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SAABmanfa 
Ordförandens samlande tankar 

Hej alla SAAB-vänner. 

Nu stundar julen för dörren igen, och det är väl bara att hoppas på 
att Du får alla hjulklappar Du önskat i form av 2-T olja och bilvax. 

Hösten har varit lugn, förutom SahlAns välbesökta Göteborgsträff + 
det aktiva Umeå-gängets höstträffar och vår oförglömliga lagerrensning 
i Hjo den 17 november. 

När jag ändå är inne på denna rensning vill jag sammanfatta denna 
med tre ord: Kaos, fiasko samt succé. 

1. Kaos: Totalt tumult uppstod redan kl 9.00 då de redan då närvar-
ande började rycka och dra i alla delar som fanns uttagna ur ladan, 
och sedan gick detta ej att stoppa vilket osökt leder in mig på 

2. Fiasko: Hade vi i styrelsen tagit tag i detta före 9.00 hade de 
medlemmar som höll tiden och kom strax före utsatt starttid 10.00 fått 
ta del av de godbitar som redan då var borta. Den kritik vi ansvariga 
fick ta del av från uppretade långresande medlemmar är helt berättigad 
och vi kan inte annat än att skämmas och be alla dessa om ursäkt för 
det inträffade. 

3. Succé: De som fick tag i något var mycket nöjda och vårt till 
synes outtömliga lager fick sig en ordentlig rensning och trots styck-
pris på bara en tia blev den totala omsättningen över 10.000kr, dvs 
över 1.000st sålda grejor + att vi skänkte bort en hel del prylar. 

Visa av våra missar med denna försäljning bestämde vi att i april 
-91 ha ytterligare en lagerrensning, och då kommer ingen att få chans 
till förhandsvisning utan då öppnas lokalen kl 10.00.00 för att alla 
ska få handla på lika villkor. Mer om detta meddelas i god tid. 

Jag hoppas att alla som kom över godbitar denna gång har den goda 
smaken att behålla dessa för sig själva och inte rusa iväg till närma-
ste marknad för att där göra sig en hacka på dessa delar. 

Nu till nåt annat. Årsmötet 1991 är bestämt till att äga rum i SAAB 
museet i Trollhättan den 9 mars kl 12.00. Pelle Rudh har lovat att det 
som vanligt blir högsta klass på värdskapet från SAAB:s sida, och vi 
är ju rätt bortskämda med Anders Tunbergs tidigare välarrangerade mö-
ten. Mer info om Trollhätte-mötet inne i tidningen. 

Med detta utskick finns ett inbetkort för årsavgiften 1991. 
Snälla Ni, hörsamma denna vädjan från kassör Carlsson: Skriv TYDLIGT 
vem Ni är och ange så utförligt som möjligt Ert ev bilinnehav. 

Som avslutning vill jag och styrelsen önska Er alla en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt SAAB-år 1991. 

Hat bra tills vi hörs nästa gång 

J' 
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REDAKTIONSSIDAN 

Hej alla SAAB entusiaster sitter nu och sammanfattar V4 numret, som verkar 

vara mycket populärt nummer, om man ser på hur mycket material ni har skic-

kat in. Detta V4 nummer blev till p.g.a att några medlemmar skickade in 

material om V4 och tyckte att det var tid att skriva om den kommande vete-

raner. Hoppas att andra entusiaster också Skickar in bidrag, ifall ni vill 

ha med något speciellt i Bakrutan, eller bara önska att det skrivs om något 

speciell modell. Jag tackar samtidigt till alla som skickade in V4 material, 

och andra trevligt, som t ex under rubriken FILM. Skicka gärna in under 

rubriken TIPS, eller någon tecknad Saab historia. Korsordet i detta nummer 

har Inge Lundberg pusslat ihop. De tre först öppnade lösningar belönas 

med 1 st T-shirt. Lösningen skickas till:SSR:s 

BOX 391 

641 23 KATRINEHOLM 

Dragningen blir den 6 januari 1991. Det finns säkert flera som vill knopa 

ihop ett korsord, som kan platsa i Bakrutan, eller något annat passande. 

