern är här och de flesta gamlingarna står och sover. 
Vår stora internationella träff i Trollhättan 29 augusti avlöpte utan 
några större missöden. Läs Peter Bäckströms artikel i detta nummer. 
Några kanske undrar vad vi i styrelsen har för oss, och om vi gör någon 
nytta. Jo, det får jag säga, för vi har träffats ett flertal gånger 
under våren och sommaren för att dra upp riktlinjerna till Nyköping och 
Trollhätteträffarna. Just till dessa möten har vi haft ett fint 
samarbete med Saab och blivit inbjudna till Saab i Nyköping för att 
vara med och ge vår syn på hur Saab får bra reklam av våra gammelbilar, 
samt att vi i SSR-får hjälp av Saab med portokostnader m.m. 
Den 16/10 träffades 6 SSR:are samt 7 från Sonettklubben tillsammans med 
5 höjdare från Saab i Nyköping. Vi hade blivit inbjudna av Torsten Ahman 
på Saab för att diskutera reservdelar. -Detta är alltid en fråga: vad gör 
Saab med alla gamla 2-taktsdelar som ligger på hyllorna? Svaret var att 
det inte skrotas ut så mycket delar nu, men det som står på tur att 
rensas ut kommer vi att få listor på och ev. få köpa loss till ett över-
komligt pris, så detta gagnar våra SSR medlemmar. 
Jättekul att ha fått in en fot i Saab:s reservdelsorganisation, eller hur? 
Detta år tycker jag att vi har kommit en bra bit på väg i vår strävan att 
få ett fint samarbete med Saab, -dUbbelt roligt när dom kontaktar oss och 
verkligen lyssnar på vad vi har att erbjuda dom i reklamsyfte med våra 
rullande veteraner. 
En liten undran är varför inte fler medlemmar försöker få sin fina org. 
eller ren. fin Saab MHRF-försäkrad. Hittills i år har endast 8 ansökt 
och 6 stycken fått denna åtråvärda veteranförsäkring. 
Alla ni som har en veteran utan rost och bucklor och som uppfyller de 
andra kraven ( ej bruksbil, garagerad, m. m. ) kontakta någon av våra 
besiktningsmän för åtgärd. 
En sak många ringt mig om är en medlemsmatrikel. Vi räknar med att trycka 
en till i vår, då vår kassör fått in medlemsavgiften och aktuellt bil-
innehav. Jag ber er därför .att fylla i det bifogade inbetalningskortet 
noga, texta gärna namn och adress, för under 1987 så har 5 st. sponsat 
SSR med 5X100 kronor genom att inte ange ett enda dugg utom vål-at 
postgironummer och summan. Nu till ytterligare en vädjan. 
Som ni vet har vi inom styrelsen åtagit oss att ha en telefonkväll i 
veckan, Det fungerar inte helt perfekt. Det händer alltför ofta att 
man får långa telefonsamtal på t.ex. lördagkvällar, och efter 3:dje 
Saab samtalet på raken kan hustrun se lite hotfull ut. 
Ring gärna och prata Saab och SSR , men på rätt kväll. 
Hoppas att alla fått MHRF:s annonsblad i början av december och att ni 
gör några fynd bland dessa anonnser. 
Till slut vill jag önska er alla en riktigt God Jul och - Gott Nytt Saabår. 

Vi hörs. 
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Hej alla Saab dårar, det är er trevliga redaktör som har gripit tag i 
skrivmaskinen för att på så sett framföra lite åsikter. För det första: 
Man blir inte så lite avundsjuk på dom som var med på Trollhätteträffen 
dit jag tyvärr inte kunde komma på eund av en sammanstötning mellan en 
stor elak älg och min fina bil i ca: 80 km/timmen. 
Man får trösta sig med P eter äckströms trevliga artikel istället, Och det 
är inget dåligt alternativ tycker jag. 

För det andra: Jag har fått en del material, tidningar och kort som det 
inte har stått något namn bakpå. Därför, du om har skickat något till 
tidningen och inte fått det i retur, skick' ett kort till mig och tala om 
vad du saknar så ska jag fixa till det. PS/ glöm inte namn och adress/DS 

För det tredje: I Bakrutan nr:2 -87 sidan 15 så står det lite grann om hur 
bidragssidor till tidningen bör vara utformade. Så ska du skriva något så 
titta först efter där så att jag slipper skriva om allting. Tänk även på 
eventuella fotografier måste få tillräckligt utrymme så att sidan inte 
behöver skrivas om bara för att kortet skymmer halva texten!! 

För det fyrde: Skum stavning va ? Efter alla Saabjubileum som i år har varit 
såsom 50-årsjubileet, 96 V4 20 år, m. m. så tänker jag fira att 99:an fyller 
tjugo år i år, den presenterades nämligen november 1967. En modell som jag 
hittills bara har kört i ca:25 mil trots att jag har ägt tre stycken. 
Därför tycker jag att det är berättigat att fira 99:ans nedläggelse med ett 
fyrfaldigt hurra. Passa även på att njut (?) av den första 99 broschyren 
som jag har petat in i jubileumsårets sista Bakruta 

För det femte: Bidrag och annonser skickar du till mig direkt eftersom det 
ändå är jag som får dom till slut. Dessutom gör somE rik Randa, skriv om er 
själva och era bilar.Det behöver absolut inte bara vara skrivmaskinsskrivet 
utan även en handskriven lapp går utmärkt, bara du skriver något! 

För det sjätte: Det jag skrev om i "För det första" så var det inte någon 
Saab inblandad utan en hundkoja !! Så nu behöver ingen undra över hur bilen 
klarade sig, för se det gjorde ddn alldeles utmärkt så när som på drygt 
30 små centimetrar allra längst fram. 

För det sjunde: Vi skrev för ett litet tag sedan att alla SSR medlemmar 
skulle få MHRF/Folksams broschyrer om hobby respektive veteranförsäkring. 
Glöm det! Det får ni inte eftersom intresseret för försäkringarna är i 
stort sett noll: Men skulle någon vilja ha broschyren så skriv till klubb 
adressen så skickar vi dig en broschyr omgående. För MHRF/Folksam försäk-
ringen är marknadens bästa. 
Även jag får önska eh God Jul och ett Gott. Nytt Ar . KÅGE 

PS/ Fick du tillbaka på skatten ? Har du tänkt på att du kanske kan skaffa 
dig ännu fler bilar än vad du behöver 	DS/ 
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 presentation av styrmmarna 
Denna gång: Mats Gunnar Jonsson 

NAMN: Mats Gunnar Jonsson. 
FÖDD: Ja, 29 mars 1961. 
BOR: I Katrineholm, tillsammans med Åsa i en tvårummare. 
YRKE: Ingenjör. 
FÖRSTA TVÅTAKTSMINNE: Grannarna vid mina föräldrars sommarstuga 
hade tvåtaktssaabar som det rök om. På den tiden var jag inte 
särskilt road av dessa bilar utan föredrog pappas folkvagn vilken 
jag var mycket förälskad i. 

NÄR OCH VARFÖR BÖRJADE DU MED 2T-SAAB ? I slutet av 70-talet höll 
jag på och trimmade en v4 som jag åkte och lekte med på småvägarna 
utanför stan. En dag slogs jag av tanken att det skulle vara kul 
med en gammal oljekamin. Sagt och gjort, på en kräftskiva fick jag 
nys på en 64:a som stått avställd i 7 år i en gammal ladugård utan-
för Uppsala. Med bilen följde en trimmad sportmotor och en inst-
rumentpanel från en Monte Carlo 850. Bilen köptes för 500 kr och 
transporterades hem en regnig septemberlördag. Denna lördag gjorde 
jag mitt största misstag i denna bransch: jag blev erbjuden en blå 
sportinredning i fint skick av killen som sålde bilen, men vad 
skulle jag med den till ? Jag skulle ju ha en v4 inredning i bilen. 
Killen slängde inredningen direkt i en container. 
Sportprylarna....de gav mig ingen ro. Jag kände att jag var 
tvungen att skaffa en Sport. Sagt och gjort, en gammal risig Sport 
inhandlades för 300 kr. och allt var frid och fröjd i 3 månader. 
I juli samma år (1983) blev bruksbilen demolerad varför en Monte 
Carlo 850 inhandlades i Norrköping som "bruksbil" över vintern 	 
DAGENS BILINNEHAV: Tja, det är mest skrot. En 96 -64, 96 -62, 
Sport -b4 ren.objekt samt 2 st. Monte Carlo 850 -66 som förhoppnings-
vis ska bli en så småningom, en 99:a från -72 Och en Triumph 2000 
från samma år som jag har för att ingen ska kunna påstå att jag är 
Saabfixerad. Triumphen är till salu om någon är intresserad. 
MIN DRöMSAAB: En tvåtaktssonett - så klart. Problemet är inte att 
hitta en bil, det finns 17 st. i Sverige, utan det är svårt att få 
någon att vilja sälja. Förr eller senare får jag nog tag i en 	 
PROJEKT PÅ GÅNG: Jag håller på med en MC 850 sedan några år. 
Med lite tur så blir den klar till sommaren. Jag ska ha den som 
bruksbil under sommarhalvåret. 
ANDRA INTRESSEN ? Jag spelar bandy vilket reducerar garagetiden med 
ett par kvällar i veckan under vinterhalvåret. En ny hobby jag upp-
täckt är veteranmarknader, dyrt men kul. 
FAVORITMAT: En grillad köttbit och en (?) kall öl. 
FAVORITMUSIK: Allätare. Jag föredrar dock Elvis Presley och Bruce 
Springsteen. 
FRAMTIDSPLANER: Jag känner mig kluven eftersom jag har en massa bilar 
som inte är i drift och ändå vill jag ha fler. Helst vill jag ha två-
taktssonetter, alla 258 stycken  
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SOME SAABs HAVE THEIR FEET ON THE GROUND... 

