


Hej, 

Nu står vintern för dörren igen. Det var inte 
länge sedan det var varmt och skönt, tvåtaktaren 
rykte och luktade gott. Men vintertiden kan också 
vara mysig om man vill lufta sin dyrgrip bland 
snödrivorna. 

Det tråkiga inslaget i min spalt denna gång står 
vårt kära Naturvårdsverk, med generaldirektör 
Valfrid Paulsson i spetsen, för. I ett förslag 
till Miljö- och Energidepartementet hoppas 
Paulsson få igenom att alla direktimporterade 
(även äldre> samt tidigare reg fordon, som 
kräver återreg. (t ex med gamla reg.nr ), inte ska 
gå igenom besiktningen efter 1/1 -90, om de inte 
uppfyller -89 års krav på avgasrening. Man blir 
stum av att läsa om hur den titelsjuke Paulsson 
och hans stab av överbetalda smådirektörer kan få 
härja fritt på detta sätt. Som tur år har MHRF 
satt sig på tvären och i november -89 haft ett 
möte med alla inblandade. Mer information om hur 
detta gick kommer i nästa nummer. Vi kan nu bara 
sitta och hoppas på att det inte blir något av med 
detta elände. Tänk dig den stackars SSR-medlem 
som har en fin 95-59 med gammalt reg.nr  och ej har 
hunnit till besiktningen före årsskiftet. Det blir 
till att byta ut soffan i vardagsrummer mot 95:an, 
så generaldirektören blir nöjd. 

Nu till något roligare. En ny träff kallad "UPP 
TILL 1E00" är under planering. Den blir troligtvis 
i Strängnäs den 30/6 -90. SSR-medlemmarna brukar 
ju ställa upp duktigt och det hoppas vi på även 
denna gång, så att vi SAAB:are blir flest igen 
bland gamla Fiat, Renault, Cittror, VW m fl. 

Arsmötet är bestämt till den 10 mars och återigen 
ställer Anders Tunberg, SAAB-Scania, upp och 
håller med lokal. Samma ställe som förra året 
alltså, i Nyköping och Storhuskvarn. Se till att 
boka den lördagen för vi ska ha lika trevligt som 
sist. 

Som avslutning vill jag och hela styrelsen önska 
alla SSR-medlemmar och deras familjer en riktigt 
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT AR. 

rhälsningar från 

SAABmanfattning 
Ordförandens samlande tankar 
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SAAB TRÄFF I DANMARK 
den lo-II juni 

Lördagen och Söndagen den 10-11 juni var det så dags för min första 

SAAB-träff utomlands. Kortnosen var genomgången och nyvaxad. 

Turen skulle gå till Köpenhamn i Danmark, till SAAB TO-TAKT KLUB DANMARKS 

årliga juniträff, i år utanför Köpenhamn. Meningen var därför att vi skulle 

åka i karavanfärd ner till Danmark med tvåtaktare. 

Kort översikt av program: 

Lördag: 10.00-12.30 Samling vid SAAB i Ringsted. 

12.30 Kortege till Birkeröd. 

15.00 Keld Hansen i Birkeröd öppnar sina dörrar för oss, där 

han har flera gamla tvåtaktssaaabar stående. 

15.30 Kaffe och årsmöte. 

18.00 Avresa till Rådvad vandrarhem. 

Söndag: 09.00 Frukost. 

10.30 Kortege till Sommars veteranbilamuseum i Naerum ca. 1 mil. 

12.00 Avslutning. 

Vi samlades utanför SAAB-4NA i Sisjön, Göteborg kl. 7.00. 

När alla var samlade så gick vi igenom hur vi skulle köra dit. 

Sedan satte vi oas vid ratten och körde söderut. Vi hade tänkt träffa 

Per Andersson, Göran Classon och Rolf Jensen från Borås vid Skrea Motell 

strax söder om Falkenberg. Men när vi kom dit så stod varke någon Opel 

Rekord eller några SAAB SPORTar där. Vi väntade en bra stund men det 

kom ingen. 

Eftersom Skrea Motell ligger längs den gamla E6;an så fick man köra av 

E6:an och köra en bra bit för att komma till Skrea Motell. 

Kunde vi ha missförstått varann? 

Hur som helst Fadern, Magnus och jag körde tillbaka mot Varberg, därför 

att srax efter där Boråsvägen korsar E6:an ligger ett nytt motell. 

Kunde de stå där? Vi kom dit och gick in och frågade om de hade sett 

några gamla SAABar. Det hade de gjort och dem SAABarna var på väg till 

Danmark... 

Ja, då kunde man ju hoppas på att vi i alla fall skulle träffas vid färjan 

Helsingborg-Helsingör. 

Vi körde vidare mot färjan där vi hade väntat 088 världens bilkö i och 

med att skolorna hade slutat dagen innan. Men den var inte så farlig 

så vi fick "bara" vänta 13 timma, mot att man i bland får vänta upp emot 

4-5 timmar. 

Men redan innan vi åkte över insåg vi att vi inte skulle hinna till 

Ringsted, som låg en bra bit söder om Köpenhamn. Vi beslutade i stället att 

vi skulle träffas vid museet i Birkeröd. 

Vädret var mycket vackert från att ha varit en ganska molnig morgon. 

Under väntetiden gick vi och beundrade varandras bilar, snackade SAAB 

och hade det trevligt. 

SAAB-snack i väntan på färjas till Helsingör. 

En bil som väckte stor uppmärksamhet var Peter Bäckströms 96-61:a som 

lät helt underbart. Det går inte med ord beskriva hur folk njöt när 

6 tvåtaktare kom inkörande i färjan under däck... Vilken parfym vilket ljud!!! 

Efter inmonterad pölsa på färjan fortsatte turen i Danmark. Efter många om 

och men hittade vi museet i Birkeröd. Där inväntade vi danskarna som 

2 
3 



skulle vara där inom en halvtimme. Efter en stund kom de, vilken karavan! 

Over 20 tvåtaktare och vem var där om inte per Andersson, Göran Classon 

och Rolf Jensen. Jodå- De hade stått vid motellet i Varberg och väntat 

och när de hade sett oss puttra förbi på motorvägen så hade de slängt sig 

i bilarna och kört efter osa. Men innan de kört ikapp oss så hade vi ju 

kört av motorvägen till Skrea motell... 

Hur som helst de hade kört ner mot Ringsted och mött danskarna mellan 

Ringsted och Birkeröd. 

När vi sedan samlades i museet så gick vi runt och tittade på många 

fina gamla SAABar bl.a. innehavaren Keld Hansens (en känd dansk SAAB-förare) 

gamla rallybilar, däribland en SAAB SPORT från 1964, flera Sonetter etc. 

Vi blev sedan bjudna på kaffe med dopp medan danskarna hade sitt årsmöte. 

Når vi fikat färdigt, tittat på alla fina bilar så var det dags att rösta 

fram finaste bil. Detta var mycket svårt då alla bilar var mycket fina. 

Bl.a. kan nämnas en 93:a som hade brunnit för två år sedan och var totalt 

slut, men nu var i skick som ny. En 96-69 med tvåtaktsmotor!!! 

Tänk på det alla ni som bygger om tvåtaktare till V4:or. 

När de flesta lämnat sin röst började många delar att byta ägare. 

Priserna varierade ganska mycket, men i stort så var delarna dyrare i 

Danmark än här i Sverige. Men en sak var billig och det var tvåtaktsoljan. 

Den beställde man innan träffen och beroende på hur mycket man beställde 

så låg priset ungefär på 13-17 SKr litern, billigt! 

Vid halv sjutiden åkte vi till Rådvad vandrarhem som låg i Dyrehaven, 

en väldigt vacker park. 

När vi kom in åt vi först middag, som bestod av frikadeller med potatis-

mycket gott efter en lång dag. 

Efter maten installerade vi oss i rummen. Det var ganska stora rum på 4-8 

personer i varje rum eftersom det hade varit en gammal skola tidigare. 

På kvällen såg vi på video (gamla rallyfilmer), tittade på diabilder och 

snackade SAAB. 

Efter en mycket lång dag med mycket blårök i näsan gick vi och la oss och 

drömde om blårök, GT, Sportar... 
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Just uppstiga.. på Söndagsmorgonen utanför vandrarhemmet. 

Tidigt nästa morgon gick vi upp och möttes av strålande väder. Vi åt 

en perfekt frukost och packade sedan in oss i bilarna och körde till 

Sommers veteranbilsmuseum. Resan dit tog c:a en halvtimme. Vi lade hela 

Dyrehavenparken i blårök. Folk tittade, höll för näsan, gjorde grimaser 

och skrattade. För det är ju inte varje dag man ser över trettio två-

taktare på en gång. 

Vi gick runt i museet och tittade på många gamla fina bilar av olika märken, 

gamla motorer etc., dock ingen SAAB. Men det fanns flera stycken SAAB:ar 

i mindre skala i form av leksaksbilar. 

När vi tittat färdigt i museet så bröt vi upp och sa adjö till våra danska 

vänner. Vi styrde blåröken mot Helsingör igen. Där var det betydligt mine 

kö nu än dagen innan. När vi kom av färjan styrde vi kosan hemåt och kör 

på småvägar norrut i stället för på E6:an ända till Hallandsåsen. Där åt 

vi lunch. 

Efter det tänkte vi fortsätta på småvägar men fann att det inte var någon 

större ide, då vi inte hittade någon bra väg, så det blev E6:an i alla fall. 

Där skildes vi åt lite eftersoil några hade lite bråttom hem. 

När vi kom hem vid femtiden på kvällen var man ganska trött efter en helg 

med många tvåtaktsmil och mycket parfym, men också med ett väldigt trevligt 
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minne av en mycket fin träff. 
Så planera in den redan nu i almanackan så blir vi fler i karavanen 

nästa år och att det blir roligt det kan jag lova. 

Svenska deltagare i träffen: 

Peter Bäckström 96-61 

Jan Hanner, Kent Svensson 96-61 (Hoppas det blir egen tvåtakt nästa år Kent?) 

Rolf Jensen Sport-62 

Thomas Mattsson 96 -62 

Christian Ekberg, Patrik Simonson 96 -64 

Göran Classon Sport-65 

Urban Martinsson 96-65 

Alf Lönngren Monte Carlo V4-67 
Per Karlsson 96V4-76 
Per Andersson Opel Rekord-53 (Nästa år Sport?) 

Undertecknad 96-62 

Utanför Rådvad vandrarhem. 
TT-hilsen Jonas Sahlen 

P.S. Jag kan verkligen rekommendera ett medlemskap i SAAB TO-TAKT KLUB 

DANMARK. Då får man för 100:- fyra gånger klubbtidningen "Cockpittet" 

som innehåller mycket intressant läsning för oss SAAB-entusiaster. 

Klubben har över 100 medlemmar och startade 1987, inte dåligt. - 

Uppslutningen på denna träff var också väldigt stor c:a 30 medlemmar 

av drygt 100 stycken. Det skulle betyda att om lika många procentuellt 

gett skulle komma till SR:s träffar skulle det bli 200 tvåtaktare-Di al!! 