Tidningsredaktionen önskar alla medlemmar en RIKTIG GOD JUL OCH GOTT NYTT 

AR. Vi ses igen 1991. 

Saab 95 elbil var till salu i Classic Motor nr 11-90. Enligt säljaren hade 
han byggt bilen själv av komponter från en 95:a som visades på Tekniska 
Museet för ca 10 år sedan. Här kommer lite uppgifter som jag har fått av 
säljaren: Motorn är en elmotor på 48 volt och drivs av 4 stycken 12 volts 
batterier på vardera 88 ampere, och en generator som laddar upp batterierna 
under färd, och som räckte ca 1-2 mil på en laddning,och hade max en has-
tighet av ca 40-50 km/timme. Batterierna är placerad där tanken skall vara 
placerad, och generatorn som laddar upp batterierna under färd är placerad 
där reservhjulet skall ligga, -och dendrivande elmotorn sitter där v4-motorn 
är placerad i vanliga fall. Ägaren begärde 25.000 kronor,kanske någon saab-
entusiast i Saab-reistret köpte denna bil,i vore det kil om denna ägare 
hörde av sig till mig. 

Redaktören Erik 

Clioddelemileini2leefeememeldda  

presentation av styrelsemedlemmarna 
Denna gång: Materialförvaltaren 

NAMN: Jonas Sten Sahl6n 

FÖDD: Den 23 december 1968 

BOR: Än så länge hos mor och far i Kullavik 

ARBETE: Jobbar på SAAB Marine Electronics i Göteborg, som gör nivåmätnings-

utrustning till tankbåtar.Till våren skall jag börja studera. 

INTRESSEN: Enligt min flickvän Lotta finns det inga andra intressen. 

HUR BÖRJADE SAAB INTRESSET? Eftersom farsan jobbar på SAAB (då flygdivisionen, 

idag SAAB SPACE) så är man mer eller mindre uppvuxen i en SAAB. Dessutom 

så körde en grå 96-62:a förbi mig varje dag när jag gick till skolbussen. 

Jag tyckte redan då, 1980 att denvvar min drömbil. Sedan blev den avställd 

och stod i några år tills jag köpte den 1987. Den bilen har jag i dag som 

bruksbil på sommaren. Jag gick med i Svenska SAAB-Registret 1984 och sedan 

dess har SAAB- viruset spridit sig och ynglat av sig till ett antal 96:or 

och 95:or, både med och utan tvåtaktsmotor eller V4-motorer. 

FÖRSTA SAAB: En röd 96-65:a som inköptes 1986 på våren. Ett väldigt rostigt 

objekt, men då spelade det ju inte så stor roll bara man fick tag i en två-

taktssaab. 

BILINNEHAV IDAG: En 93 B-59 en fabriksbyggd rallybil med GT-750 motor med 

dubbla förgasare, en 96-62 bruksbil på sommaren, 2 st 95-64 som så småning-

om skall bli en Sport-65 som ska renoveras, 96-65 första bilen (måste ju 

någon gång komma ut på vägen igen), SAABO-67, 96-V4 De Luxe under renovering 

+ en 96 V4-72:a som bruksbil + några reservsdelsbilar, så man har inga syssel-

sättningssvårigheter 	 

DRÖMBIL: En SAAB Sonett tvåtakt, helst en 1:a, men en 2:a får väl också 

gå an. 
FAVORITMAT: Totaktsboller med potatismos. 
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TRONDHEIMSTRAFFEN 

Den 1-4:e juni var det så dags för min första norgeträff. 
Tråffen som är norges klubbs så kallade landsträff var i år arrangerad i 
Trondheim c:a 90 mil norr om Göteborg. 
I och med detta så planerade samtidigt min flickvin Lotta och jag in en 
veckas semester i Norge med 96-62:an + SAABO-67. 
Efter två dagars åkande och ett nytt laddrelå så var vi framme på 
fredagskvallen i Trondheim. Jattevackert med höga berg runt om med snö på 
topparna, Trondheimsfjorden nedanför och en valdigt trevlig stad. 
Efter att ha beundrat alla ekipage, cia 25 st varav förutom vårat 2 svenska 