OTHERS ARE FLIGHTY 

Did you know that most members of 
the SAAB family are airborne—jets, 
trainers, missiles? The SAAB best 
known to Americans, however, is the 
sturdy, stylish sedan with the amaz-
ing competition record. It too was 
bom n and developed in the laboratories 
of Svenska Aeroplan AB, Sweden's 
dynamic aircraft manufacturer. When 
SAAB entered the automotive field, 
it tapped the vast fund of engineering 

genius in its employ. The ear refiects 
this fresh, uninhibited approach. Air-
craft concepts developed during the 
last quarter century were adapted to 
road travel and incorporated in the 
new automobile. That's why the 
SAAB is a decade ahead of other cars 
in passenger safety, efficient aerody-
namic design and sure roadability. 
Get Bu facts on SAAB... get the feel 
of a SAAB... drive a SAAB today! 

What "Road & Track" says about SAAB: 
(From Jan. 1961 road test:) "the over-all 

quality and excellent all around perforrn-

ance and reliability of these cars has made 

SAAB owners ann of the most loyal and en-

thusiastic groups you can find anywhere." 

Äger du en avställd bil ??  

I sådana fall riskerar du att fä ökade utgifter för den i framtiden. 
Fr.o.m. den 1 december 1987 kommer det att kosta 42 kronor om året , per 
fordon, att ha ett fordon avställt mer än ett år i följd. 
Den här nya avgiften har MHRF där SSR ingår varit med att ta fram. 
Det finns naturligtvis en baktanke med den: fordon tillverkade före 1950 
är som bekant skattebefriadeoch MHRF har länge arbetat för att få den 
gränsen framflyttad så att skattebefrielsen hen ska gälla fordon till-
verkade en bit in på -50 talet. I Norge har man t.ex. en rullande 30 års-
gräns som automatiskt ändras varje år. 
Här i Sverige har vi ett mycket stort antal 50-tals bilar som har varit - 
avställda en lång tid och myndigheterna har inte velat utsträcka skatte-
befrielsen fffrän man fått kontroll över hur många fordon som verkligen 
existerar. Man kan ju anta att många bilar redan är skrotade men att 
ägaren sedan sparat registreringspappren för framtida bruk. 
Genom detta beslut kan länsstyrelserna redan nu vid årsskiftet börja 
sända ut brev till alla som har haft fordon avställda en längre tid. 
Finns fordonet inte längre kvar meddelar man detta till länsstyrelsen 
och blir av med det för gott. Alternativet är att betala 42 kronor om 
året'för ett fordon som inte existerar. Någon gång under 1988 kommer 
vi att få veta mer exakt hur många bilar som verkligen fifins kvar och 
då kan MHRF åter börja diskutera en utökad skattebefrielse. 

Hur drabbar den nya avgiften oss Saab entusiaster ??  

Ja, de som har bilar och kör med dessa varje år kommer inte att märka -° 
någon skillnad alls. Däremot de som har bilar under renovering eller 
undanställda i lador och dyl. att drabbas. En annan kategori som kommer 
att drabbas är de som skrotat sina bilar men behållit bilen som 
avställd i bilregistret. Observera att den här avgiften endast gäller de 
fordon som har erhållit de nya skyltarna som kom i början av 70-talet. 
Som de flesta av er redan har räknat ut så innebär detta att en massa 
Saåbar försvinner ur statistiken ( och bilregistret ) vilket är 
tråkigt. Vi i SSR styrelsen kan inte göra annat än att uppmana er att inte 
avföra och skrota något i onödan. Det är faktiskt mycket enklare att 
betala 42 kronor om året för något man tror sig kunna ha nytta av i 
framtiden än att skrota nu och eventuellt behöva gå en 15 ronds match 
mot länsstyrelsen i framtiden när man ångrat sig. 
Det kan ju också vara på det viset att någon annan i klubben kan varå 
intresserad av det du tänker göra dig av med, så varför inte prova med att 
sälja objektet först. 
Detta gäller även er som tänker avyttra registreringspapper också. 
Vad ska man då spara på ??? Ja, det är ju upp till var och en att bedöma 
vad man tycker är värdefullt och vill spara. Men jag föreslår att man 
sparar 92A, 93 GT750, 96 GT750, 96 SPORT och Monte Carlo 850. 
Ja, varför inte även 95 och Monte Carlo V4. Dessa modeller är det inget 
överskott på, så det gäller att vårda det som finns kvar. 

PS/ I MHRF:s annonsblad kan du läsa ännu mer om det nya 42 kronorsförslaget 
Tänk dessutom på att även du kan ha nytta av en flytande 30 årsgräns så 
passa på att rensa upp sådant som du vet att du knappast någonsin kommer 
att få nytta av. /DS Red. 
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New SAAB Special: one-third more zZZAP! 

Kolvar till sportmotorerna i olika överdimensioner har varit 
en stor bristvara under hela BO-talet. Under senare år har det 
varit möjligt att få tag på.73.0 och 74.0 millimeters kolvar 
som en privatperson låtit nytillverka. Tyvärr är dessa kolvar 
ganska ointressanta för det stora flertalet av oss då många har 
motorer som bara är borrade 0.5 eller 1.0 mm. Säkerligen har 
några av oss helt oborrade motorer också. För alla dessa personer 
är det ganska ointressant att få 74 millimeterskolvar i motorn 
eftersom det sedan är slutåkt om motorn skulle haverera. Varför 
undrar någon. Jo, i dagsläget anser man att motorn inte håller 
om man skulle sätta i större kolvar. 

Alla ni som äger oborrade eller måttligt borrade motorer borde 
naturligtvis vara intresserade av sportkolvar i dimensionerna 
71.0, 71.5, 72.0 och 72.5 mm. Även de som har bra motorer idag 
borde vara intresserade av att ha en uppsättning i reserv. 
SSR kommer nu att undersöka om det går att få i gång nytillverk- 
ning av sportkolvar och därför går vi ut med denna enkät för 
att pejla intresset. Observera att denna intresse anmälan ej är 
bindande,men att det ändå är viktigt att du som svarar är ärlig 
så att vi får en korrekt bild av detta problem. Priset på dessa 
kolvar kan vi idag endast spekulera i. Helt klart är att de inte 
blir billiga, gissningsvis kommer priset att ligga mellan 500- 
700 kr per styck. Dyrt ?? Javisst, men den som bara använder 
bilen som bruksbil eller som "sommarpärla" behöver inte byta 
kolvar så ofta till skillnad mot tävlingsåkarna. Handen på hjär- 
tat: Om du har kostat på din Sport eller Monte Carlo en massa 
pengar på renovering, är den då inte värd nya kolvar för ett par 
tusen så att du lugnt kan åka till alla våra träffar runt om i 
landet?? 

Som alla säkert förstår blir priset per kolv lägre ju fler vi 
tillverkar så beställ gärna en extra uppsättning i reserv. Det 
lär troligen bli en ganska värdesäkrad investering. 
När vi har sammanställt den här enkäten och hittat någon firma 
som är villiga att tillverka kolvarna åt oss kommer vi att slå 
på "stora trumman" och börja ta upp beställningar. Mer om detta 
kommer Ni att få veta i kommande nummer av BAKRUTAN. 

OBSERVERA att man inte behöver ha en sportmotor för att dessa 
kolvar ska vara aktuelle. Man kan med fördel använda dessa i 
vanliga 96-motorer och då i första hand trimmade sådana. 

- - -KLIPP HÄR 

Ja, jag skulle vara intresserad av sportkolvar och tror mig 
behöva följande antal av de olika dimensionerna: 

st 71.0   st 71.5 	 st 72.0   st 72.5 

Namn. 	  

Adress. 

Ort. 	  

Tel 	  

SKICKA IN TALONGEN DIREKT 
EFTER DET ATT DU FÅTT TID-
NINGEN. 

SVENSKA SAABREGISTRET BOX 391 64123 KATRINEHOLM 

Here's an entirely new SAAB: the 
new SAAB Special. Moves right along 
on one-third more horsepower than the 
standard sedan; one-third mora zzzap 
for rocketing takeoffs, for speed-in-
reserve on the open road. 