Ar da intresserad skriv då till: SAAB TO-TAKT KLUB DANMARK 

Jens Thuesenvej 35 

Taulov-7000 Fredericia 

Danmark 

Tel.: 00945-75563435 

Nästa års storträff är redan planerad till den 9-10 juni på syd-Fyn. 
Mera Danmarksaabar! 
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ÅRSMÖTESKALLELSE 
rsmöte i Nyköping 

den 10 mars -90. 

Plats: Samma som förra 

året d.v.s. Storhusqvar 

Västra Kvarngatan 64. 

Tid: Kl:11.00. 

Program: Årsmöte med val 

av styrelse m.m. 

Kaffe, dricka och goda 

landgångar och givetvis 

en massa Saabsnack och 

ev. någon Saabfilm. 
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NYA LAGAR PÅ GÅNG! 
I slutet av oktober fick vi ett brev från MHRF angående det förslag till lag-
ändring om avgasregler Naturvårdsverket har lagt fram till Miljö och Energi-
departementet. Detta förslag har varit föremål för diskussioner i diverse 
tidningar under det sista halvåret och nu finns det alltså nedskrivet. 

Pappa till detta är generaldirektören för Naturvårdsverket, Valfrid Paulsson, 
(som än en gång har bevisat att han inte vet mer om bilar än att de ofta har 
fyra hjul) som tycker att ett av de värsta miljöproblemen vi har är direktim-
porterade bilar med bristfällig avgasrening. Varje år direktimporteras ca 15000 
bilar och ca 70 % av dessa är av 1986 årsmodell eller senare. Män bedömer att 
ca 2000 bilar är av årsmodell 1976 eller äldre och att dessa saknar avgasrening. 
Dessa bilar är en nagel i ögat på generaldirektören och Naturvårdsverket har 
i sina beräkningar antaget vid jämförelse med avgasrenade bilar antaget en kör-
sträcka på 1500 mil om året eftersom medelbilisten antages avverka denna sträc-
ka varje år. Här bevisar allts Naturvårdsverket med Valfrid Paulsson i spetsen 
återigen sin inkompetens eftersom de allra flesta av fordonen i denna kategori 
utgörs av bilar typ Mercury 1949, Cadillac 1959 , Corvetter och naturligtvis 
Saab Sonetter. Alla har dock en sak gemensamt: De körs inte 1500 mil om året. 
De körs kanske 200 mil på sommaren när det är fint väder. 

För att strypa möjligheten till att ta in en veteranbil från utlandet föreslår 
man följande: 

* Bilar som skall registreringbesiktigas i Sverige skall uppfylla gällande 
avgaskrav för nytillverkade bilar oavsett årsmodell. 

* Att direktimporten av bilar begränsas till sådana som har effektiv avgas-
rening som t.ex katalysator. 

* Att ändihngar görs i bilavgasförordningen enl. förslag. 
* Att Naturvårdsverket lämnas att utforma de tillämpningsföreskrifter som 
behövs för den nya ordningen. 

Om det sistnämda blir verklighet kan vi lägga ner vår förening eftersom att 
då kommer vi kanske inte ens att få förtroendet att framföra cykel på vägarna 
eftersom omkullkörande cyklister kan rubba fotosyntesen i naturen. 

Av förslagen ovan att döma kan man som MHRF har konstaterat, dra följande slut-
satser: 

* Inga bilar utan katalytisk avgasrening kan registreras i Sverige. 
* Bilar som är av 1985 årsmodell eller äldre och är under renovering kommer 

inte att kunna registreringsbesiktigas i Sverige. 
* Bilar som är av 1985 årsmodell eller äldre kan visserligen importeras till 
Sverige men aldrig reg.besiktigas. 

* Bilar som finns i Sverige och som har registreringsskyltar med de gamla läns-
bokstäverna 	kommer inte heller att kunna registrerings-besiktigas. Dvs. 
att om du hittar en gammal 93 GT 750 som inte har varit i trafik sedan 60-ta-
så kommer du aldrig att få köra den i det fria landet Sverige. 

Naturvårdsverket konstaterar i sin skrivelse att detta inte rör så många män-
niskor och att önskemål om registrering för veteranbilar ej är vanlig eftersom 
de ofta är samlar och utställningsobjekt. 

MHRF, där SSR är medlem, har redan börja agera i denna fråga som kan t orn den 
bifalles av riksdagen, döda vår hobby. Skriv till Naturvårdsverket och Miljö- 
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och Energidepartementet och tala am vad Du tycker om detta. Risken är, om detta 
förslag går igenom, att detta bara är början av lagar och förordningar som på 
sikt kan komma att helt utestänga våra klenoder från vägarna. I Belgien finns 
det en lag som säger att man inte får åka med bilar äldre än en viss årsmodell 
efter mörkrets inbrott utan att ha tillstånd från den lokala polismyndigheten. 
Tänk er om belgiaren ska åka 30 mil genom tio städer. Han behöver allts tio 
olika tillstånd för att kunna åka 30 mil i mörker. Tänk dig att du bor i Malmö 
och ska på SSR träff i Umeå. Du skulle få börja ansöka om tillstånd 5 4 i för-
väg. Detta är dock inte aktuellt i Sverige (ännu), vi får väl fullt upp med att 
betala bensine i fortsättningen om man ska höja priset med ytterligare 150 öre. 

Naturvårdsverkets förslag är enligt Valfrid Paulsson tänkt att gälla from den 
1 januari 1990. Dock är det den 15 november när detta skrivs och således hinner 
man knappast genomföra detta till årsskiftet men rimligen till halvårsskiftet. 
Vi i SSR:s styrelse har ingen uppfattning om detta förslag kan tänkas bli verk-
lighet men en del källor som vi har varit i kontakt med säger att det är så 
pass sjukt och byråkratiskt att det i alla fall inte är otänkbart. Vi återkom-
mer med vidare information senare om detta. Om någon i klubben är intresserade 
av att läsa förslaget i sin helhet så kan vederbörande erhålla en kopia om den-
ne skickar ett brev innehållande ett frankerat svarskuvert till klubbens adress. 

Adresserna till våra myndigheter är följande: 

Miljö och Energidepartementet, Birgitta Dahl, 103 33 STOCKHOLM 
Naturvårdsverket, Valfrid Paulsson, Box 1302, 171 25 SOLNA 

Alltså: Skriv och ge politikerna Din åsikt !!!! 



KLUBB SHOPEN 
DU VISAR VÄL ATT DU ÄR EN RIKTIG SAABENTUSIAST?? 

OM INTE PASSA DÅ PÅ ATT VISA DET GENOM ATT BESTÄLLA UR SSR:e 

KLUBBSHOPI 

VI ERBJUDER FÖLJANDE UTMÄRKTA SAKER: 

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

STORA DEKALER MED KLUBBEMBLEMET I GULT OCH BLÅTT 25:-/ST 

SMÅ DEKALER MED KLUBBEMBLEMET 5:-/ST 

FÖLJANDE NUMMER AV GAMLA BAKRUTÖR: 

1/83, 3-4/84, 1/85, 2/85, 3/85, 4/85, 1/86, 3/87 OCH 2/89 

NYA TROJOR ÄR PÅ GÅNG, DET BLIR TROLIGTVIS ETT TRYCK MED EN TVÅTAKTARE 

PÅ MAGEN.VAD ÄR ÄNNU EJ BESTÄMT. 

DET FINNS FORTFARANDE SWEATSHIRTS KVAR AV STORLEK SMALL, SLUMPAS FÖR 50:-/ST 

OBS! VID VARJE ORDER MEDFÖLJER UTAN EXTRA KOSTNAD 2 JUBILEUMSDEKALER 

FRÅN 10-ÅRS JUBILEET 1986, LITE INAKTUELL MEN VÄLDIGT SNYGG. 

PORTO OCH POSTFÖRSKOTTSAVGIFT TILLKOMMER. 

RING ELLER SKICKA DIN BESTÄLLNING TILL: JONAS SAHLEN 

HAGENVAGEN 26 

430 41 KULLAVIK 

TEL: 031-931753 (ONSDAGKVALLAR 18-21) 

Erik Carlsson-på-taket tävlar igen: 

SAAB SONETT GÖR SUCCÉ 33 ÅR EFTER DEBUTEN 

BÄSTA SVENSKA EKIPAGE I MILLE MIGLIA 

Saab Sonett I introducerades vid Stockholms 
bilsalong 1956. En liten och kvick sportbil 
som Saabs mångkunnige chefskonstruktör Rolf 
Mellde ansåg behövdes för att tävla om de 
stora segrarna. 

Emellertid ändrades tävlingsreglementet så 
att Saab Sonett blev överflödig. Saab tävlade 
i stället vidare med Saab 93 och 96. Saab 
Sonett ställdes på museum. 

1989 fick Saab Sonett chansen igen. Med Erik 
Carlsson-på-taket vid ratten och Torsten Åman 
vid kartorna. Tävling: klassiska italienska 
Mille Miglia i veteranbilstappning. Resultat: 
En etappseger och bästa svenska ekipage. 
Konkurrens: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, 
Lotus, Mercedes, Delage, Landa, Porsche, 
Jaguar...Stirling Moss, An i Vatanen, Dieter 
Quester, Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Olivier 
Gendebien... 

Italienarnas bilentusiasm är fantastisk! Var annars i världen 
drar man en tävlingsbana för alla tiders mest bullriga 
sportbilar tvärs igenom historiska städers känsliga 
centrumområden där biltrafik annars är förbjuden? Mitt i 
natten! Med avsikt, och med myndigheternas gillande! 

Var annars finns minst tre poliser i varje gathörn och 
vägkorsning med uppgift att vinka fram tävlingsbilar i full 
fart - oavsett stopplikt, rödljus och vad andra trafikanter 
möjligen kan anse om det? Var annars kantas 1 600 kilometer 
väg praktiskt oavbrutet av publik från liggvagnsålder till 
äldsta senior; män, kvinnor, barn - dygnet om? 
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Äntligen start för Saab Sonett 

Saab Sonett I från 1955 var ingen katt bland dessa hermeliner. 
Byggd 1955 för att Saab skulle kunna ta upp kampen med de 
etablerade sportbilsmärkena i stora rallytävlingar blev den 
emellertid snabbt obehövlig. Reglementet ändrades inför 1957 
års säsong, standardbilar fick trimmas och Saab lade ned 
funderingarna på Saab Sonett I som produktionsbil efter att ha 
tillverkat en kort försöksserie om sex bilar. 

Bakom Saab Sonett I stod Rolf Mellde, motorkonstruktör hos 
Saab sedan starten 1949 och duktig rally- och racingförare. 
Mellde lyckades få Saab-ledningen intresserad av en sportbil 
byggd kring standarddelar från Saab 93 (som skulle 
introduceras som 1956 års modell). En liten och lätt vagn med 
den trecylindriga tvåtaktsmotorn trimmad till 57 hk. Men - 
Mellde och hans medarbetare måste bygga bilen på sin fritid 
och inte i Saabs ordinarie lokaler. 

I en lada utanför Trollhättan växte den första Saab Sonetten 
fram 1955. Chassit hade en lätt och stark lådkonstruktion av 
nitad aluminiumplåt. I det satt drivpaketet från Saab 93, men 
omvänt i förhållande till standardbilen. Det vill säga med 
motorn bakom växellådan. Bak fanns Saabs ordinarie bakaxel, 
men mer elegant upphängd i chassiet än i standardbilen och i 
fästen som medgav att man lätt kunde ändra dess 
fjädringsegenskaper. 