Leif & Inga-Lill Blomberg i vit SAAB Sport-64 och Lennart Andersson & 
Eva Jonsson i nylackad 95-62 (kul att se att Lennart kommit ut på vågen 
igen).De flesta sov i hyrda hytter förutom vi som sov i husvagn. 
På lördagsmorgonen vaknade vi och upptäckte att vådret var strålande. Gick 
igenom dagens program och sedan körde vi i karavan in till centrum. Där 
skulle vi träffa Norsk Volvo PV klubb som också hade traff. Vi ställde upp 
oss vid Katedralskolan mitt i Trondheim och visade upp våra bilar. Vi 
röstade på finaste bil, snackade SARA och hade jättetrevligt. 

-------, 

S.S.R.- 
försäljning 
utanför 
Katedral-
skolan. 

ID 

Nu skall jag berått& lite fakta om en lite speciell V4, nåmligen V4 de 
luxe. 
Bilen var en efterföljare till Monte Carlo V4:an och tillverkades 1968-69. 
Den gjordes dock endast för landar utanför norden. Dock blev några kvar 
Sverige, de flesta av dem gide§ av SAAB och chefer dar. 
De hade MC-lister, öppningsbara sidorutor bak och backljus gemensamt med 
Monte Carlo:n. På bakluckan stod det De LUXE under SAAB. På 68-orna var det 
lven de luxe-emblem på framskårmarna. 
Inredningsmassigt så har de luxe:n samma inredning som de vanliga V4-orna. 
Daromot hade USA-modellen Monte Carlo-bradan fast i lite mörkare 'grå nyans 
Iden nyans man hade på de vanliga V4-orna 68-69). 

Min bil som år en vit? de luxe-69 år en USA-modell. 
Bilen hittade jag får snart tre år sedan i Göteborg. Den var då i ganska 
risigt bruksskick. Frontalkrockad två gånger och som Kasten alltid hår nere 
väldigt rostig. 
Men jag har nu nastan alla delar till den. Si nu år det bara resten 
Det enda jag nu saknar ar ett baksåte i fint skick. 
År det några fler i klubben som har de lux, V4-or så hör av er! 

Med DE LUXE-hälsningar Jonas Sahlen 

Ett 
trevligt 
ekipage: en 
knallgul 
ombyggd 
kortnos med 
en husvagn 
i samma 
fårg. 
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Två fina 
bilar vid 
Katedral-

.1'.  skolan. 
Det svenska 
gånget in-
monterar 
kaffe med 
bulle! 

Uppe på 
Troll-
stigen. 

Morgonen därpå åkte de som hade lång väg hem. Men eftersom vi hade tänkt 
att ta semester även nästa vecka så åkte vi med på en liten tur runt 
Byneset som låg en bit ifrån Trondheim. Vi sade sedan farväl till 
norrmännen och tackade för en jättefin och fint arrangerad träff. 
Lotta och jag fortsatte sedan mot Andalsnes, Trollstigen med Bergen som 
mål.Fantastiskt fin natur men ofta valdigt dåliga vågar, särskilt över 
Trollstigen. Där år vågen verkligen inte gjord för SAAB 96:or med husvagn 
pi släp. 

Framåt eftermiddagen körde vi i kortege tillsammans med PV-klubben genom 
Trondheim. Vi åkte sedan till Ringve Musikhistoriska museum. Där fick vi en 
väldigt fin guidad tur bland över 1000 olika instrument. 
På kvällen åt vi sedan middag tillsammans med PV-klubben. Efter det följde 
kaffe med tårta, prisutdening och sedan dans. 
Efter en lång härlig dag var det skönt att komma tillbaka till campingen 
och till en lagom fuktig och kall husvagn. 
Men snart var det morgon igen (för det blir ju aldrig riktigt mörkt) och 
nya övningar våntade. 
På morgonen körde vi ett s.k. rebuslopp som gick ut på att svara på frågor, 
utföra diverse manöverprov samt att köra på en trevlig grusvåg på tid... 
Framåt kvällen åkte vi ut på Trondheimsfjorden med en gammal fiskebåt. 
Vilken utsikt! 
Når vi sedan kom tillbaka till campingen så grillade vi och snackade SAAB 
långt in på småtimmarna. 