That's what happens when you mate 
the basic power plant of the SAAB 850 
(the competitor that won two Monte Car-
lo rallies back to back) with the new 
'66 SAAB chassis. That's the one with 
mora than one horsepower for every 
cubic inch of displacement (more than 

many racers) and one carburetor per 
cylinder. 

And the SAAB Special comes on 
strong in the braking, too: caliper disc 
brakes up front, oversized finned drums 
in back. Competition racing lires are 
standard — measure up to the SAAB 
Special during acceleration, and in gru-
eling braking bouts. 

And under the hood there's a sep-
arata oil metering system that pumps 
lust the right amount for the engine revs 
— from easy idle to blastoll boost. 

The new SAAB Special shares all 
the exclusive features pulling for the 
basic SAAB sedan: front-wheel drive for 
outstanding traction and roadability, up-
front engine for stability and safety, 
heavy gauge Swedish steel, engineer-
ing to aircraft standards. 

Interested in Saab Formula "S' racing? Write 
to Competition Dept., New Haven, Com. 0650e. 

AAB 
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Utlandsäventyr med Ludde 1987. 

Den 19 maj satt Ulrika och jag i baren på Englandsfårjan som 
just lagt ut från Göteborg och undrade vad vi gett oss in på. Drygt 
två veckor med ovisshet om vad vi skulle få vara med om låg framför 
oss. Tänk om vår kompis Ludde som stod på bildäck och vilade ville 
fortsätta med detta i främmande land, tänk om han skulle gå sönder 
uppe i norra Skottland, tänk om  äh, varför bekymra sig nu. Vi 
var ju på väg. 

En vecka tidigare hade vi väckt Ludde ur vintersömnen och han 
hade varit med på Stockholmsträffen några dagar innan, och sen fått 
stå på släp ner till GBG. Totalt 5 mil under hjulen i år och plöts-
ligt vara i England, så Ni förstår säkert den pirriga känsla vi hade 
när vi tog första rondellen i Harwich åt fel håll, och sen tänka på 
att köra på vänster sida hela tiden. 

Första missödet kom redan efter 2 km. Vi mötte en jättelik 
flyttbuss, och då blev Ludde så rädd att motorhuven åkte upp från 
låst läge. Efter lite mek fortsatte vi in till London. 

I en förort som hette Ilford träffade vi (Luddes förtjänst) 
en härlig familj som vi blev inbjudna till på te och bilprat. Vilka 
bilar de hade: en Rover-37 som var mycket fint renoverad, samt en 
Lagonda V-12 cab - 39 som hade tagit sex år att få klar. 

Efter ett par dygn i London bar det iväg norrut mot Sherwood-
skogen. I hårt tempo fick Ludde kämpa mot långa uppförsbackar och 
närgångna långtradare som inte gillade en marschfart på 70-80 km/t. 
Lätt stressade kom vi till Robin Hoods hemtrakter efter en dagsetapp 
på nära 35 mil. Efter en titt runt Sherwoddskogen drog vi vidare 
norrut. Dags att sova och då stannade vi i Skipton, en liten härlig 
by med ett par pubar som hade bed & breakfast. Vi valde The Red Lion 
som såg mysigast ut och där somnade vi rätt snart efter lite god mat 
och dryck som vi ta med oss upp på rummet. 

Vilken härlig natur i Nordengland. Grönt och fint, härliga vä-
gar, backe upp och ner, och precis som i Hem till gården som spelats 
in här. 20 mil senare landade vi i en ny liten mysig by som hette 
Brampton. Där var det marknad och många nasare sålde allt möjligt 
krims-krams. Det enda av värde var några gummiringar till mitt bil-
släp som hemma kostar 15kr st men här fick jag 4 för en tia. 

En glad pubägare som gillade gamla bilar och hade en sprillans 
Audi Quattro presenterade oss för byns enda V4-ägare och så var den 
kvällens samtalsproblem räddat. 

Efter en jättefrukost bar det iväg västerut till kusten. Ena 
golforten efter den andra avverkades, det blåste hårt och hur vi än 
styrde fronten var det grym motvind. I en by vi passerade var det 
marknad, och då vi såg att det var samma lirare som dan innan 20 mil 
bort, var jag bara tvungen att från en förvånad gummiringsförsåljare 
inhandla 4 ringar till. 

Nu passerade vi gränsen till Skottland, och detta syns här nedan. 
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En lång dag började lida mot sitt slut och då vi kom till 
Balloch vid Loch Lommondsjön var det dags att nanna. En typisk 
semesterort som livnärde sig på turister och guidade turer på 
Loch Lommond som för övrigt är Kapten Haddoks (i Tintin) favo-
ritwhisky. 

Från Balloch bar det iväg längs en massa sjöar och berg. 
Den klart finaste vägen hittils oc målet denna dag var Oban, ett 
mysigt fiskeställe och en av Skottlands största semesterorter. 
När jag kom ut från hotellet vi fixat rum på, stack ett par ben 
ut under Ludde. Vem var nu denna stackare vi kört över? Jo, en 
intresserad fd SAABmek som aldrig sett en 92:a livs levande. Vi 
pratade mycket och länge, och nu finns SSR:s dekal på en 900:a 
i Oban. Efter en perfekt middag såg vi på den vackra solnedgången 
och kände att vi verkligen hade semester. 

Nästa dag skulle vi se på den stora fisken i Loch Ness. 
Återigen jättehärliga kurviga, backiga och lagom snabba vägar, 
dvs 92-vägar. Överallt växte rhododendron vilt, och det var o-
troligt att se hela berg övertäckta med dessa röda blommor. Vår 
stolthet hemma i trådgårn var rena grässtrået jämfört med dessa 
praktexemplar. Nå, nåt odjur visade sig inte, så vi fick gå på 
monstermuseum istället. 

Nästa anhalt var staden Inverness som låg jåttefint och där 
fanns Mc-Donalds så naturligtvis stannade vi för en bättre middag. 
Några mil norrut hittade vi ett gammalt slott som numera var 
vandrahem och där somnade vi gott efter en ny dagstripp på 45 mil. 

En dagsutflykt på ca 20 mil upp till den nordligaste platsen 
i Skottland John 0 Grayts visade sig bli en resa på närmare 50 mil, 
för vägarna som enligt kartan såg ut att vara 4-filiga motorvägar, 
var inte bredare än bilen. Vilka backar det fanns här; med en lut-
ning på 1:4 dvs 25% och ca 1km långa förstår Ni att vi längtade 
tillbaks till vårt slott. Ludde kämpade på och ganska slut kom vi 
tillbaks till en imponerad receptionist som mumlade något om toki-
ga svenskar. 

Nästa mål var fotbollsstaden Aberdeen (fyndigt va?). Vi kom 
dit en vecka efter att IFK Göteborg förlorat nån viktig match där 
och de flesta vi pratade med skröt över hur bra skottar spelar 
fotboll, och jag kontrade med hur bra svenskar bygger bilar. 
Tråkig och skitig stad som vi inte saknade mycket när vi åkt. 

Nästa dag en tripp till Edinburgh, men även den stan var för 
stor och bökig. Vi kom mitt i rusningen, och ingen hade någon för-
ståelse för att vi hitta dåligt. Ut från denna pärs fortast möj-
ligt. North Berewick fick bli vårt nattlogi denna gång, och på en 
italiensk restaurang lärde jag mig att greenpeppar inte var vad det 
låter som utan paprika på min pizza. Regnigt och dyster kväll, 
men TV:n blev vår räddning även denna gång. 

Efter en nästan sömnlös natt i en säng med måtten 1.80 X 1.80 
kändes det skönt att få sträcka ut i Ludde nästa morgon. Nu skulle 
vi se på två bilmuseum på samma dag.Myreton Motor Museum hade 50 
bilar + mc, cyklar,emaljskyltar,tändstift och en massa annat att 
visa. Ägaren var intresserad att byta Ludde mot en fin Humber Hawk 
men det var inte vi. Iväg istället till Melrose Motor Museum som 
låg 10 mil bort. Vi kom nästan enda fram för plötsligt tvårdog 
motorn. Ett snabbt konstaterande på vad som felade: bensin. För 
vem har en 92:a med icke vajande soppamätare, inte vi i alla fall. 
Ludde hade snällt fört oss 47 mil på 36 liter genom två stora 
städer i rusningstrafik och i hårt tempo på stora vägar. Det var 
0.77 i snitt mot de 0.68 vi hade vant oss vid. Reservdunk fanns 
så klart med och det bar ivåg igen. 

Melrose museum hade bättre klass och mer mc som var otroligt 
fina. I den här byn träffade vi också på en skotte med svensk 
mamma och 95-76. Robert Arne Pennington blev vår guide för dagen, 
och vi hamnade på en mysig pub på kvällen. Han fick sen gå hem, 
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för England har också hårda krav på nykterhet bakom ratten. Vi 
sov jätteskönt i en härlig säng hos Mrs Graham som hade B & B 
som lite extrainkomst. SSR har nu ytterligare en medlem i Mr 
Pennington, welcome to SSR. 