Allt detta doldes av en mycket elegant kaross av 
glasfiberarmerad plast, ritad av Sixten Sason, Saabs ordinarie 
designer. 

Men en vikt på bara något över 600 kilo fick Saab Sonett I 
goda prestanda trots liten cylindervolym - toppfarten var över 
160 km/h. 

I april 1989 - 33 år efter introduktionen 1956 -fick Saab 
Sonett äntligen tillfälle att mäta sig med konkurrenterna från 
tiden. Självklart satt Erik Carlsson-på-taket vid ratten. Han 
hade ju varit med och kört Sonetten många testmil. 

Och lika självklart satt hans kartläsare från de sista 
tävlingsåren Torsten Åman vid kartor, klocka och speed-pilot 
(färddator med dagens språkbruk). 

Tävling om tiondels sekunder 

Mille Miglia Storica, som tävlingen heter idag, körs 
visserligen på samma vägar som ursprungstävlingen, men det är 
ingen hastighetstävling utan snarast en övning i att komma i 
mål på varje etapp på exakt rätt tiondels sekund. 
Snittfarterna på de olika etapperna varierar mellan 50 och 70 
km/h. 

Detta hindrade emellertid inte racerbilsförarna från att köra 
fort, mycket fort när tillfälle gavs. Och det gjorde det 
ofta! 
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Mest magnifikt var folkuppbådet på piazzan i Modena, Ferraris 
hemstad. Säkert 50 000 personer hade samlats för att se och 
hylla de djärva förarna och deras brutalt sportiga maskiner, 
för att höra vrålen från tolvcylindriga motormästerverk, känna 
doften av Castrol R-olja från ettrigt trimmade hembyggen ur 
länge sedan glömda italienska enbilsgarage, dövas av ljudet 
och hosta av oljeröken från Saab Sonett I. 

Veteranbilståvling 

Ändå var denna folkliga hyllning 1989 bara en blek skugga av 
vad som mötte förarna i den äkta Mille Miglia-tävlingen, den 
som kördes nästan varje år mellan 1927 och 1957 tills en 
otäck publikolycka satte stopp för den sista klassiska 
landsvägstävlingen. 

Det klassiska Mille Miglia fick sina riktlinjer uppdragna av 
greve Aymo Maggi från staden Brescia. Han organiserade en 
landsvägstävling runt halva Italien med start och mål i 
Brescia. 1 600 kilometer racerlopp på allmän och nödtorftigt 
avstängd landsväg. 

Mille Miglia fick sitt namn av att den omslöt 1 600 kilometer 
lika med 1 000 engelska miles (miglia på italienska). 
Återkopplingen från det engelska längdmåttet till Italien var 
inte så underlig som den verkar - engelsmännen har ärvt sin 
mile från de romerska soldaterna som mätte vägsträckor i tusen 
(latinets mille) dubbelsteg - 1 608 meter. Varav man förstår 
att en marscherande romersk soldat för nära tvåtusen år sedan 
hade en steglängd på lite drygt 80 centimeter. 

Nostalgi lopp 

Mille Miglia 1989 var den sjunde upplagan av det nostalgilopp 
för sportiga bilar byggda fram till och med 1957 som fått 
klassikerns namn och samma bansträckning. 

Över startrampen i Brescia rullade 306 av de finaste sport-
och racersportbilar världen skådat fram till 1957. Bilar av 55 
märken, körda av förare från 25 länder i Europa, Afrika, 
Asien, Syd- och Nordamerika. Ytterligare 314 ekipage var 
anmälda, men kunde inte tas emot. 

Där fanns Ferrari (51 stycken!) i många skepnader: Ferrari 
166 MM, 225 Sport, 212, 250 MM, 340 A, 340 Mexico Super... 
Alfa Romeo: RL Targa Florio, 1750, 1750 Paris Zagato, 2300 
Monza, 2500 SS, Giulietta...Många klassiska Mercedes-Benz 300 
SL med måsvingedörrar. AC, Aston Martin, Bugatti, Lotus, 
Maserati, MG, Jaguar, Porsche, Talbot - alla de kända märkena. 
Men också udda inslag som Dyna Panhard, unika som Cisitalia, 
sportglada som Siata, Giaur, Bizzarini, oväntade som Chrysler 
Saratoga och ännu mer oväntade som ISO Isetta, 
motorcykelbilen. 

Det är lättare att minnas vilka märken som inte var där! Men 
svårare att uppskatta det sammanlagda värdet på dessa unika 
racerveteraner. Ett genomsnittspris på en miljon svenska 
kronor per bil är inte alltför långt från målet. Det gör ett 
startfält värt 300 miljoner kronor - minst! 
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Inte så underligt, förresten, med förare som Stirling Moss 
(segrare i Mille Miglia 1955), Jacky Ickx, An i Vatanen 
(världsmästare i rally), Olivier Gendebien, Dieter Quester - 
och Erik Carlsson - på startlinjen. Många av dem var aktiva 
tävlingsförare när de deltagande bilarna var nya, men 
tävlingslusten satt alldeles bestämt kvar. 

Mycket väntan 

Det uppskruvade tempot gjorde att de allra flesta tvingades 
stå vänta i upp till en timme i slutet på etapperna på att 
rätt tiondels sekund skulle infalla. Å andra sidan hade 
arrangörerna förutsett detta och sett till att det före varje 
tidskontroll fanns en stor parkeringsplats. 

Alla ekipage hade dock inte tillfälle till några 
andningspauser. De som körde småbilar fick ta till alla knep 
för att hinna i tid när vägarna blev för krokiga och backarna 
för branta. Luca Del Bo till exempel körde en Saab 92 av 1956 
års modell i absolut standardskick och för det ekipaget blev 
respittiden på en timme för kort. Bilen var helt enkelt för 
motorsvag för Abruzzernas backar. Men Luca körde hela banan 
ändå. 

Aska och hagel 

Inte bara branta backar och många serpentinkurvor ställde till 
besvär. Den italienska våren visade sig från sin sämsta sida 
tidvis. Badorten Rimini bjöd på störtregn, åska och hagelstorm 
just när bilkaravanen skulle slingra sig upp till 
miniatyrrepubliken San Marino. 

Haglet piskade blåmärken i ansiktet på förarna i öppna bilar. 
Sittbrunnar vattenfylldes och skumgummistoppade stolar var 
fortfarande våta att sitta i två dagar efter den etappen. Och 
ännu var dagen inte slut. Just när man började stigningen upp 
i Abruzzerna kom regnet tillbaka. Det hade dessutom hunnit bli 
kväll och kylan gjorde ont värre. Men ingen bröt tävlingen av 
det skälet. I alla fall inte i Abruzzernas ödelandskap där 
raserade borgar var enda vittnen till framfarten och där 
vargar än i dag sägs kunna bli farliga för fotvandrare. 

Men efter regn kommer sol och från Rom och norrut vrålade 
Mille Miglia vidare genom det vackra Toscana. Invånarna i 
byarna med de klassiska vingårdsnamnen tävlade om att skänka 
tävlingsbilisterna minnen och förfriskningar. Efter en etapp 
kunde bilarna vara fyllda med vinflaskor, äpplen, smörgåsar, 
turistbroschyrer, T-tröjor och mycket annat. Servicebilarnas 
besättningar hade fullt upp med att ta hand om och förvara 
alla gåvor! 

Inte fullt så roliga för förare och kartläsare var de klappar 
på hjälmklädda huvuden och 
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dörrsidor som andra element i publiken bidrog med. För att 
inte tala om de galningar som kastade glödande cigarrettfimpar 
i förbipasserande öppna bilar! 

Poliskåren största hjälten 

Vid prisutdelningen i Brescias praktfulla Palazzo Loggia var 
det inte någon av de tävlande utan den samlade italienska 
poliskåren som fick den absolut längsta applåden. För utan 
dess medverkan hade Mille Miglia i 80-talstappning inte blivit 
vad det blev. De som applåderade ivrigast var säkert de 
entusiastiska förare som i bästa pojkboksstil fått utmana 
varandras körskicklighet i täta dueller på allmän väg. 

På väg mot slutmålet, på sista dagens eftermiddag, kunde till 
exempel hela åtta Ferrari, en Alfa Romeo, en Lotus Eleven, en 
Austin Healey och en Fiat 1100 i sluten formation ses vräka 
sig fram genom helgtrafiken - föregångna av en motorcykelpolis 
med påslaget blåljus som snabbt och bestämt förde annan trafik 
åt sidan. Samma behandling bestods Stirling Moss och hans 
Mercedes 300 SL under nedfarten från Passo della Raticosa. Där 
ansåg polisen att alltför många turister körde alltför 
långsamt och banade väg åt honom. 

Knepigt tävlingsmoment 

Mille Miglia Storica handlade alltså inte om hastigheter 
egentligen utom om att komma i rätt tid till 13 kontroller. 
Inga moderna elektroniska hjälpmedel var tillåtna, inte ens 
armbandsur av avancerat slag. 

Många som kört tävlingen tidigare hade emellertid funnit sätt 
att komma runt den svårigheten också - genom vägmätare som 
räknade med ned till en meters precision. Eller genom att 
föraren helt enkelt lutade sig ut åt sidan och på så sätt 
kunde se exakt när framhjulen passerade den magiska 
gummislangen som stoppade arrangörernas tidtagarur. 

Erik Carlsson-på-taket och kartläsaren Torsten Åman låg vid 
samtliga kontroller mindre - oftast mycket mindre - än 2 
sekunder från idealtiden. Ändå fick de nöja sig med 73:e plats 
i resultatlistan totalt. Som tröst blev de bästa svenska 
ekipage av fem. 
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Sonetten kan ju inte vara någon ting 
man får lift med varje dag. 

Saabs tuffa transportbil. 

Torsten Åhman och Karlsson "På Taket" 
tillsammans, för vilken gång, tro? 
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Som ni ser så var dom italienska 
liftarna ganska besvärande. 



En härlig öst-
tysk Trabant. 
En okänd bil 
för oss svens-
kar. 

För enkelhe - 
tensskull tycks 
den bara finnas 
i ljusa färger. 

Prestandan är 
okänd för oss 
men effekten 
är troligen 
ca 28-30 HK. 

Västeuropa har nyligen fått vetaatt Wartburgfabriken i östtyskland har för 
avsikt att börja montera fyrtaktare i bilarna. Detta kan tyckas märkligt i ett 
tidevarv där vi i massmedia ständigt kan läsa rykten om att tvåtaktaren är på 
väg tillbaka. Tänk att 1995 så är tvåtaktssaaben den nya innebilen. Vi som re-
dan har en kommer ju inte att drabbas av hysterin. Bäva månde alla Golf GTI - 
ägare. 