Fantastisk 
utsikt från 
Trondheims-
fjorden. 
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Motorbyte 
mitt i 
vildmarken! 

Här körde 
vi upp 
till en 
bergstopp 
och lämnade 
därför hus-
vagnen i 
säkert för-
var! 
Snövallarna 
var över 
10 m hopa! 

Fint väder hade vi hela tiden. Bilen gick som en symaskin och efter det att 
vi hade varit i Bergen (där vi för övrigt mötte den första tvåtaktaren i 
trafik under resan) så satte vi kursen mot Sverige. Vi körde mot Oslo, 
förbi berg och snö och åter snö och bara några plusgrader i flera mil. 
Sedan började bensinen att ta slut och vi var tvugna att sova över utanför 
Geilo i väntan på att en bensinstation skulle öppna. Tidigt nästa morgon 
var vi uppe, tankade och for iväg. Vi satte kursen mot Sverige och 
Charlottenberg med Eda-skroten som mål. Men efter bara några mil så 
försvann de tankarna, motorn började svarva och så var det stopp! 
Efter en titt under motorhuven så stod det klart att veven hade skurit och 
slagit ut en bit av vevhusbotten. 
Hår stod vi nu utanför Gol, en liten by cia 25 mil norr om Oslo... 
Vi liftade in till byn och ringde till olika skrotar men utan napp. De 
flesta visste inte att SAAB hade gjorts med.tvåtaktsmotor. Il vi ringde 
slutligen till farsan som blev jätteglad över nyheten och fixade en motor 
som SAAB-bröderna Kent & Mats Svensson lånade ut. 

Nästa dag (Lördag) kom serviceavdelningen upp med motorn och vi lyfte i 
den. Vi fortsatte hemåt, i och for sig utan skrotbesök i Eda. 
Trots en skuren motor så hade vi jåttetrevligt och vi har dessutom ett 
oförglömligt minne av en fantastisk vecka i Norge med en jattefin traff som 
pricken Over i:et. Synd bara att traffen var samma helg som örebrotråffen i 
Sverige. Jag tycker verkligen att det borde vara fler bilar från Sverige på 
Gammalsaabens Venners traffar då dessa ar valdigt fint anordnade. 
Jag vill också rikta ett stort tack till SAAB-broderna Kent & Mats Svensson 
i Göteborg för en trevlig hemfärd från Gol med en fint konserverad motor! 

Många tvåtaktshålsningar Jonas Sahlån 

Inget 
luktar väl 
bättre än 
en upp-
startad 
val kon-
serverad 
tvåtakts-
motor? 

Priser' på bensin och diesel 1951 -1989 

Öm per Iller 

Le %gula& Premium,  Dia. Ar %duk«. Premium' Diesel 

1951 55.6 44s 1971 94.1 992 753 
Ign 562 45.4 1972 95.7 100,7 740 

1953 57.0 484 1973 t 04.0 1072 81.5 
1954 58.0 47.1 1974 132.8 137.1 54.9 
1955 60.0 62.9 56.8 1975 136.6 141.1 50.4 
1956 61.6 64.9 57.9 1976 155.3 159.3 58.6 
1957 67.2 70.0 61.3 1977 159.0 163.0 60.3 
1958 71,0 74,0 60.0 1973 181.4 185.4 66.3 
1959 72.6 75.6 60.3 1979 214.3 218.3 97.8 
1980 73.2 76.2 57.4 1930 288.1 294.0 147.8 

1981 72.3 76.0 578 1931 347.7 352.0 183.8 
1982 77.8 81.7 59.3 1982 385.9 394.4 233.1 
1983 754 80.1 62.0 1983 4072 417.0 252.1 
1984 74.1 80.1 62.0 1984 414.0 424.0 285.3 
1985 77.1 82.6 61.0 1985 457.0 467.0 305.0 

1966 84.9 09.9 65.4 1986 401.4,  417,4 229.6 
1967 67.6 92.3 65.8 1987 402.2 420,2 257.4 
1968 67.8 92.7 662 1988 427.8 447.8 266.5 

1969 86.4 93.8 65.8 1989 458.5 478.5 322,0 
1970 83.8 91.5 66.7 

• Avser medelpnsizz han pump unoet 950. 149914 pnszon Vagt med hansyn VII 0514 bettaringsfonnet 

Regular 93 061411, Wefflium 97 och 99 oktan 

, Fr o th 1986 81yIn 95 

Kalla. Stekte Chteårel 
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SAAB 96 V4 1967 

EN SOLSKENSHISTORIA ? 