Efter en sedvanlig jättefrukost drog vi iväg mot nya okända 
mäl. Ludde var lite sur för att inte han hade fått festa lite, och 
envisades med att sätta loppor på ett stift. Efter ett par stopp 
och borstningar av stiftet var han i samma fina form som vant oss 
med. Nu gick färden ner till gränsen mot England och väl framme 
där ser vi på rester av romarnas långa mur som delar England och 
Skottland. Den byggdes ca 50 år e.k. och gick tvärs genom hela 
landet. Mycket att se på vid olika museer längs vägen. Vi stan-
nade i en liten by nära Newcastle, där båten skulle gå om 2 dagar. 

Efter en snabbtitt i Newcastle beslöt vi oss för att dra vi-
dare till Scarborough, en kuststad som längs hela stranden hade 
spelhallar, och ovanför stranden låg själva city högt uppe på ett 
berg med härlig utsikt. Ett billigt hotell ovanför en flipperhall 
blev vårt härbärge. Ingen TV erbjöds, men handfat och sjöutsikt 
som extra tillval fanns och det tog vi. Tråkigt väder och lite 
väl mycket plingande från frispelen gjorde att vi fixa en TV mot 
lite extra pund. Bra program gjorde att vi somna sent, och då 
reveljen gick 0500 i form av en mistlur precis utanför rummet, 
gjorde att vi var mer trötta än då vi lagt oss, för tutandet höll 
på tills frukosten var serverad. 

Färd till Newcastle och sista dagen i England. Våra sista 
pund gick till videoband med John Cleese och detta gjorde att vi 
längtade hem för första gången på länge. Båten låg där den skulle 
och nu hade vi 26 timmars båtresa i lyxhytt framför oss. 

Här kan vi summera intrycken från resan, och ser då att vi 
färdats 330 mil i England o Skottland. Ett snitt på 0.64 genom 
otroliga landskap gjorde att vi var klart nöjda med Ludde, som 
orkat med alla grymma uppförsbackar och oförstående stressade 
engelsmän. Han hade också gjort att vi fått prata med massor av 
trevligt folk som tyckte Ludde var en "very nice car": Att någon 
trodde han var en Skoda låtsades vi inte höra. 

Hemresan gick bra, och tullarna bara skrattade åt oss i GBG. 
•Tur var det för vi hade lite för mycket "godis" med i det rymliga 
bagaget. Resan från GBG till Huddinge gick också fint. På morron 
den 5 juni var vi hemma och det var bara att lasta av och tvätta 
Ludde för idag skulle han skjutsa två utexaminerade studenter 
från plugget och till okända äventyr. Men det är en annan historia. 

Hoppas Ni orkat igenom dessa sidor, för vi hade i alla fall 
otroligt roligt dessa dagar och nätter i främmande land alla tre. 
En semesterresa som vi starkt rekommenderar, och Ni som funderat 
på att göra den, tveka inte att ta gammeISAABen för det blir ett 
minne för livet. 

Ha en trevlig vinter önskar 

Yngve, Ulrika o Ludde Ekberg 
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SAAB 99 

SPECIAL- 
NUMMER 

Stora SAAB — 70-talets bil 
kommer 1968 
Den nya stora SAAB-bilen har nu 

kommit så långt i sin utveckling att de 
första provexemplaren visats i samband 

med en förhandsinformation. Mycket 
omfattande utprovningsarbeten ligger 
bakom denna produkt. Innan serietillverk-

ningen börjar vill fabriken övertyga sig 
om att den nya bilen, SAAB 99, fyller de 

höga kvalitetskrav man har satt upp. 

Därför startar nu helt öppet en avslutande 
noggrann provningsperiod på krävande 

svenska vägar — av många ansedda som 
världens hårdaste biltestbanor. 

De nu visade exemplaren av bilen ingår 
i en förserieproduktion av liten omfattning 

och först under våren 1968 beräknas ett  
ytterligare antal förseriebilar släppas ut  

för ett avslutande så kallat bredprov. Resul-

taten från dessa provperioder blir avgö-
rande för när den seriemässiga produk-

tionen av bilar börjar. Enligt planerna 
kan detta bli aktuellt tidigast under andra 

halvåret 1968. 

Liksom tidigare kommer tonvikten både 

produktions- och försäljningsmässigt att 
läggas på succémodellerna SAAB 96 

och SAAB 95. Genom deri ökade efter-
fragan kommer produktionen av dessa 

modeller att öka. År 1970 beräknas SAAB:s 

breddade bilprogram innebära en produk-
tion överstigande 70 000 enheter. För 

att klara denna expansion har fabriken i 

Trollhättan genomgått en omfattande 
tillbyggnad som tillsammans med investe-

ringar i maskiner och verktyg tagit i an-
språk över 100 milj. kronor. 

De första planerna på en ny större SAAB-

modell dök upp redan I mitten av 

50-talet. 1958 hade en rad skissförslag 

lagts fram av den i bilkretsar välkände 
formgivaren och teknikern Sixten Sason. 

Det var också hans ritningar, som kom att 

ge den slutliga produkten dess form. 
15 

Saabs med spänning motsedda nya bilmodell, Saab 99, premiärvisas vid en pressvisning i 

Stockholm onsdagen den 22 november. För att informera de anställda vid Saab utges sam-

ma dag detta specialnummer av Vips som distribueras internt inom hela koncernen. Vips 

återkommer i julnumret med mera ingående beskrivning av Saab 99 liksom med reportage 

från pressvisningen. 
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Viktigaste tekniska 
data för SAAB 99 

Kraftöverföring Koppling, växellåda och 	Bagagerum 347 liter enligt SAE 

slutväxel sammanbyggda med motorn till 

en drivenhet, framhjulsdrivning 
Yttermått: 

Två år senare hade de övriga tanke-

gångarna bakom en ny, stor SAAB börjat 

klarna. De hade växt fram genom im-

pulser från kundkretsen och analys av 

kritik mot egna och konkurrerande pro-

dukter. En bedömning av utvecklingen av 

70-talets bilar och trafik spelade natur-

ligtvis en stor roll i detta sammanhang. 

Den stora SAAB:en skulle i möjligaste 

mån också tillföras de speciella egenskaper 

som gjort nuvarande SAAB till en 

filosofibil — framhjulsdriften, en riktig 

aerodynamisk utformning, säkerhetskon-

struktion både vad gäller olycksföre-

byggande och skadenedsättande egen-

skaper. Dessutom skulle den stora 

SAAB:en vara konstruerad och byggd för 

att ge de åkande bästa komfort. Bilen 

skulle vidare anpassas för att prismässigt 

ligga i den »övre mellanklassen» den dag 

den släpptes ut på marknaden. 

Hösten 1962 presenterades en skiss som 

i princip godkändes för bilens utformning 

och därmed var man på det klara med 

hur den färdiga modellen ungefär 

skulle se ut. 

SAAB studerade och provade en mängd 

olika motoralternativ, bl.a. Wankel-motorn, 

och till den världsberömda, motortekniska 

ingenjörsbyrån Ricardo & Co Engineers 

Ltd lämnades ett uppdrag att i detalj 

studera tänkbara lösningar. Det slutgiltiga 

valet blev en rak 4-cylindrig motor med 

överliggande kamaxel. Sedan detta 

beslut fattats, startade Ricardo & Co 

detaljkonstruktion av denna motortyp och 

med början hösten 1963 levererades 20 

st provmotorer. Sedan SAAB provkört 

motorerna stod det helt klart att det var 

denna motortyp man skulle välja. Genom 

kontakter mellan SAAB och den stora 

engelska Leyland-koncernen framkom att 

de båda företagen för framtiden hade 

planer på likartade motortyper. Därför be-

slöts att fabrikerna skulle söka samordna 

sin motorproduktion. Fördelen med denna 

samordning var, ur SAAB:s synpunkt, 

att få del av de stora tillverkningsseriernas 

ekonomi. Utprovningen kunde också bli 

effektivare genom att SAAB ställde sina er-

farenheter och provningsnormer till för-

fogande. Den 2 april 1964 gavs klarsignal 

för fortsatt utveckling. Tidsschema gjordes 

upp och förhandlingarna intensifierades 

mellan SAAB och Leyland för uppgörande 

av gemensamma specifikationer. De ledde 

slutligen till ett kontraktsundertecknande 

i Stockholm den 18 februari 1965. Ett av de 

väsentligaste villkoren i avtalet var att 

SAAB i detalj specificerade normer för vad 

SAAB 9E3 
motorerna skall uppfylla, såväl vad 

beträffar livslängd och driftssäkerhet som 

prestanda och ekonomi. 

Dagen för den första historiska provturen 

med ett »handgjort» exemplar av bilen 

närmade sig. I slutet av juni 1965 rullade 

en bil med prototypmotor under huven 

ut på sin första provtur. Under sekretess 

och lätt kamouflerad testades bilen under 

sommarförhållanden i både svensk och 

alpin terräng. Proven fortsatte i september 

och oktober. 