En som ger sken av att inte tillhöra den nyutvecklade Sarich-tvåtaktaren är 
Saabs motor-orakel Per Gillbrand. I våras höll han ett utomordentligt föredzag 
om motorer och avgasrening vid Club Sonett Swedens årsmöte i Södertälje där 
denna fråga kom upp. Gillbrand sade att som förutsättningarna är idag är den 
inte aktuell för saabs del. Bla nämde han tvåtaktsmotorns vridmoments.-kurva 
som en utav anledningarna. Å anda sidan sade Saab samma sak om fyrtaktaren 
ända till samma månad som manbörjade montera dem i bilarna 1966. Framtiden 
får väl utvisa vilket som är det rätta alternativet. Kanske är förbrännings -
motorn inne på sista kapitlet. 
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TVÅTAKTAREN 
LEVER LÖST 

Alla säger: Åh vad underbart det är i Sverige på sommaren. Hur kan man säga så ? 
Det finns ju nästan inga tvåtaktare. Vad är en svensk sommar utan tvåtaktare ? 
När jag växte upp på 60-talet vimlade det av sådana. Tänk vad dagens generation 
går miste om. För att råda bot på denna tomhetskänla kan man bege sig till öst-
europa där det än i dag byggs bilar med den geniala tvåtaktsmotorn. 20 miljoner 
östeuropeer kan ju inte ha fel... 

I Öst-tyskland byggs de mest kulturella tvåtaktarna: Vad sägs om att åka runt 
i en Wartburg eller i en Trabant ? Den sistnämda lär sakna årsmodellssystem. 
Män lär bara ha löpnummer och man inte se någon större skillnad mellan en bil 
som är byggd 1961 och en som är byggd 1989. Detta kanske vore något att ta ef-
ter i väst. Prestigehetsen skulle defenitivt vara ett minne blott. 

För att återigen få uppleva en riklig tvåtaktssommar, förutom sol och värme 
förstås, begav vi oss till Bulgarien eftersom det var det billigaste vi kunde 
finna i Vingresors katalog. Det enda rikliga man kan få här hemma är tydligen 
bara regn så detta var ett sätt för oss att överleva. I slutet av augusti läm-
nade vi SveVige och regnet och en Saabträff hemma i Katrineholm. Åsa har inte 
än i dag förstått hur jag kunde avstå en sån begivenhet. 

Vi lämnade ett 10 gradigt Sverige och efter en tre timmars flygtur i en gam-
mal rysk Tupolev 154 kunde vi kl 23.35 kliva av i ett 30-gradigt Bulgarien. 
Efter en timme i passkontrollen, öststater är inte kända för att vara obyrå-
kratiska, så kunde vi bege oss till vårt hotell i Golden Sands som låg 25 me-
ter i från Svarta havet som under den kommande veckan skulle hålla en tempera-
tur på 24-30 grader. 

När vi första dagen efter 4 timmars solintag skulle bege oss iväg för att få 
lite mat så kunde vi snart känna den välbekanta tvåtaktsröken. Överallt fanns 
dom. Små trevliga Wartburgs och Trabanter som Östtyska turister och bulgarer 
stuvade fulla med packning och folk pluttrade omkring på gator och torg. Dessa 
bilar har inget insugningsljud som är påfallande som på saabarna men däremot 
har de ett härligt avgasljud som får en sann tvåtaktsvän att känna sig lycklig. 

Vid ett tillfälle frågade jag en bulgar varför man bara hade dessa och ryska 
Lada att åka runt i. Vore det inte roligare med en Fiat eller Peugeot ? (Att 
nämna Saab är inge större ide. Mån vet inte vad det är för något.) - Varför 
köpa en sådan. De här är väl bra. Fungerar bra också och det är väl ingen som 
har råd med en väst-bil sade han. Vi gick förbi en butik där man kunde teckna 
sig för en ny bil. Någon utställningshall fanns inte. Däremot ett skyltfönster 
där en rad bilar presenterades. Alla östeuropeeiska var fotograferade i färg 
och spekulanten fick riklig infomation om data och prestande. Västeuropeiska 
bilar, inklusive Saab och Volvo, presenterades i svartvitt med bristfällig in-
formation om prestanda och data. Undantaget var Peugeot 205 där man hade ett 
blekt tidningsurklipp i färg. Denna marknadsföringsmetod fick till och med en 
Trabant att likna en Rolls-Royce jämfört med en Saab. 

Att åka bil är dyrt för en bulgar. Bensinen kostar 5 kronor litern och som jäm-
förelse kan nämnas att en lärare tjänar ca 900 kronor i månaden. Dessutom har 
de fyra månader ledigt på sommaren. Utöver denna ledighet så har denna yrkes-
kategori ledigt en vecka i september, 31/2 i december, 1 i februari, 2 vid påsk, 
och en i maj. Hur kan man då överleva ? Jo, man växlar svart med turister. 
Västvaluta är nyckeln till mycket i Bulgarien oavsett om man är bulgar eller 
svensk. Den officiella kursen är 38 Leva mot 100 svenska kronor. En vanlig 
illegal kurs lär ha varit 100 mot 100, några lär ha fått 160 leva mot 100 SKR 
och detta är alltså illegalt där straffet för turister är omedelbar utvisning 
ur landet om man skulle ertappas. 
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Att leva i Bulgarien som turist är väldigt billigt. Vi hade problem med att gö-
ra av med 300 kronor på en vecka. Maten var betald i Sverige varför vi vid an-
komsten fick speciella matkuponger. Efter två dagar hade vi dragit slutsatsen 
att vi inte skulle kunna göra oss av med alla pengar vi hade växlat in. Det 
finns inte mycket att köpa för den bulgariska valutan så därför fick vi för-
söka äta och dricka upp pengarna. Ett steg i den riktningen togs kväll nummer 
3 då vi tog hissen upp till hotellets s.k. skybar där en flaska rysk champangne 
inhandlades för 20 leva. En stor öl kostade 1 leva och en Pepsi-cola 0.5 leva. 
Efter detta drog vi slutsatsen att vi inte skulle kunna dliicka upp vår rese-
kassa varför hoppet stod till maten. Lyxigare och lyxigare restauranger besök-
tes och sista kvällen fann vi den lyxigaste: Grand Hotel i Varna. Ett luxiöst 
hotel som ABV hade byggt i slutet av 70-talet. En trerätters middag med vin och 
övrig dryck och övriga tänkbara tillbehör kostade 44 leva. För två !! När vi 
hade insett att vi inte skulle kunna äta upp reskassan så blev vi tvugna att 
börja ge rikligt med dricks till höger och vänster och se, till sist lyckades 
vi. 



~Mind 
WARTBURG 
MOTOR 3-cylindrig tvåtakts indinotor 
Enkel lorgasme. kommesson 7.51 Borr-
nln9/siao 74/19 min. volym 993 cm ,  Max 
&lekt 50 hk 137100 vid 4 250 rim Max 
vridmoment 10 kom (9.8 No) vid 3 000 r/m 
KRAFTOVERFORING: Motor korn. driv. 
ning Iran] 4.vaxlad låda. hastighet på 4 an 
1 000r/m 29.6 k mil% 
FJAt311ING/HJULS7 ALL Spnalbadring 
fram och bak. fram dubbla tvarlankar. bak 
rdvduel upphängnIng med langslänkar. 
K rångningshammare bak 
STYRNING NuggStångsstyining. 3,5 
rattvarr, vandciikel 102 meter 
ELSYSTEM Generator 720W Ratten 39 
Ah 
BROMSAR Skivor lian trummor bak P-
broms mekaniskt på bakhjulen 
HJUL/GACK:Nig 4.5 tum. dåck 175/708 
13. 
MATT/VIKT (me/hg) Längd 422. bredd 
164.4d I 50. axelavslånd 245. spårvidd 
Iram/bak 129/130 T100stevikt1000markt 
975. maxlasltd o)450. max slapvagnsvikt 
(d 0)650 
Bransletanken rymmer 44 bier, 2 %olle. 
inblandning 
Branslelorbrukning ca 1 
PRESTANDA Toppfart 130 km/h. 0-100 
km11120.6 sek 
PRIS 42 325 kronor i Danmark 

Fotot ovan föreställer som synes en av Östeuropas folkbilar: Wartburg 
Prestanda och annan intressant information finnes till höger ovan. 

Även i öst är man intresserade av extrautrustning varför man gärna monterar 
spoiler och extraljus på sina Trabanter. Wartburg kan man köpa med taklucka, 
spoilers och exklusiva fälgar. En bil som alla således drömmer om i öst där 
annars ryska Lada dominerar. 

MEDLEMSAVGIFTEN 
FÖR 1990 

Med detta nummer följer inbetalningskortet för -90 
med oförändrad avgift. Glöm inte att skriva namn, 
adress och bilinnehav TYDLIGT på lappen, så att 
kassören slipper gissa vad Ni heter. Det bästa är 
om Ni väntar till efter den 31/12 med inbetal-
ningen, då slipper vi ha för stort saldo på kontot 
över årsskiftet. Risken är annars att vi i SSR får 
betala skatt för att vi har det för gott ställt 
och det vore ju synd, eller hur? Men glöm för allt 
i världen inte att sista inbetalningsdagen är den 
30/3, annars tas Ni bort från medlemsregistret och 
får ej heller denna tidning i fortsättningen.  

SVEN - ÅRE CARLSSON 
Klaraborgsvägen 7 
63239 Eskilstuna 

MEDLEMSTIPS!! 

Efter att ett antal år sysslat med SAAB "trubbnos" (den enda sanna 
SAAB'en) har jag tillägnat mig en del knep för att klara av problem och 
konstruktionssvagheter ( jo det finns faktiskt sådana trots att jag inte 
medger det offentligt). 
Till dessa hör framskärmarnas framkanter 
som , pga gummslisten mellan skärm och sand-
plåt, efter ett antal år i nederkant ser ut 
som avklippta fransiga jeans. 
Ett bra sätt att , efter sedvanlig isvetsning 
av plåt i skärmen, skära till sandplåten så 
att den följer skärmens kontur enl. skissen 
samt på sandplåten trycka fast en skelettlist 
med slangtätningslist som då tätar mot skärmens 
underkant. 
Utseendet blir om möjligt bättre än med original 
gummilist och rosten får garanterat inget nytt 
grepp i skärmen. 
Jag tycker denna lilla avvikelse från orginalet i förhållande till 
funktionsförbättringen är motiverad. 

Tips nr 2: Vi vet att frinjulet törr eller senare börjar missa i ingrepp 
pga fasettbildning i löpbanan. 
Ett billigt sätt i förhållande till att anskaffa en ny axel eller att 
renovera den gamla är att hos SKF anskaffa rullagerrullar 010 x 14 i 
överdimension. 
De gamla frihjulsrullarna ersättes med dessa som genom den något större 
diametern kommer att arbeta på ett nytt orört område på löpbanan och ge 
lika lång livslängd som en ny axel till en bråkdel av kostnaden. 

Tips nr 3: Kylsystemet på våra trubbnosar är ju ej direkt 
överdimensionerat och blir ej bättre med tiden då rost och 
kalkavlagringar markant försämrar värmeutbytet och förhindrar 
genomströmning. 
De normala kylarrenspreparaten är tämligen verkningslösa när 
avlagringsskikten blir tjocka. 
Använd då något fosforsyrepreparat t. ex Annitrol, och fyll motorblocket 
helt, åtgång drygt 1 liter . 
Låt blocket stå ett dygn, spola ur med hett vatten samt blås rent med 
tryckluft. 
Troligtvis behöver behandlingen upprepas ytterligare en gång, motorblock 
rymmer oanade mängder sörja. 
Preparatet avlägsnar all rost utan att angripa gjutgodset, men var noga 
med att fosforsyran ej kommer i kontakt med zinklegeringar sam i så fall 
snabbt försvinner. 