I januari 1966 sändes bilen iväg på en 

två månaders hårdtest. Bilen fick då känna 

på svenska vintervågar och temperaturer 

ned till —45°C. I augusti—september blev 

det nya prov och vintern 1966-67 pro-

vades bilen ytterligare under två månaders 

hård vinterkörning. 

Små detaljer ändrades. En del saker 

rättades till. Under sommarhalvåret 1967 

kördes bilen med en prototypmotor i 

slutliga utförandet. 

Bilen har nu visats och därmed återstår de 

avslutande proven för att innan serie-

tillverkningen börjar få bekräftat att 

SAAB 99 uppfyller de höga krav SAAB 

satt upp i fråga om säkerhet, ekonomi 

och komfort. 

SAAB 99 

Stor välvd vindruta av lamellglas bidrar till 

den goda sikten och det låga fullmotstån
det.  

Den kompakta och moderna 4-cylindriga 

motorn har överliggande kamaxel och är 

sammanbyggd med växellåda och diffe-

rential till ett komplett drivaggregat. 

Saab 99 har golvväxel. På konsolen mellan 

framstolarna sitter tändlås, handbroms och 

reglage för värme till bakvagnen. 

Saab 99 erbiuder de åkande komfort av yppersta slag. Tre fullvuxna personer har bekväm plats i det breda baksätet. 

Saab 99 är mångsidigt användbar. Genom att fälla ner baksätet kan man få ett plant last- 	Ratten och rattaxeln är av säkerhetslyp. 
golv på 1,7 m längd. 	 Instrumenten år överskådliga och bland- 

Irja. 

Längd 435 cm 
Växellåda Placerad i eget hus i motorns 

oljetråg, egen cirkulationssmörjning, fyra 	Bredd 168 cm 

växlar, helsynkroniserad, golvväxelspak 

Bromsar Skivbromsar på alla fyra hjulen, 

direktverkande servo, två kretsar med dia-

gonaluppdelning, handbromsen verkande 

på trumbromsar innanför framhjulens skiv-

bromsar 

Motor Fyrcylindrig fyrtakts bensinmotor, fem 

ramlager 

Cylinderanordning Cylindrarna i rad, lutan-

de 45 åt höger 

Cylindervolym 1.7 liter (1 709 cm') 

Kompressionstal 9 

Maximal utbromsad effekt 87 hk SAE vid 

5 500 varv 'min, 80 hk DIN vid 5 200 varv .  

Maximalt utbromsat vridmoment 13.5 kpm 

vid 3 000 varv min. 

Ventilmekanism En överliggande kamaxel, 

kedjedriven 

Förgasare En Zenith-Stromberg 175 CD, 

konstantundertryckförgasare 

Bränslets oktantal Minst 96 oktan (research) 

Bränsletank Välskyddad direkt bakom bak-

axeln, 47 liter 

Elsystem 12 volt, växelströmsgenerator 

Kylsystem Vätskekylning med expansions-

kärl, elmotordriven termostatreglerad kyl-

fläkt 

Styrning Kuggstångsstyrning, 3/3 rattvarv 

mellan fulla rattutslag 

Hjulupphängning Fram: separat upphäng-

ning med tvärarmar. Spiralfjädrar och tele-

skopstötdämpare 

Bak: lättbyggd bakaxel upphängd i fyra 

gummilagrade längsarmar och ett tvärslag_ 

Spiralfjädrar och teleskopstötdämpare 

Däck Radialdäck 155 SR 15" 

Kaross Självbärande 2-dörrars kaross av 

stål, elektrodopplackerad och aluminium-

behandlad for effektivt rostskydd 

Passagerare Förare + 4 personer 

Invändiga mått Avstånd gaspedal — bak-

sätesryggstöd 171 cm 

Bredd i axelhöjd fram 134 cm, bak 140 cm 

Takhöjd fram 98 cm, bak 97 cm 

Höjd 145 cm 

Axelavstånd 247 cm 

Spårvidd Fram: 139 cm Bak 140 cm 

Markfrigång 17 cm 

Vänddiameter 10,4 m 

Tjänstevikt 1 105 kg 

Maxlast 355 kg 

Totalvikt 1 460 kg 

Viktfördelning 61% fram. 39 0/a bak vid 

tjänstevikt 

Luftmotståndskoefficient 0.37 

Prestanda: 

Acceleration 0-100 km t 14,5 sek 

0-400 m (kvartsmilen) 19 sek 

0-1 000 m (stående kilometern) 35 sek 

Bränsleförbrukning 0,9 liter/mil enligt DIN 

Service Inga smörjnipplar, 3,5 liter motor-

olja byts var 10 000 km (1 000 mil) 
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Referat från söderturen 

I skuggan av de stora träffarna i år, kördes 

ett stockholms-rally, kallat söderturen. 

Starten skedde vid Saab-Ana Fittja,där ett 

manöverprov av det svårare slaget var utlaggt. 

Nu räckte inte bakgården riktigt till.När Yngve 

Ekbergs 92:a riskerade att hamna inne på Saabs 

plåtavdelning, ändrade vi snabbt om konerna till 

lätt slalomkörning i stället. 

. alla fick strikta order om att följa vägbeskriv-

ningen och strunta i om folk försökte vinka bort 

dem. Det var nämligen stadsorientering i bästa 

Stig Trenter-miljö det handlade om.Någon har säkert 

känt igen sig i de tv-filmer som gått. 

Uppför kullerstensgatorna i Gamla Stan och på Söder. 

Ekipagen hade fått med sig några papper med frågor 

samt några bilder tagna utmed färdvägen. Bilderna 

skulle sedan prickas in var de var tagna i från. 

Förvånansvärt många prickade rätt eller var alldeles 

i närheten. Efter stadsäventyret, som gick bra, för-

utom att en Saab-sport höll på att bäcka igen i 

Gamla Stan, gick färden ut mot Fiskartorpet.Korvgrill-

ning och prisutdelning stod på programmet. alla hittade 

fram utom ett stockholmsekipage, som blev betagna av 

Trentermiljön och stannade för att äta på vägen. 

De dök i alla fall upp strax efter prisutdelningen. 

Där tippstävlingen vanns av Mats Liljeros/K G Karlevall 

Snyggaste bil blev Ale engvall/kjell Borgestig i 93 F-60. 

Stort tack till er som kom och väl mött nästa år. 

önskar Lars Ericsson och Yngve Ekberg. 
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Deltagare Söderturen 

1. Ale Engvall/Kjell Borgestig Saab 93 F -60 

2. Erik Rand/Ulrika Eriksson 	 95 	-75 

3. Mats Liljeros/K G Karlevall 	96 sp-64 

4. John Jonasson/Inga-lill Mattsson 92 	-54 

5. Micke & Britt-Marie Gustavsson 	97 	-67 

6. Göran Berenmark/Eva-lena 	 96 	-65 

7. Mikael Philipsson/Marie Berglund 96 	-61 

8. Ulrika Ekberg/Johanna Almlund 	97 	-68 

9. Anders Annergärd/Nils Olov Jonsson 900 

10.Mona östegren/Stefan Ljungberg 	96 	-65 

11.Hasse Eklund/Johan Bruse 	 97 	-68 

13.Micke Westerlund/Kristina Almlund96 	-64 special 

Här nedan ser- vi dom nöja arrangörerna, Yngve och Eriksson. 

19 



Saab träffen i Umeå 5/9 -87 

I traditionsrik anda avhölls Saab träffen den 5:te september på Saab-Ana 
i Umeå. På grund av osäkerhet om vilken dag Saab skulle visa de nya bilarna 
blev det bestämt väldigt sent vilken dag träffen skulle äga rum. 
Detta medförde att många fick avstå från att deltaga. 
Det beslöts att vi ska bilda en Norrlandssektion för att försöka sätta fart 
på aktivitfterna här uppe, då det finns många bilar i olika §tadier. 
Vi sak försöka hjälpa varandra att få ut bilarna på vägarna. 
Försöksvis ska vi ha en träff i kvartalet, troligtvis i Umeå. 
Förhoppningsvis så kör vi ett rally i juni -88 ev. tillsammans med -Umeå 
Veteranbilssällskap. Flera av deltagarna hade nya friska förslag på ej 
tidigare kända bilar. Kanske är dom värda att räddas undan från skrotdöden. 
Däribland några kortnos 95 och någon Saab Sport. 
De största problemen med reservdelar har nog de som renoverar Sportar och 
93:or. Inredningsdetaljer och bromsskivor tillhör bristdetaljerna. 
Vi fick även i år avnjuta goda mackor med valfri dryck därtill. 
Efter att ha fikat och alla formaliteter var avklarade så fick vi se väldigt 
fina dia bilder som Sune Strömberg visade och berättade verkli§t underhåll-
ande till. Han hade besökt Saab museet i Trollhättan samt NMH:s Lappmarks-
rally i juni -87. Hans Fördedrag var väldigt uppskattat. Du är välkommen 
åter, Sune! I omröstningen om finaste bil fick vi två förstapristagare, 
Ulf Henfridssons 93 -57 och 011e Larssons 93F -60. 
Priset för längsta färdväg gick, likgom i fjor, till Berndt Jungehall, 54 mil 
t.o.r. som åkt ned med sin 96 -62. En bil som tidvis gör tjänst som bruksbil. 
Här uppe finns ganska många relativt rostfria gammelsaabar. 
Styrelsen för norrlandssektionen: 
Ordf: Martin Stenlund, Umeå 090/32339 
Sekr: Rolf Broman, Umeå 090/44054 
Ledamöter: Curt Jonsson, Tage Ahlgren, Ulf Rudehäll och Gunnar Sundgren 
samt 011e Larsson kontaktman på Saab. 

Anders Johanssons 92-54 
Kjell Lidströms 92 -53 
Bertil Jungehall 96 -62 
011e Larsson 93 F -60 
Ulf Henfridsson 93 -57 

Delar av styrelsen. 
Fr. v: Martin Stenlund 
Curt Jonsson 
011e Larsson och 
Tage Ahlgren 

Trollhätteträffen 
Saabs 50-års jubileum i Trollhättan 29/30 augusti 1987  

För oss lokala Trollhättebor började atmosfären i Saab-staden att ändras 
sakteliga ungefär en vecka innan Jubileumshelgen för att kulminera på 
fredagskvällen. De underbara utsläppen av icke helt förbränd tvåtaktsolja 
uppblandat med puttrandet och i vissa fall rytandet från gamla tvåtakts-
Saabar. Jag var ute på fredagskvällen och gled runt med min 92:a på stan 
för att kolla in läget och se hur mycket folk som hade kommit för att 
gästa Saab under jubileumshelgen. 
De första jag stötte på var ett gäng glada holländare som campade vid 
folkparken. De flesta av dom kom i modernare Saab produkter, men några av 
dom hade gamla pärlor stående hemma. Det verkade på dom som att'de knappt 
vågade ta ut sina kära tvåtaktare ens på söndagsåkning i solskensväder. 
Tråkigt, för de gamla Saabarna av modell 93 och 96 uppfyller ju även dagens 
krav på prestanda, komfort och tillförlitlighet om man jämför med dagens 
småbilar. Och det hade ju varit kul att ha fått se lite fler tvåtaktare 
från kontinenten vid detta speciella tillfälle. 
På lördagsmorgonen var reveljen tidig. Min egna bil skulle dammas av , 
liknande aktiviteter förekom Också hos lokala tvåtaktsvänner. 
Jag ankom till fotbollsplanen vid Saabs motionscentral där SSR:s träff 
skulle vara vid 8.30 och fann till min förvåning att ett tjugotal bilar 
redan hade kommit och att organiseringen var igång ledd av Micke Gustafsson 
som hade anlänt till Trollhättan några dagar innan träffen för att 
tillsammans med Saab förbereda allt det praktiska för att det skulle flyta 
så smidigt som möjligt. Självklart var Vara bröderna Andersson på plats 
med92:an och en 95:a. 
Ett klubbsekreteriat upprättades i en stor husvagn där klubben saluförde 
tidningar, tröjor och tilltugg m.m. På min lott föll att stå vid insläppet 
och informera samt fördela bilarna enligt modell. 
Majoriteten av bilarna som kom var av lättförståeliga skäl svenskregade, 
men även en och annan med utlandsnr slank förbi. Från Norge kom ett stort 
gäng från GammelSaabens vänner med Tom Eidesen i spetsen. 
Även en 92:a från Finland dök upp. Naturligtvis så var kortnos 96:or 
träffens vanligaste bil, men även ett stort antal Sonetter fanns på plats. 
Tyvärr så kom det aldrig någon tvåtaktssonett till träffen. 
Det som förvånade mig mest var att det fanns fler 92:or på träffen 
än 93:or, ungefär 15 st 92:or mot ca: 7-8 st 93:or. När hände det senast? 
Skicket på bilarna varierade ganska kraftigt. De nyrenoverade pärlorna i 
nyskick fanns representerade i alla klasser utom 95 klassen. 
De välvårdade orenoverade pärlorna fanns förstås också samt många bilar 
i vanligt slitet bruksskick. Personligen så tycker jag att det är roligt 
med bilar i varierande skick och utförande. Egentligen är det ju så att 
en bil som är varsamt nött av tidens tand förtäljer historia om dess 
leverne och på så sätt gör bilen mer intressant. 
Under hela dagen fick vi jaga folk som hade ställt sina tvåtaktare på den 
allmänna parkeringen utanför fotbollsplanen där vi höll till för att de ' 
trodde att deras fordon var för fula. Helt fel! Alla bilar med trevligt 
folk var välkomna. 
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Vi var dock tvugna att sätta en gräns för insläppet. Sonetter av alla typer 
släpptes in men 96:or med v4 motor och nyare modeller fick stå utanför 
helt enkelt för att vi befarade att vårat utrymme inte skulle räcka till. 
Totalt kom ca: 100 bilar och omröstningen om bästa bil i respektive klass 
( 92, 93, 96 kortnos, 96 långnos, Sport, GT, MC, Sonett och peoples choice) 
vidtog. Alla deltagare hade gott om tid på sig för att utse sina favoriter 
i respektive klass. 
Under tiden hade femkampen mellan de olika Saabklubbarna ägt rum på 
blodigaste allvar. Hur denna avlöpte vet jag inte eftersom jag sprang runt 
och tittade på alla härliga Saabar.... 
Och upptäckte tidernas bil! En Saab 92 -48 med chassinr:92004 d.v.s. en 
av de 25 provbilar som tillverkades för utvärdering innan den egentliga 
produktionen startade. Tage Gustavsson från Stora Leverne heter den lyck-
lige ägaren. Han har ägt bilen sedan 1964 då den inköptes för 2500:- 
Det kallar jag ett fyndpris även med den tidens mått. Bilen ser numera 
ut som en 55:a med baklucka och allt. 
Det har sin bakgrund i att Saab använde bilen som provbil och försågs då 
med baklucka och ljusgrön lack. Bilen har en mängd detaljer som skiljer 
den från en vanlig 92:a. 
Några axplock; ratt från völvo pv 444, instrument med lila bakgrund, 
blinkersspak, centralsmord framvagn m.m. 
Man hade problem att få fram egentillverkade detaljer till förseriebilarna 
så konkurerande bilmodeller fick bidraga med komponenter, något som Tages 
bil bär tydliga spår av. Tage har förvarat sin bil 1 15 år i sitt arbets-
rum vid skrivbordet! Det kallar jag garagering ! 
Under dagen hade vi besök av Pelle Rudh med en Sonettl:a från 1956. 
Senare under dagen hördes ett osannolikt oväsen närma sig. 
Det visdae sig vara "monstret" , denna otroliga 93:a från 1959 med 2 st. 
750cc motorer sammanbyggda till en enhet under huven. 
Den totala effekten är 138 hk, och bilen uppges ha en toppfart av 196km. 
Föraren i bilen var Kjell Knutsson på Saab, han hade mycket att göra med 
framtagningen av denna mycket speciella bil. 
Han hade bogserat monstret ca: en halv mil innan den ville tända. 
Bilen har stått i många år på Saabs museum och val' lite seg, men nu sjöng 
den en helt otrolig sång! Undertecknad fick åka med Kjell i monstret till 
flygfältet - och det var en upplevelse som inga ord kan beskriva! 
Jag fick bestående hörselskador men det var det värt ! 
Det fåniga leende som jag hade då jag klev ur monstret Sitter fortfarande 
kvar och lär nog inte gå bort så lätt. 
En vältrimmad tvåtaktare med tre cylindrar låter underbart och denna bil 
med sex cylindrar når himmelska höjder. 
En annan bil värd att nämna var Martin Hultfeldts MC -66. 
Den är fullt utrustad för rally och utrustad med en ny Evert Karlsson motor, 
ett begrepp för vältrimmade tvåtaktsmotorer här i Tröllhättan. 
Peter Johannesson hade sin 96 GT 850 med sig preparerad för banracing, kan 
det bero på racingfeber i Karlskoga ? Med denna bil och sin tidstypiska 
klädsel lyckades han komma med i Trollhättans tidning. 
Det gjorde även Tage Gustavsson med sin 92:a, tidigare omnämnd. 
En bil jag kände igen från GammelSaabens venners träff i Oslo i somras 
var Erik Lindströms fantastiska Saab 92 B-56 i ljusgul färg. 
Det var Vara brödernas gamla bil som Erik hade köpt oh renoverat över' 
vintern. Samma höga finish som på Eriks tidigare renoveringar. 
Det finns så många bilar som är värda en omnämning, men det var så 
oerhört många denna dag så man knappt kunde smälta dem. 
Lika - §å alla trevliga människor som man träffade. Saabfantaster från bl .a. 
USA, England, Tyskland, Norge; Holland, Israel m.fl. 