Hälsningar/ 

Sammanfattningsvis kan nämnas att Bulgarien är ett perfekt land att semestra 
i om man vill leva kungligt och billigt, om man vill ha sol och värme, om man 
vill studera en ny (bil) kultur, om man är beredd på väntetid och dålig servi-
ce och om man inte har ett tvång med att handla upp semesterkassan. 

M J 
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SENASTE NYTT 
Ganska ofta får vi kännedom om gamla saabar som står undangömda i loger och 
lador runt om i landet. Härom veckan fick vi brev från några icke-medlemmar 
som hade funnit några pärlor och undrade vad de kunde betala för dessa. Ny-
ligen fick vi kännedom om en 96 -61:a som stått undanställd sedan 1971 i Gy-
singe. Den bilen var avsedd för det bilmuseum som tidigare fanns på orten. 

lihr många Saab 96 V4 finns kvar av 1969 årsmodell ? Den 1 juli 1989 fanns 
det 2470 stycken registrerade fordon med modellkod SA0417. 1231 av dessa var 
avställda och således 1239 kvar i trafik. Som synes minskar dessa kraftigt i 
antal och många av de som är i trafik är risiga och i behov av renovering. Vi 
hoppas att det finns några som förbarmar sig över dessa, det är trots allt &O-
talets sista modell av den gamla hederliga 96:an och de är ju värda ett bättre 
öde än bilskroten. 

I förra numret av Bakrutan skrev vi am en 93 GT 750 som var till salu i USA. 
NU  har vi av Bo Lindberg i Olofstrtim fått låna bilder på den som han har fått 
tag i från USA. 

Observera paket-
hållaren baktill. 

Den här pärlan 
var i våras till 
salu i Tucson, 
Arizona, USA för 
2800 dollar. 	 » 

Den är från 1958 
och är förutom 
speedpiloten 
komplett. 

_Bilen är som synes kamouflagemålad och utrustad med en pakethållare. GT-emb-
lemen på skärmarna finns kvar och bilen ser skaplig ut. (Med undantag av den 
originella lackeringen.) Rykten gjorde i våras gällande att bilen var på väg 
hem till Sverige men vi har inte fått några belägg för det ännu. 

Åk veterancupen i rally och få en sportmotor !! Vår ordförande, Yngve Ekberg, 
kan knappt ha trott sina öron när han efter Opel Globen Rally i höstas blev 
erbjuden att få en -65:a sportmotor till skänks av en entsiasmerad åskådare. 
Nåja, i sanningens namn bör nämnas att åskådaren, som hade upplåtit väg till 
tävlingen, hade frågat en person i tävlingsledningen, som var kompis med Yng-
ve, om han visste någon som var intresserad av en sådan tingest och vem skulle 
tacka nej till ett sådant erbjudande ??. (Ring mig am du vill skänka din sport- 
motor !!) 

å 

22 forts. 

Från sportmotor är steget inte långt till Sonett-förgasare. Vår medlem i Väst-
tyskland, Gerd Gorski, låter meddela att han saknar förgasare till sin två-
taktssonett som för en tid sedan köpte i Schweiz. Bilen, som har chassienummer 
000.107, är en gammal bantacingbil och saknade vid inköpet fungerande motor 
samt förgasare. Här du en uppsättning sådana som du kan tänka sälja till en som 
verkligen behöver dom, skriv då en zad till SSR Box 391 64123 Katrineholm så 
förmedlar vi kontakten med Gerd. 

I Schweiz finns det för övrigt en väldigt fin tvåtaktssonett till salu. Bilen 
ägs av Rudi Häuterer och har tidigare varit Herr Pfisters tävlingsbil. Den är 
mycket fint renoverad av Rudi och nu är bilen alltså till salu. I dagens valu-
takurs är prislappen ca 97500 kronor vilket troligen gör att den kommer att 
vara ganska svårsåld. 

Sonetten är av årsmo-
dell 1967 och har ch. 
nr. 000.059. Fälgarna 
är inte origina och 
för att få dessa på 
plats har man monterat 
fyrbultsnav från Sport/ 
Monte Carlo runtom. 
Den har också försetts 
med en massa GT 850 em-
blem beroende på att 
Paul Macchi, som sålde 
Saab i Schweiz, hade 
fått en felleverans 
och kunde dela ut såda-
na till alla han kände. 
För 20 år sedan vill 
säga. 

Tydligen hamnade en hel del av dessa bilar i Schweiz och tydligen så tävlade 
man flitigt med dom. En av de allra första som byggdes, troligen en av de två 
man visade upp i Geneve 1966, användes av saabhandlaren Paul Macchi som rek-
lampelare i veckorna och som tävlingsbil på helgerna. Tyvärr kvaddades den bi-
len, under tävling i Italien och skrotet lär ha lämnats kvar 'dar. Chassienumret 
på den bilen låg förmodligen i nummer serien 001-009. 

Sonett I:or växer inte på träd. Det byggdes ju som bekant bara sex stycken. 
Ch.nr 1 (vit) fipns på Saab-museet i Trollhättan och är den bil som kördes 
i Mille -Miglia i somras. Ch.nr 2 är Philipsons gamla visningsbil och är röd 
til färgen. Idag finns den hos Saab-Scania of America i Connecticut, USA. 
Ch.nr 3 (röd) ägs av en privat person i Sverige och har under en tid varit 
utlånad till finska Saab-museet i Nystad. Ch.nr 4 (ursprungligen grön) byggdes 
om till den s.k. Facetten av Sigvard Sörensen. Den krockades svårt och resterna 
ägs av en person i Sverige som ännu inte lär ha på börjat det stora repara-
tionsarbete som krävs innan den kan rulla igen. En annan person, som har an-
knytning till Saab-Scania, påstår att han känner till var den gröna original-
karossen finns någonstans. Kaross och chassieägare lär inte vara samma person. 
Ch.nr 6 (vit och blå) finns i USA där den under en tid har ägts av Mr Hershat-
ter i Connecticut. Pga av olika omständigheter blev han tvungen att avyttra 
bilen för en tid sedan och lär ha erbjudit Saab-Scania of America bilen i ut-
byte mot en Saab 9000. 
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JUL I SEPTEMBER? 
1989 inföll julhelgen i september. Den 1-3 september för att vara exakt. Des-
sa dagar arrangerades Opel Globen Rally där klassiska rallycupen ingick. Ve-
teranerna körde sträckor på lördagen och 5 på söndagen. Till denna tävling 
var 12 tvåtaktssaabar anmälda samt ytterligare en som föråkare. Således kan 
säkert var och en förstå att julaftonen var på lördagen. 

Intresset för veterantävlingen ökar från tävling till tävling. Utöver det 
gamla vanliga gänget med Sören Ragnarsson från Skultuna och Sören Berggren 
från Sandviken i spetsen kunde man räkna in ett antal nya ekipage sedan ja-
nuari-tävlingen i Kolsva. Bl.a kunde vi konstatera att den gamle tvåtakts-
räven Sören Nilsson (alla heter tydligen Sören i veterancupen) från Finspång 
hade besegrats av tävlingslustan och gjorde come-back. Jonny Hellström från 
Huddinge hade ställt undan tvåliters-V4:an för att göra veterancupsdebut i 
vår ordförande Yngve Ekbergs Saab Sport 65:a. Naturligtvis med Yngve som co-
driver. En annan gammal tvåtaktsräv som dök upp var Per-Ivar Andersson från 
Karlskrona. Minnesgoda smålänningar och Blekingebor kommer säkert ihåg honom 
från 70-talet då han härjade vilt med en kortnos-sport i södra Sverige. Start-
fälte var som synes välfyllt och egentligen var det bara Hans Nilsson från 
Arboga som saknades tävlingen till ära. 

Vår strategi var enkel: Vi skall se så många sträckor som möjligt under lör-
dagen eftersom dessa sträckor kördes i Sörmland där artikelförfattaren är bo-
satt. 3 stycken borde ju inte vara någon omöjlighet. Lördagens första sträcka 
ss 6 var därför självklar. Sträckan passerade Mblstaberg som ligger en mil NO 
Gnesta. Här slog vi läger på ett gärde. Vägen var en gräsbevuxen ängsväg där 
de flesta av Saabåkarna nyttjade tvåans växel med motorn på fullvarv. Efter 
att sista Saaben hade passerat så packade vi ihop stolarna för att bege oss 
till ss 10. Någon i publiken sade: Ska ni redan gå ? -Visst, sade vi. Täv-
lingen är slut, ja ialla fall på den här sträckan tyckte vi. På väg till bilen 
dök en vilsekommen Göteborgare vid namn Jonas Sahlen upp bland grönsakerna. 

Sträcka 10 var förlagd ca 12 km söder om Barva som i sin tur ligger utanför 
Eskilstuna. Där fann vi ett ur både audioell och visuell synvinkel perfekt 
avsnitt: Bilarna kom ut på ett gärde, efter 300 meter fanns ett vägbyte till 
höger och efter en raka på 400 meter en 90 graders sväng åt höger och däref- 

ter en raka på 350 meter för att sedan försvinna upp i skogen. (tänk er ett 
stort 15) Vi var placerade där bilarna försvann upp i skogen och hade på så 
vis kontroll över alltihop. I vänster öra hördes de inkommande tvåtaktarna på 
väldigt långt avstånd och i höger de avgående medan man takt fram kunde skåda 
en passerande. Eftersom de mer eller mindge passerade på rad blev upplevel-
sen något som man i radioprogrammet Eldorado skulle kalla en tredimensionell 
stereoupplevelse. Vilken upplevelse i detta katalysatorns år !!!! En bil 
var det något extra med, övriga deltagare må ursäkta: Sören Ragnarssons savann-
bruna 64:a. Bara att få höra gången i hans motor är värd en extra slant. Vil-
ket orrr !!! Det är en sådan fruktansvärd gång i den motorn trots att han 
bara har en vanlig enkelförgasare monterad. Man hör när den kommer. Ragnars-
son varvar mest.... Jag har under en tid försökt att få klarhet i vad som är 
gjort åt den motorn och när jag frågade honom om detta vid matuppehållet i 
Barva så log han bara. Jag har haft hans motorljud på trumhinnan sedan Gästa - 
budstrofen i Nyköping 1987. Puhh! 

Nåväl, här hade tvåtaktsfloran reducerats med ett ekipage: John Högsander 
från Vallentuna hade fått kasta in handuken i ett tidigare skede. Efter denna 
sträcka begav vi oss till måltiduppehållet i Barva. På vägen dit träffade vi 
naturligtvis på en bortsprungen Göteborgare vid namn Sahl&I igen. När vi kom 
fram kunde vi konstatera att det var slutåkt för Bernt -Inge Johansson från 
Kinda. Han hade lyckats slå upp hela framvagnen på sin gröna 65:a. Vid Barva 
visades prov på fin gemenskap tävlande emellan: Man sålde reservdelar till 
varandra. Borta var det annars så vanliga tjafsandet om otillåtna förgasar-
anläggningar och andHa oväsentligheter. Dock bör påpekas att det är bra att 
det finns regler ty annars skulle den utbredda uppfinningsrikedomen snabbt 
se till att sådana här arrangemang spårar ur. 

t?.,g4K 

Efter matuppehållet var det meningen att vi skulle bege oss till dagens sista 
veterancupssträcka. Plötsligt slog det oss att vi kanske hinner ytterligare 
en sträcka. Sagt och gjort; vi stack ut på sträcka 11 där vi slog oss ner i 
ett vägbvte. Ånyo passerade 11 stycken tvåtaktssaabar våra ögon. (Och öron !) 
Efter sista Saaben hastade vi iväg till ss 17 som var etappens sista sträcka 
för veteranerna. Den var förlagd mellan Stallarholmen och Mariefred varför 

Ekipage nr 458 på 
ssl. Bakom siffror-
na döljer sig Jonny 
Hellström och Yngve 
Ekberg i en Saab 
Sport från 1965. 