De olika klubbarna hade klubbprylar att sälja och kommersen var igång 
ho.la  dagen: Uppskattningsvis så var det ca: 1000 personer på lördags-
träffen och ca: 100 bilar. Finns det då inget negativt att säga om denna 
stora Saabdag ? Nej, faktiskt inte, för även vädret var strålande. 
Sommaren gjorde en sista ansträngning till Såab fantasternas ära vilket 
tyvärr inte var fallet dagen efter. 
Dagen avslutades med samvaro på staden för min del med resten av Troll-
hättegänget och en del av Karlskogafalangen. 
Den sedvanliga lördagspizzan intogs på restaurant Mama Mia. 
Kvällen avslutades med en tur i en annan tvåtaktare, DKW - ett märke som 
har betytt mycket för Saab som inspirationskälla i ett tidigare skede. 
Dagen efter var det dag för Saab fabrikens egentliga jubileum. 
Saab klubbarna skulle samlas på samma plats som dagen innan men med den 
skillnaden att Saab nu skulle stå för organiseringen med insläpp och 
omhändertagande av oss. 
Insläppet blev dock snabbt överbelastat och representanter från SSR fick 
rycka in och lätta på trycket från dom stressade funktionärerna som hade 
på tok för mycket att göra. VI som var i insläppet fick fördela bilarna 
på parkeringen, idag var de gamla bilarna uppblandade med bilar av senare 
datum. Alla som var med i någon Saabklubb fick presenter av företaget i 
form av 2 st. themuggar med jubileumsmotiv samt dekal och en bok om Saab 
museets bilar, en mycket fin gest tycker jag. Även lunch i den nybyggda 
idrottshallen ingick med musikunderhållning därtill. 
Denna dag fanns det tyvärr ej samma möjlighet till umgänge mellan oss 
som på gårdagens träff. För Saabfabrikens öppna hus lockade alla som 
gav sig iväg åt olika håll. Saabs fabriksområde är ju stort, buss var 
beställt av Saab för att gå i skytteltrafikmellan motionscentralen där vi 
befann oss, denna infann sig dock icke, men saab klubben Stockholm 
busschaufför ställde upp och körde sin buss istället. Ett stort tack 
än en gång. Hela Saabfabriken var denna dag öppen för allmänheten och 
hela produktionskedjan visades upp.Bland annat hade man en pressline 
igång - i karossverkstaden och Saab anställda fanns överallt som svarade 
på frågor och berättade om sina jobb. 
På karossverkstadens golv hade en scen byggts uppdär det lokala revy-
gänget "Ett Saabla gäng" uppträdde. 
På morgonkvisten hade Saab ett "Godmorgon Sverige" program i Saab anda 
med programledaren Fredrik Belfrage som Intervjuade divisionschefen 
Åke Norrman och platschefen Rolf sandberg. 
Gästartister var Stefan Ejungqvist, Roy från macken och Trollhättans 
stora lilla primadonna Laila Westersund. 
En mängd aktiviteter fanns för de besökande denna dag. Provtur med 
Saab 9000 på testbanan ( väldigt lång kö ), kaffeservering i slutjust- 
eringen, utställning som visade teknisk utvecklings olika arbetsområden. 
Show med Lill Lindfors, provtur i lok, glassutdelning till alla barn, 
med mera, med mera! 
Vädret var dock inte det -bästa denna dag för under flyguppvisningen började 
det regna. Det verkade dock inte negativt på åskådarnas humör för det Gar 
fantastiskt. Många av S2abs flygplan som har tillverkats under årens lopp 
var representerade; Viggen, Draken, Lansen, Myrsloken och SF 340. 
Det plan jag saknade var den karaktäristiska "Flygande tunnan". 
Hela flygshowen genomfördes med häpnadsväckande precision. 
De absoluta höjdpunkterna i denna show var Leif Simonssons akrobatiska 
flyguppvisningmed sitt egenbyggda flygplan. Vi var många som trodde att 
han skulle störta men det gjorde han inte. 
Samt Viggen planet som gick enormt fort och högljutt. 
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Efter flyguppvisningen tog bilbaletten och bilshowen vid. 
Saab visade många av museets bilar med kända profiler bakom ratten 
som Gunnar Ljungström, Rolf Mellde ( utlånad från Volvo ) och förstås 
Erik Karlsson. Naturligtvis fanns monstret på plats och bjöd på rejält 
tvåtaktsljud. Ljungström framförde ur-Saaben och Mellde en Sonett 1:a. 
Körning på 2 hjul samt hopp med 9000 bjöds av Kjell Olofsson och 
Bertil Johansson. Även finske rallyesset Simo Lampinen medverkade med en 
360 -graders sladd i hög hastighet. 
Trots det dåliga vädret denna dag så kom det 50000 besökare till Saab-
fabrikenoch jag tror att alla som var där tyckte att det var något 
alldeles extra. Dessa två dagar blhv den största tvåtaktsträff4n någon-
sin och det lär dröja innan detta rekord med en massa gammelsaabar och 
Saab dårar samlade på en gång kan slås. 
Jag vill också framföra mitt och Saabs varma tack till främst Mikael 
Gustafsson ( du slet väl inte ut dig ? ) och alla ni andra som bidrog så 
mycket till att göra dessa två dagar så lyckade. De som var ifrån Saabs 
informationsavdelning varmycket imponerade av SSR:s medlemmar som hjälpte 
till under den kaotiska perioden vid bilinsläpOet på söndagen. 
Denna träff gav verkligen inspiration som varar över vintermånaderna 
och den kommer att värma alla Saab-själar som var där. Var så säker! 
Eder Saab -dåre på Saab: Peter Bäckström. 

Finaste bil 29/8: 
92: Thore Swahn. 
93: Gert Bengtsson. 
95: ?? 
96 kortnos: Ingemar Mattsson. 
96 långnos: Thore Swensen. 
GT, Sport,MC: Stig Alm. 
Sonett: Hans Keyser. 
Peoples Choice: Sivert Brahn. 

Landskampen av Börje Eriksson  

Soligt men blåsigt och lite småruggigt på morgonen .  Vid nio-tiden, men värmen 
kom i takt med antalet anländande Saabar. Dom overallklädda deltagarna i 
kampen blev riktigt svettiga i värmen då det drog ihop sig till fight. 
Tre stycken deltagare från sju lag från sex länder. 
sverige hade två lag eftersom Sonett klubben var på Olats, övriga var: 
Norge, Tyskland, Holland, England och USA. För övrigt fanns många fler 
nationer på plats t.o.m. Israel hade vi besök ifrån då en familj från 
deras mycket aktiva Saab klubb kommit ända hit. 
Till ordningen! Första momentet, pilkastning. Det här kanske är något av en 
svensk nationalsport. I alla fall vann SSR med 28 poäng, Sonett klubben kom 
god tvåa med 21 poäng. USA missade tavlan helt och hållet! 
Säcklöpningen vanns av Norge efter en spännande utslagstävling mot Sonett 
klubben. Mikael och Yngve fick några misstänksamma ögonkast av jänkarna 
när det ställdes fram hinkar med bubblande såpvatten. Här skulle man på 
kortast möjliga tid fiska upp stålkulor med tårna. Låter ganska lätt, eller? 
Engelsmän och tyskar var helt'överlägsna de andra, men de hade väl övat 
under kriget på att plocka upp minor ur vattnht. Tyskarna fick i alla fall 
upp 30 (minor) mot engelsmännens 29.Som slutkläm återstod dragkampen. 
Tyskarna ville välja sida eftersom de tyckte att planen lutade lite nedåt 
vänstra hörnet. Holländarna som är vana vid platta landskap tog den andra 
sidan och vann mot tyskarna efter en seg kamp. Sedan alla lag dragit mot 
varandra, vann SSR-mdd'tre'dålsegrar. Totalsegrare blev SSR med två delsegrar. 
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Trollhätteträffen 
av Erik Randa om Erik Randas bilar 