Fotot kommer ej att 
vinna någon tävling. 
Var kom avspärrnings-
banden ifrån ? 
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det blev väldigt bråttom för oss. Naturligtvis lyckades vi åka fel ett par 
gånger men i sista minuten var vi i alla fall på plats för att ånyo få skåda 
de ylande Saabarna. På denna sträcka placerade vi oss vid ett vägbyte som 
föregicks av en lång raka. Efter vägbytet körde bilarna på en lång raka som 
klöv ett stort gärde itu. Mitt på gärdet svängde vägen svagt åt vänster och 
här kunde man alltså se vem som vågade hålla ner gaspedalen längst. Av Saab-
åkarna var det Sören Berggren som stod för den bedriften. Mycket riktigt: Han 
blev till sist bäste Saab-åkare och tra i klassen. Jag är nog skyldig honom 
en ursäkt också. När jag såg honom iklädd toppluva isamband med årets första 
deltävling i Kolsva hade jag svårt att tänka mig honom som fortåkare. NU vet 
vi att han kan det. Enligt den information jag har lyckats få fram från Gäv-
le-trakten så var han en hejare på att åka fort på den tiden det begav sig. 
I vilket fall som helst: Grattis Sören ! Totalvinnare av klassen blev en 
utfyllnadsbil i form av en Renault Gordini och tvåa blev Lars-Ingvar Ytter - 
bring i en hundkoja. (NU dör redaktör Karlevall av lycka) När jag samman-
fattar dagen (tyvärr hade jag bara möjlighet att avvara lördagen till detta 
ändamål) så fick jag se 45 tvåtaktare. Troligen kommer jag aldrig att få upp-
leva något liknande igen nu när vi går mot tider där alla bara pratar om 
miljöavgifter och katalysatorer. 

Slutligen: Till Er som inte var där, Ni missade något.... Varför inte ta 
igen skadan och besöka nästa veterancupstävling och heja fram "di våre" ? 

Forts. från sid 23 

Saab -Scania of America nappade i alla fall inte och ny ägare blev den i ameri-
kanska Sonettrace -kretsar kände Bill Jacobson från Willmington, Delaware,som 
nu har börjat nyttja bilen i de sammanhang som bilen ursprungligen var avsedd 
för: Racing. Bill Jacobson driver också en firma som heter Sport Car Service 
som bla har mycket begagnade sonettdelar på hyllorna. 

EFTERLYSNING!! 

Redan nu så vill allas eder redaktör göra sin stämma 

hörd bland medlemmarna i jakten efter min efterträdare. 

Med andra ord, jag tänker inte ställa upp för omval som 

redaktör för Bakrutan, sveriges bästa Saabklubbstidning. 

Och varför det undrar nog många lätt chockade över detta 

dråpslag som drabbar klubben om inte ni föreslår någon 

ny redaktör. Jo, för jag har nu gjort tidningen i tre år, 

ja, jag har givetvis haft hjälp av er medlemmar och av 

Yngve som har, inte bara bidragit med kul artiklar utan 

även slickat sig stum på frimärken, vilket har varit ganska 

trivsamt eftersom jag själv vid dessa tillfällen har haft 

möjligheten att göra min stämma hörd. Nånting som man inte 

är speciellt bortskämd med då Yngve är med. Givetvis kommer 

jag att hjälpa den blivande redaktören att komma igång. 

Själv kan jag tänka mig att Ställa upp för SSR i styrelsen 

men, som sagt inte som redaktör. 

Ha en riktigt blöt och kall vinter: 

önskar Kåge 

PS/ God Hjul och Gott Nytt Saabår /DS 
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Intriörbild från 
den blåvita So-
nett I:an med 
chassienummer 
006. 

Bilen är i myc-
ket fint skick 
och lär vara 
mycket uppskat-
tad vid de täv-
lingar i histo-
risk racing som 
den har deltagit 
i under 1989. 
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Arne Andersson 

Bo Eriksson 

Ove Stål 

96 MC 850 -66 

96 MC 850 -66 

96 -64 

Nyrenoverad. 

Nyrenoverad. 

Blänkande motorrum! Mest 
långväga delt. ( Errindlev, 
Södra Danmark ) 

29 

• 

GÖTEBORGSTRÄFFEN 
1989 

Den 9 sept. 89 var det dags för Göteborgsträff igen. 
Jonas Sahlen, Mats Svensson och undertecknad hjälptes åt 
att ordna denna träff, som först såg ut att bli en regnig sådan. 
Allteftersom dagen gick blev dock vädret allt bättre. 

Vi samlades vid Saab-Ana i Sisjön, vid 10-tiden. Redan då 
hade morgonpigga och långväga deltagare hittat dit, och 
en efter en kom det sedan trevliga bilar, med trevliga 
( = Saab-entusiastiska ) människor i: 
5 sportar, 3 st 93'or, 2 st Saabo med resp. kortnos som dragbil, 

en tävlingspreparerad kortnos, en 92'a, en kortnos-95'a ( med vilken 
det restes till Grekland i somras - utan reservvattenpump! ) m.fl. 

Vi räknade till 27 st tvåtaktare totalt! Dessutom en Sonett V4 
och 5 st 96 V4, varav en soltak och en Monte-Carlo. Se deltagar-
listan nedan, för detaljerad information. 

För att bilarna inte skulle vara alltför anonyma under träffen, 
så fick var och en, efter eget gottfinnande, fylla i ett blad 
med information om bilen och dess ägare. Detta blad placerades 
sedan på något läsbart sätt i, eller på bilen. På så vis kunde 
man se vilka bilar som var orenoverade, specialutrustade, 
trimmade m.m. 

Vi blev, liksom förra året, bjudna på smörgås och kaffe av Saab. 
De hade öppnat kafeet denna lördag, särskilt för oss, samt skänkt 
fina priser. Roligt att Saab hår i Göteborg visar intresse och 
backar upp vår verksamhet. ( Hörde ni det, i Katrineholm ? ) 
Ett varmt tack till Lars Johansson ( förs. chef ) och 
Åke Forslund ( vd ). 

När påtåren var urdrucken och kartor, frågor m.m. var utdelade 
var det dags att starta rallyt. Vi åkte över ilvsborgsbron och 
lämnade en fin blå dimma bakom oss. Första stoppet var vid 
Saabs nya ställe på Hisingen, vid Backa. Där visade verkstads-
chefen Bengt Järneklo deras stora och moderna verkstad, 
och vi fick gå omkring ett tag. Några demonterade bilar 
studerades noggrannt av de intresserade. Saab hade för övrigt 
annonserat i dagspressen om vårat möte, så det kom en del nyfikna 
'utomstående' och tittade på våra bilar både i Sisjön och i Backa. 

Efter Backa-stoppet bar det iväg ut på landsväg. På de 
långa raksträckorna kunde man se ett långt "pärlband" med 
Saabar. 

Tillbaka till centrum och stopp vid Götaplatsen, vid änden av vår 
paradgata här i Göteborg: Avenyn. Här ställde vi upp oss i en 
halvcirkel, i dubbla led, runt om Poseidon-statyn. Folk som 
gick förbi tittade häpet och beundrande. "Så fina de är"! 
Vi fick åtminstone en ny medlem vid detta tillfälle. 

Efter detta stopp åkte vi en liten bit på Avenyn och därefter 
förbi Liseberg och TV-huset ('Synvillan') till slutmålet vid 
Skatås. Dit hade redan tidigare Sten Sahlen åkt och förberett 
eftermiddagens förtäring ( Korv, dricka och sedan kaffe ) 
i Saab IF's klubbstuga. Körningen gick bra. Fältet höll ihop 
fint, och ingen kom vilse. 

Vi röstade om finaste bil, köpte/sålde delar och snackade 
drivknutar och annat väsentligt. 
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Efter fikat hölls prisutdelningen som utföll: 

Till finaste bil valdes: 	 Kjell-Åke Karlssons 93B -58 

Bästa resultat i frågetävling hade 	Gunnar Bonander. 

Utmärkelse till mest långväga 
deltagare fick vår danske vän 

Ove Stål, från Errindlev, 
( södra ) Danmark. 

Vi som ordnade träffen vill tacka alla deltagare som kom på 
denna träff, och därmed bidrog till att göra den trevlig. 

Deltagare: 	 Fordon 
	

Anm: 

96 -64 med Saabo -67 	Husvagnen komplett 
med bl.a. förtålt. Dragbilen 
stod för bara några månader 
sedan under ett träd och 
väntade på bättre tider. Den 
togs i drift och besiktigades 
strax innan träffen. 

96 -62 med Saabo -67 

96 -62 

96 -64 

96 -65 Högsta ljudnivå. M.h.a hem- 
svetsat 2 -tumnsystem. 

Stig-Olof Pettersson 
och Peter Olovsson 	95 -63 

Gunnar Bonander 	 96 -65 

Jan Hanner 	 96 -61 
	

Ny medlem. Bilen är original- 
svart, vilket år ganska 
ovanligt. 

Patrik Simonsson 	96 -66 
	

Renoverad. Bilen i familjens 
ägo sedan den var ny. 

Kjell-Åke Karlsson 	93B -58 
	

Valdes till finaste bil på 
träffen. Bl.a. hade den ett 
ej använt original reservhjul. 

Tore Eriksson 

Sten Sahlen 

Thomas Mattson 

Joel Berneklev 

Jonas Sahlen 



GÖTEBORGSTRÄFFEN 1989 

Gott om Saabar vid Götaplatsen, 
ser det alltid ut så här, tro? 

Hasse Eklund med Sonett turbo 
från sveriges närmsta stad! 
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Urban Martinsson 

Per Alvestig 

96 

96 

-65 

-64 

Mats Svensson 93B -59 Har varit avställd i 18 år. 

Leif Blomberg 96 Sport -64 

Jan-Erik Friberg 96 GT 850 -64 Ngt. vässad USA-sport. 

Bengt-Erik Torkelsson 96 -63 

Claes Jartoft 96 -64 

Hans Eklund Sonett V4 turbo -68 

Hans Jartoft 96 V4 soltak -67 

Jan Söderberg 93 -57 

Per Karlsson 96 -62/63 Orenov. ca. 7000 mil. 

Magnus Nilsson 96 -62 Tävlingsbil grp. 2. 

Peter Bäckström 92 -55 Orenoverad. Äldsta bil på 
träffen. 

Kent Svensson 96 -62/63 Orenov. ca. 	4800 mil. 

Göran Classon 96 Sport -63 Denna bil gjorde chefen för 
Saab-Ana i Sisjön helt 
begeistrad förra året. 

Alf Lönngren 96 MC V4 -67 Den gode Alf var på väg att 
sälja denna Saab ett par år 
sedan, men ett samtal med 
Jonas Sahlen ändrade på det! 

Stefan Öh 96 V4 -73 Denna bil har ägts av ingen 
mindre än Tom Trana. Motorn 
är trimmad till ca. 110 hk. 

Kenth Olsson och 
Martin Johansson 
	

96 V4 -71 

Bernt Olsson och 
Håkan Stranne 	 96 V4 -71 	 Fin V4. 

Anders Arnlinder 	96 -61 

Stig Hansson 	 Audi 	 Videofilmade träffen. 

Kent Kristensson 

Kurt Olsson 	 Opel Kadett 	 92'an ej klar än. 

Thomas Thompson 

Vid skrivmaskinen: Per Karlsson. 
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GÖTEBORGSTRÄFFEN 1989 

Peter Biickströnts 92 - 55:a 
i °renoverat orginalskick. 

Jag heter Stefan öh och bor i Göteborg. Sedan jag 

fick mitt körkort som 18-äring har jag kört SAAB 

96. Färsta bilen var en tvåtakts, grafitgrå 66:a. 

Tyvärr käkade rosten upp bottenplattan och bilen 

gick ett okänt öde tillmötes. 

Nästa bil var en röd 70-års modell som byttes in 

vid nästa affär, drygt ett år senare. Den affären 

gjordes upp med kände rallyveteranen Tom Trana i 

maj -75, som vid den tiden hade bilfirma i 

Partille utanför Göteborg. Det var vid det 

tillfället jag blev lycklig ägare till nuvarande 

briljantgula -73:a. Poängen med den bilen var att 

den var "uppsportad" med GO hkr-satsen, läderratt 

och varvräknare. Den var rolig att köra och den 

gick bl a på lite bilorientering, som ju är 

skonsammare för bilen än vanliga rallyn. 

Men man blir ju som bekant aldrig nöjd, så ett par 

år senare fick dom på SAAB ANA renovera motorn och 

"slänga" i den vassare, 90 hkr-satsen och 

tätstegad nerväxlad låda. Numera kör jag dock med 

standardlåda, då det är lite mera behagligt på 

landsväg. Sedan har det blivit mera modifieringar 

såsom EMS-fälgar, jalusi, en Weber 40 med 

enkelport insug och extremt planade toppar. 

Nuvarande effekt ligger på ca 110 hkr. Det är 

lagom, fr grejorna skall ju hålla också. Har dack 

en vassare 7,3 kam liggande att ta till vid behov, 

men än så länge hänger den slitna 7,2:an med rätt 

bra. Den sticker gott på 3:an och 4:ans växlar och 

varvar behagligt 3.000 vid 90 km. I år har det 

tillkommit recarostolar, nya bakskärmar och 

dellackering. 

Just nu tycker jag att jag äger en ärtig bil som 

kan ge GTI-maffian en match. Senaste tre åren körs 

den enbart på somrarna. 

Bästa SAAB-hälsningar från Stefan öh 

Hej SAAB-vänner, 
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Till Globen kom vi och besiktningen där gick också 
bra, trots lite beska kommentarer från andra 
Saab-åkare angående våra Lanciaförgasare och 
obefintliga baksäten. Dessa små detaljer ska vara 
fixade till nästa tävling, var så lugna! 

OPEL GLOBEN RALLYE 
RAPPORT FRAN GLOBENRALLYT 1-3 SEPTEMBER 1989 

Nå, lördag 2 september kom och visst kändes det 
pirrigt att få starta inne i Globen, intervjuade 
av Radio Stockholm, och sedan få puttra .iväg till 
1:a ss, 6 mil söder om Stockholm. Den känsla som 
sedan kom då Johnny fick köra sina första meter 
med bilen på grusväg på ss 1, ja det var nog 
bland det häftigaste jag varit med om. När vi gått 
i mål på sträckan satt vi bara och stirrade på 
varandra. Det här var värt varenda timme vi 
mekat, dag och natt, för att bli klara. 

Lördagens åtta ss avlöpte alltför snabbt och trots 
att en bärarm gick av, generatorn slutade ladda 
samt en tvåhjulsåkning, i den högre skolan, (som 
gjorde att jag höll andan resten av sträckan) så 
läg vi faktiskt femma i klassen av tjugo 
startande. 

Transporten från Mariefred till Globen är en 
historia för sig. Eftersom vi måste fixa bärarmen 
på vägen och våra servicegrabbar "fått lov" att se 
på storfräsarna fick vi hjälp av Sören Nilssons 
flinka mekar. Snart blev vi varse att en bärarm 
inte gick att gassvetsa på plats för då skulle 
gummit brunnit upp (+ hela bilen om man inte 
slutar i tid som vi gjorde), så det blev till att 
migsvetsa hemma i Huddinge på tillbakavägen till 
Globen. Att ligga 90-100 km i 7 mil med en trimmad 
Saab Sport, veta att framvagnen kan ramla ihop 
vilken minut som helst plus att transportprickarna 
kom allt närmare kan göra en stabil mage som min 
till rena turbo-kistan. Hur som helst, vid 
Södertälje började motorn misstända, men med lite 
tur kom vi dock hem och efter 10 minuter var det 
svetsat och klart (så gott det nu gick). Målet vid 
Globen var bara 100 meter bort när motorn tvärdog. 
Vi sköt bilen i mål med 1 minut tillgodo, där vi 
stolt konstaterade att vi bara hade 2 saabar före 
oss i mål, förutom en hundkoja och en Renault 
Gordini. 

Jippot i Globen gick inte av för hackor. Det var 
uppträdande, dans, bilutställningar och en massa 
annat. Efter ett par timmars rundsnack med 
konkurrenterna, bar det iväg hem för att försöka 
sova lite inför starten som gick kl 06.00 på 
söndag morgon. 

Som jag lovade i nr 2-89 av Bakrutan kommer här nu 

en resume om vad som hände före, under och efter vår 

start i veteranklassen i det största rallyt någonsin 

i Sverige. 

Att äga en Saab Sport -65 och dessutom en 

T-modell, vara helt rallytokig och ha en lika 

rallytokig svåger, som just fyllt 40 år, kan ha 

sina sidor. 

Under hösten -88 började planerna på att få liv i 

min T-sport, som jag köpte med skuren motor -84. 

Veterancupen eller klassiska rallycupen kanske 

vore något för svågern Johnny Hellström och mig. I 

flera år har vi åkt några tävlingar per år i 

Johnnys 2-liters V4 på nära 200 kk och haft 

jättekul. Han har själv för länge sen kört Sportar 

i rally och jag själv minns ännu ban-saabarnas 

insug och avgasljud på skarpnäck runt år -65. Om 

vi la på ett kol sku:le , i kunna vara med redan 

från början av säscnuen -89. 

Flera problem fanns dock. Bilen stod i KG:s och 

min lada, 8 mil från stan. Den hade varit avställd 

sedan -81, rost fanns det gott om, ingen motor som 

gick osv. Ett ryck gjordes dock före jul då bilen 

hämtats och lämnats till lack och kom hem på 

nyårsafton röd och grann, men sedan hände inte 

mycket. 

Snön kom ju aldrig och jakten på att bli klara 

snabbt avbröts. Den upptogs först i maj -89 då 

motorn och växellådan lämnades bort för 

renovering, samtidigt som jag anmälde oss till 

start i ovan nämnda Globen Rally. 

Under sommaren hände inte mycket med byggandet, 

men i början av augusti samlade vi ihop det gamla 

gänget med servicepersonal och satte igång. 

Nedräkningen hade börjat. Mindre än en månad kvar 

och där stod ett nylackat skal utan motor, 

växellåda, bromsar och det mesta som behövs för 

att det ska ryka ur 2-tums-röret. Hur gick det då? 

Jo, det var 4 man som slet dag och natt + jag 

själv, som mest var i vägen, och med hjälp från 

högre makter, förstående fruar, serviceinriktade 

företag, sponsorer och alla andra var det då dags 

för besök hos bilprovningen dagen innan rallyt 

startade. Det blev ua och det kändes skönt att få 

några mil på motorn innan eldprovet på 60 mil. 
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Sporten ville ut på nya äventyr, så den gick igång 

trots urladdat batteri och NGK A-9:or, som 

normalt skulle ha bytts till A-8:or tills motorn 

blivit varm. 300 meter bort väntade en ny 

generator och morgontrötta mekar. 5 minuter senare 

bar det iväg norröver mot Märsta och 5 hårda 

sträckor på militärens område, där tidigare 

MIRA-rallyt körts. 

Det var väldigt fina vägar, men lite för snabba 

för vår utväxling, dessutom dunkade det 

fortfarande om bårarmen, samt att jag ville ha en 

hel bil i mål. Allt detta tillsammans gjorde att 

Johnny inte vågade stå på för fullt och därför 

halkade vi ner till en åttonde plats, som vi 

senare såg når vi läste resultatlistan i mål. 

Att denna helg var något utöver det vanliga kan 

nog flera skriva under på, tex Mats Jonsson (sekr 

i SSR) som lyrisk förkunnade att han sett 45 

trimmade Saab-2t på lördagen (men det startade ju 

bara 12?) (Han såg 4 olika ss). Att sitta inne i 

sporten och se varvräknaren knalla förbi 6.000 på 

4:an och höra insugningsflåset från de sex 

luftfilterna från Lancinförgasarna, se publiken 

applådera och vinka, ja det skulle jag vilja låta 

varje SSR-medlem få uppleva. Så här måste Carlsson 

på taket och de andra känt när de körde för 25 år 

sedan. 

När jag ändå summerar intrycken fån tävlingen kan 

jag inte låta bli att berätta lite om hur bilen 

betedde sig på vägen. Eftersom det blev ett 

snabbygge och tid för test aldrig gavs, var vi 

förvånade över hur bra motorn fungerade, det trots 

ett standard 2-tums system och för stora 

munstycken i förgaseriet. Den drog inte alls under 

3.500 och la av vid 6.400. Med lite puts och nya 

bitar slipper vi kanske många sura bluddringar vid 

start och vägbyten i nästa race. 

Styrning och väghållning var perfekt, mycket tack 

vare de dyra AVON-däcken, men de gamla 

Autotryggdamparna från 70-talet gjorde väl sitt 

till. Bromsarna funkade bra, men vi bytte belägg 2 

ggr fram, pga att standardbeläggen inte lever 

länge på långa kurviga sträckor, som fordrar 

mycket vänsterbroms. 

Växellådan var också perfekt och en mer lättkörd 

rallybil än Saab sporten finns nog inte. Tänk att 

ha 50 hk till så man hänger med de gamla 

Volvoåkarna i veterancupen. Tur att de kör i en 

egen klass, men ändå. 

Som avslutning vill jag framföra mitt allra 

hjärtligaste tack till alla som gjort det möjligt 

för mig att få sporten rallyklar, för utan Er 

medverkan hade jag aldrig fått den ur ladan. Ingen 

nämnd och ingen glömd. 

Min förhoppning är att jag med dessa rader (som 

blev fler än jag trodde) ska ha gjort några sugna 

på att sätta fart och få ut sina gamla Saabar i 

rallyspåret. Det är nämligen där som man kan 

uppleva den riktiga känslan av att köra världens 

bästa bilmärke, som naturligtvis heter SAAB. 