Hur man får Saab sjukan! 
Det finns flera sätt, fast min sjukdom började förmodligen genom min far, 
som alltid åkt Saab. Han har antagligen omedvetet påVerkat mig till denna 
hobby. Om jag förklarar att min far har haft följande bilar, 93/56, 93/58, 
96/62, 96/64, 96/66, 96/69, 96/70, 95/75, och 95/78. Kan man bli mer på-
verkad ?? Så 1983, med nytaget körkort , började jag leta efter någon bra 
bilEfter mycket tjat att far skulle byta till en 95 av sista årsmodellen, 
så att jag kunde köpa hans gamla 95/75 i bra skick. Till slut blev tjatandet 
honom övermäRtigt och jag blev ägare till eh fin 9E/75. 
Jag började meka lite smått med nyförvärvet. Våren 1985 började totalreno-
veringen av bilen, vilket tog 6 månader. Sommaren -86 var jag och min Ulrika 
på semester i Bohuslän, Där fick jag tag på en 96/63 som hade varit avställd 
sedan 1979. Så det var bara att hyra ett släp (Ah köra hem den till Stockholm. 
Strax efter semestern var vi på Södertäljemarknaden där vi träffade Leif 
Blomberg bakom ett berg av Saab delar. 
Så genom honom kom jag i kontakt med Saabregistret. I november -86 ringde 
min syster ifrån Värnamo och berättade att hennes kompis hade en 96/68 2-t 
som hon ville bli av med. Ingen tvekan, bilen köptes osedd direkt på telefon. 
Förutom ett gnisslande lager i motorn så gick bilen riktigt bra då vi körde 
upp den från Värnamo till Stockholm.Bilen ställdes sedan av i avvaktan på 
renovering. Strax därpå hade SSR filmvisning på Biografen Tellus i Hägersten 
där kom jag i kontakt med likasinnade. Jag träffade bl.a. Yngve Ekberg som 
hade för många bilar och just gtod i begrepp att göra sig av med en del. 
Han hade en 96/63 som han ville bli av med. Den tänkte jag ha som reserv -2- 

 delsbil men råkade istället rehovera den till bra bruksskick. Sedan gick 
det några månader innan jag återigen befriade Yngve från en bil, den här 
gången en 93/58 som stod gömd i en lada i Roslagen tillsammans med en delk 
konstiga franska och engelska bilar som han bestämt hävdade att dom ägdes 
av en SSR medlem. Jag tänker inte avslöja vem . Summan av bilar är för 
tillfället en 93/58, två 96/63, en 96/68 2-t och en 95/75. 
Så nu förstår ni säkert att jag inte hat några direkta fritidsproblem. 
Jag är väl inte ensam om att ha det så här ?? 
Med vänliga Saab hälsningar Erik Saab Randa 

En äkta 96/68 2-t, de du !! 
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Säljes: Saab 96/64 4-vxl, vit fin inv, hela skärmar och dörrar, körbar. 
Saab 96/64 röd, bra kaross körbar, dåliga framskärmar + 1 dörr, fin inv. 
Saab 96/61 Soltak, ljusblå inredning i nyskick, dåliga skärmar + 1 dörr. 
Tel: 026/257015, Lennart Holmgren. 

Beställ inredningstyger till 92 A-modell och Saab Sport nu ! 
Om intresset är för litet får vi ingen som vill väva tyger åt oss. 
Beställningar och förfrågningar på tel: 0502/20349 Leif Blomberg Fred 18-2100. 

Efterlyses: Finns det någon som har uppgift på chassinr. som fanns på 68 2-t. 
Både 96/95 och eventuella kvarvarande bilar, 28 st. tillverkade 2-t 68. 
Tel: 08/7615587-460538, Erik Randa. 

Jag håller på att ta fram kopior på följande verkstadshandböcker: 
1, Saab 93. 2, Saab 60-64. 3, Saab 65-68. 4, saab 67-78 V4. 
Böckerna är inbundna och av mycket bra kvalitet, pris 200:- styck. 
Hör av er till; Vilhelm Hammarlund, P.L. 5157, 76200 Rimbo. 

Köpes/säljes/bytes: Broschyrer, instruktionsböcker och andra trycksaker om 
Saab, även flyg. Tel: 0171/31543, Hans Eklund Rombergsg.15, 19933 Enköping. 

Bytes: Semperit Favorit 560x15 5,5 mm mot 520x15 Semperit Favorit. 
Tel: 08/7615587-460538 Erik Randa. 

Köpes: Motor till 93b, Kent Olsson, Kävsjö 33033 Hillerstorp. Tel:0370/26194 

Köpes till Saab 92b, Verkstadshandbok, reservdelskatalog ev. kopior. Hö stol, 
stötfångare fram, huvudcylinder, hjulcylindrar och band, navkapslar. 
Tel: 0380/73642 bostad, 0380/13260 arbete, Ove Lönn, Remg. 10, 57100 Nässjö. 

Köpes: Saab 92 eller tidig 93:a med delad vindruta. Tel: 0150/39094 Leif. 
Adress: Leif Carneling, Karstorp 64190 Katrineholm. 

Köpes: Till Sport och ST 750: blå inredning, även andra delar till ST 750 
är av intresse. Tel:0171/31543, Hans Eklund, Rombergsg. 15, 19933 Enköping. 

Köpes: För export till Holland i mars-april -88. Saab 92, rullande eller 
bra renoveringsobjekt. Saab 95, 59-64, rullande bil i bra skick. 
till 93759: mittdel till bakkofångare, röd tryckknapp till signalhorn. 
Du kan skriva på svehska till: Jan Groosmuller, P,O. Box 2138 
3440 DC Woerden Holland. Tel: 009-31-34872380. Jan talar engelska, tyska, 
franska och lite svenska. 

Du vet väl att klubben har ett stort lager med delar. Listor över vad som 
finns hittar du i Bakrutan nr: 2/87, sidan 12. Dom listorna är fortfarande 
så pass aktuella att vi avvaktar några nr. till innan vi annonserar ut nya. 
Lättast att köa klubbdelar är att skicka ett vykort till klubbens reserv-
delsspecialist, Leif Blomberg, Björkvik Daretorp, 52200 Tidaholm. 
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Säljes: Saab Sport -63 Rostlagad, motor och låda renoverat. Återstår 
lack och hopmontering. Mats Johansson 046/257113 

Säljes: Saab 92 delar, 120 påsar med nya delar, P-ändar m.m. 
Begagnade delar: motorer ej komplett, växellåda, motorhuv, kylare 
bränslemätare(ny), kofångarhorn. 
Tel:0243/31093 Kjell 
Säljes: Saab 96 delar. motorblock trimmat 1960-64, generator 1965-66 ny. 
Tel: 0243/31093 

Säljes: Till 96/64 inrdening brun/grå i mycket fint skick, rattstång 
med växelförare 3 vx1-64. Tel: 08/7615587 - 460538 Erik Randa 

Säljes: Saab 93F -60 med renoverad motor, nya kofångare och många 
reservdelar. 3000:- eller högstbjudande. Tel: 019/115891 

Säljes: Saab 96/62 i utmärkt skick. Torbjörn Stålhandske, 
Brännögatan 13, 25 372 Helsingborg. 

Säljes: Saab 95/64 Blått, rostfritt ren.objekt utan motor. Priside: 2000:- 
Tel: 08/7411195 Jan Bäst kvällar. 

Säljes: Motor till 66:a, tre förgasare komplett kan provköras går fint 
Inredning grå galon/ rött tyg till 96. Växellåda 4 växlad 7:38 
Tel: 0340/38303 Hans Bergh Veddige efter 17.00 

Säljes: Till 92 fabriksnya delar: hjulhus vä, baklucka, framvagn + bakvagn 
(axlar, svängarmar, bussningar, kulbultar m.m., kompl. styrstag, 
fönsterhissar, dörrlås, startkrans, lameller, ren.sats bränslepump,drivaxlar, 
vxl-detaljer, generatoraxel, vxl-packningar, bakljusglas, gumidet. framvagn 
styrväxel, stötdämOare, m.m. 
Beg. delar Saab 92: parkljus A-mod, framskärmar, bensintank A-mod, fläkt, 
generator, startmotor, luftrenare, rutor A-B mod, torsionsfjädrar, vä-dörr, 
grill (måste kromas), styrväxel, batterilock A-mod, div. knappar och instr. 
Tel: 026/257015 Lennart Holmgren. 
Säljes: Till 93 nya delar: kolvar std, ren.sats el. SU-pump, lamell, värme-
kran, sandplåt till kof, fönsterhissar, dörrlås, startkrans, slangar, ljud-
dämpare, bromsband. 
Beg. delar Saab 93: motorhuv, hö- dörr i nyskick, röd instrumentbräda, röd 
rattstång, startmotor, generator, baklucka, blå/grå randig inredning till 
blå bil 59-60. 
Tel: 026/257015 Lennart Holmgren. 
Säljes: nya delar 96: bromsbacksatser, bromscyl, bromsslangar, sidoklädsel 
bak hö+vä röd/grå 62-66, lamell, topplockspkn, ren, sats förgasare, ljudd. 
Beg. delar 96: inredning 61 (endast 61) röd galon/gråstrimmigt tyg, till 
röd bil, kompl. saxomatkoppling, allt finns helt OK, bromstrummot, driv-
axlar, motor, vxl, koppling, huv, baklucka, lås med nycklar, topplock, 
luftrenare, kylare, fläkt, handtag, föhstervevar, röd/grå inredning 62-66, 
styrväxel, förgasare 60-65 och 66, m.m. 
Säljes: Saab Sport: Fälgar. Tel 026/257015, Lennart Holmgren. 
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Anteckningar 

30  

Telefonservice: Om Du har något att fråga om , eller har något annat 
på hjärtat går det bra att ringa till nedanstående 
mellan kl. 18.00 - 21.00. 

Måndag: Hans Nyberg 0150/40084 
Tisdag: Yngve Ekberg 08/7742885 
Onsdag: Jan-Erik Friberg 0500/60307 
Torsdag: Mikael Gustafson 019/161661 
Fredag: Leif Blomberg 0502/20349 
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