Ha det bra allihop i vinter och här kommer 

resultatlistan från vår klass: 

1. Lars-Ingvar Ytterbring BMC Cooper 	1.33.05 
2. Jårs Damberg 	 Renault Gordini 1.36.24 
3. Sören Berggren 	 Saab 96 	 1.38.03 
4. Sören Ragnarsson 	 Saab 96 	 1.39.06 
5. Sören Nilsson 	 Saab 96 
6. Ingvar Lindberg 
	

Saab Monte C. 
7. Per-Ivar Andersson 
	

Saab Sport 
8. Johnny Hellström 
	

Saab Sport 
9. Göran Svensson 
	

Saab Sport 
10. Bosse Pettersson 
	

Saab 96 
11. Anders Källquist 
	

Saab Sport 
12. Karl-Göran Eriksson 
	

Saab 96 
13. Perry Andersson 
	

VW 1200 
14. Bengt Alsed 
	

VW 1200 
(6 st som bröt) 

Som synes 10 av 12 startande Saabar i mål och de 

två stackare som bröt var John Högsander och 

Bengt-Inge Johansson. Jag tror att dessa två och 

alla andra saabåkare kommer igen och åter ska 

sätta Saab överst i resultatlistorna i vinter, för 

då går det ju att åka ordentligt fort med 

2-takterna. 

Tack för ordet! 

Yngve Ekberg 

leg. kartläsare 

1.40.24 

1.40.25 

1.40.50 

1.40.56 

1.45.07 

1.45.11 

1.45.27 

1.47.50 

1.52.53 

1.54.37 
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Yngves bil före och under tävlingen, 
Yngve vill inte visa bilder från efter tävlingen. 
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Köpes: Solex 44Bi komplett med pumpar, liten 60-tals stol för racing, enkel 

bur, träratt original i bra skick, huvgälar, tätstegad vxl-låda 4vxl. 

ev. en hel banracing-motor av intresse. Tyg till soltaket inner och 

ytter, bra bakskärmar och krom till en 62:a. Köpes eller bytes se 

säljannons. 

Johan Odvik Stureg.9 752 23 UPPSALA Tel:018/158582 

Köpes: Stötfångardelar till trubbnos 96:a. 

Lars Bengtsson Tel:046/150627 hem Tel:040/74010 arb 

Köpas: Kolvar till MC 850, 71,5 mm eller 72 mm. Emblem MC 850 baklucka. 

Håkan Larsson Tel:0150/91110 

Köpas: Klädsel till framstolar, röd galon + grått tyg till 96 -61, dörr- 

klädsel till densamma. Hjälp mig med detta så är bilen komplett. 

Bytes: Saab v4:a -80. Jub.modell 9700 mil välvårdad, originallack, bytes 

mot sonett. 

Christer Hjälm V:a Torsg.26 533 33 GÖTENE Tel:0511/50832 

Köpas: Laddluftkylare(intercooler), Saab 900 Turbo 1979-80. 

Mats Jonsson Gersnäsgatan 14 641 46 KATRINEHOLM Tel:0150/12904 

Köpes: Skyddsbåge alt. hel burbåge 96, 2 rallystolar, 4-punktsbälten. 

Bege Jansson Svartlösav.213 125 31 ÄLVSJÖ Tel:08/340303 arb.tid. 

Köpes: Saab 96 -60. Stötfångarhorn, navkapslar, Vagnsbult, hjulhusmatta, 

golvmatta fram o. bak grå, dörrtätningslist vä + hö, i bra skick! 

Erik Randa STOCKHOLM Tel:08/7615587 
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Säljes: Saab 96 -65. Toreadorröd. En ägare till -84, gått i Fagersta. Ej 

vinterkörd. Mycket bra originalskick med perfekt inredning. 11000 m. 

Motorn helrenoverad vid 9300 m med ny vevaxel, kolvar etc. 6.500 kr. 

Saab 900 CD -81. Silvermetallic, automat. Mycket ovanlig turbosedan 

20 cm längre än vanlig 900. Såväl fram- som bakdörrar förlängda 10 cm. 

Mycket bekvämt baksäte utan att se ut som "limousine". Gott skick, 

12800 m, ca 22.000 kr 

Nya delar. Höger dörr till 93 F, i primer. 1000 kr. Blinkers fram 

till långnos 2 st. 200 kr för båda. Framfjädrar till 93, 96 2-takt. 

400 kr för båda. Vindrutetorkarmotor SWF, 93, 96. 350 kr. Laddnings-

relä, Bosch 93, 96 2-takt. 75 kr. Gummilister till dörrglas och 

trösklar 95, 96. 200 kr för fyra. Stötdämparfästen fram 93, 96. 

100 kr för två. Drivknutar och drivaxlar 93, 96 kortnos. 400 kr för 

två st. av vardera. Diverse nya delar som baklampsglas 96, hastig-

hetsmätarwire 96, fördelarlock och brytare 96, backspegel yttre 96, 

vattenpump kortnos, fördelardrev, snäckdrev vevaxel, avgasrör 93, 96. 

Diverse beg. delar till 96 kortnos: fördelare, förgasare, vattenpump, 

generator, startmotor,topplock, 2 st 4-växlade lådor mm mm. 

Säljes: Saab 96 -61. Röd, avställd sedan 1971. Fin inredning och bara lite 

rost i karossen. Motorn går och låter bra. Komplett bil + nya res-

ervdelar säljes för 4000 kr p.g.a. platsbrist. 

Bertil Carlsson pl 8220 815 00 TIERP Tel:0293/52184 

Säljes: Saabo husvagn. Renoveringsobjekt, hel utvändigt, inredning dålig 

pris 2000 kr 

Saab Sport -63. Med soltak, påbörjad renovering, rostlagad, reno-

verad motor, nytt soltak. Pris 25000 kr 

Motor till Saab Monte Carlo. Renoverad och komplett. Pris 6000 kr 

Leif Blomberg TIDAHOLM Tel:0502/45042 säkrast fredagar 17-22.00 

Säljes: Saab 96 -63. Midnattsblå, bra bruksskick, lackad -88. Pris 5000 kr 

Inredning röd/grå, brun/grå till 96 -63/64. Plus mycket delar från 

96 -63/64. 

Erik Randa STOCKHOLM Tel:08/7615587 

Annons: NYTILLVERKNING!!!  

011e Ljungström Danska Backarna 16 133 35 Saltsjöbaden 
	

Är du intresserad av insugningsrör till de s.k. Sonettförgasarna? 

Tel: 08/7174553 
	

Vi är några stycken som har planer på att låta gjuta upp några 

stycken och eftersom vi är tvungna att låta tillverka en "modell" 

Säljes: Nya kolvar: 66mm std, 70mm B,70mm Sport std, 70mm öd 0,5 Sport. 

Stötdämpare, nya, Girling GT fram och bak, kanonbra, gasdämpare för 

landsväg och bana. Bakljusglas till 92, beg. Luddämpare fram ny, 

samt ett antal avgasrör med dubbel pip-anslutning i framändan. Tyvärr 

är en av piporna avkapad ca 20 cm från ljuddämparen men det går att 

fixa. Brytarspetsar, fördelarlock nya finns också. Cellulosa lack, 

3 liter Silvermink. Allt säljes eller bytes. Se köpes-annons. 

Johan Odvik Stureg.9 752 23 UPPSALA Tel:018/158582 

så blir totalpriset naturligtvis lägre ju fler vi tillverkar. 

Kontakt har tagits med ett metallgjuteri varifrån vi hoppas att 

få en offert före årsskiftet. 

Är du intresserad av detta ? 

Kontakta då Mats Jonsson 0MGÅENDE 1111111  

Mats Jonsson Gersnäsgatan 14 641 46 KATRINEHOLM Tel:0150/12904 hem 

Tel:0150/58751 arb 
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Säljes: Saab 96 -64. Kan användas som reservdelsbil. 1 st. motor till 65:a. 

Treförgasaranläggning 65-66. Allt för 500 kr, pga platsbrist. 

Toivo Wellbäck Aviksv.14 710 41 FELLINGSBRO Tel:0589/20593 

Säljes: Saab 95 -65. Växellåda 250 kr. Huvudbromscylinder ren. 250 kr. 

Bakskärmar 2 st 100 kr/st. Kofångare bak 100 kr. startmotor 75 kr. 

Baklyktsglas 4 st 75 kr. Res.delskat. Saab 92 150 kr. 

Leif Asplund Box 190 665 00 KIL Tel:0565/50197,0554/13689 eft.18 

Säljes: Saab 95 -66. Röd, utan drivlina, med rost i främre golv och bakljus 

(hygglig för övrigt). Att räddas undan skrotningsdöden för det 

facila priset 300 kr. 

Registrerade medlemmen Robert Axelsson Göstorp 4 312 92 VEINGE 

Tel:0430/92147 eft.17.00 

Säljes: Klädsel, röd galon grått tyg till 60:a. Baksäte, en stol, paneler 

bak. Kompl.inredn. grå galon blått tyg. Oljetank och pump långnos. 

Träratt sport, startmotor (dragtyp), generator, vattenpump, m.m. 

Malte Blomqwist GÖTEBORG Tel:031/196122 eft.20.00 

Säljes: Saab 92 B -55. Grå, renoveringsobjekt, högstbjudande. 

Bertil Nilsson Högsåkerringen 10 216 22 MALMÖ Tel:040/137644 

Säljes: Saab 96 -64. 4-växlad låda, fungerar tyst och fint. 300 kr 

Lars Bengtsson Tel:046/150627 hem Tel:040/74010 arb 

Säljes: 1 st ny komplett airflowsats till 99:a sedan 80-84. Pris: 3.500 kr. 

Christer Hjälm V:a Torsg.26 533 33 GÖTENE Tel:0511/50832 
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Med garaget 

på itthet 

Bilparaply kailar reklamkonsulent Ber-

tii Folcker sin senaste uppfinning, ett ga-

rage i försilvrad ballongsidenduk som 

medföres i bagageräcket på bilens tak. Det 

fina med paraplyt, som tillverkas av Sta-

bil-Ställ Co. AB i Stockholm är emellertid 

att duken vilar på ett ställ av heldragna 

rör, vilka utgår från bagageräcket. 

Den förnämliga uppfinningen, sons gör 

det möjligt att montera ett garage på 

några minuter visas på bildsviten. Överst 

ses den eleganta "förpackningen" på bil-
taket. I mitten är "paketet" öppnat och 

man ser tydligt den finurliga ställningen, 

som duken vilar på. Den undre bilden 

slutligen visar det färdiga "paraplyt", som 

helt skyddar bilen. 

Det faktum att ballongsidenduken inte 

vilar direkt på bilens lackering gör att 

denna inte skadas av regn, smuts, kyla 
eller värme. 

Tusentals bilar garagelösa 

I detta sammanhang kan nämnas att 

vagngarage fortfarande saknas för 10.000- 

tals bilar i vårt land. Med hänsyn till de 

stora. nationalekonomiska förlusterna, som 

blir en naturlig följd av att bilarna får 

stå ute i tid och otid, borde myndigheter-

na ta ett krafttag för att ordna saken, 

eller ännu bättre ge privata företagare 

chansen och rätten att bygga de garage 
som situationen kräver. 

Bilparaplyet är en värdefull komplette-

ring till garaget — sakligt sett behöver 
man båda delarna. 
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