1967 vas det 4i,sta aAct 4om «soltak 
kunde61'14 4om exa tillbehöA. 
1965 kom den höga vind- och bak.-
.utan, dätmed vi/lc man inte tis-

keAa att 6ä g:A dålig 4tyvhet i 
1zaA044en med ett 4toAt -soltak. 

7967 kunde man 6öA 6öA4ta gången 
IS& V4 motoAn i 96:an och av tota/t 
200 byggda bi/aA med 4oltak - 67 hade 
122 4t V4 motoA och 78 4t 2-takt4motoA. Bi/aAna gick i ISE,A4ta hand 
på expoAt men - 67 4tannade ca 25 4t lava-is i SveAige. 
1967 byggde4 4o/tak4bi/aAna i 4ex olika ku/öAeA; 4ilveA4and, blå - 

hu4aA, gAalSitgAå, van, vit 4amt Aöd 4051 va-is ALA 291:4 ogina 
kulöA. 

ALA 291 typade4 den 28 	bAuaAi 1967 och Aegi4tAeAade4 -som L 25181 
hos SAAB i Ängelholm den 9 ma-s. Dän gick den tAo/igen 4om demovagn 

t'//4 den 23 augu4ti då LennaAt PeA44on 6Aån KaAl4kAona köpte den 
tg;A 11 000: - nytt .seg. nA b/ev K 5111 och 4enaAe ALA 291. Bilen va-is 
ute på tAe EuAopa Ae4o4 och LennaAt köAde ca 12 000 mit med den. 
Oed tiden blev ALA mycket Ao4ti9 och Bo Tommy A4tAand Plån NättAaby 
ägnade mycken tid åt 4vet4ning e6teA att han 7975 köpt bilen. Även 
växellådan AenoveAade4 och ALA /ackeAade4 gu/. 
1982 köpte RogeA PeteA44on 6Aån Kat/inge ALA 40M då hade gått 
20 500 mil. 

En dag i apis it -85 Plck jag 4yn på en annons i en motoAtidnino: 
En udda och gammat SAAB veAkode intAe44ant. 

EISteA dAygt 30 mi14 köAning till B/ekinge 

uppenbaAade -sig en inte allt0A vaCkeA V4 

med oAiginalmonteAat 4o/tak, men den va-s köAbaA 

hå vaAgut tveka 	HemO.Aden 'skedde utan pAob/em 

4n4all (28 apAill. Sedan de44 ha-'s biten AenoveAat4 ti// ett hy64at 

bAuk44kick och avveAkaA åAligen 1000 mi/ på våAa 40mmaAvägaA med 

hedeAn i behåll. 

Extra tillbehör Saab Sedan 

Soltak 

Vagnen kan levereras med soltak som extra utrustning. Sol-
taket består av en yttenyg och ett innenyg som hålles fast 
av spryglar och en spännanordning 
Spryglarna loper i skenor fastskruvade i en träram, vilken 
är testad vid takplåten. Taket öppnas genom att handtaget 
vrides och taket drages bakåt. 

SAAB 9667 
med cab sk soltak orig end ett fåtal i Sve-
rige Pris 	eller hogstbj. 
Roger Petersson, Tel: 04751201 57 

och be4iktigad 

ISE:Autom kAagigt 

Sida vid 4ida det öppnaste uA 1967 och 1987 åfth SAAB utbud 
1 1 
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Arne Andersson Solbacka Mossig 

S-331 91 	VÄRNAMO 	- Sverige 

Värnamo 901021 

Ang. 	V4 nummer. 

Hej 	Erik! 

Bifogar foton av min husarblå V4 årsmodell 1968. 

Bilen köptes 	för ca. 	2 år sedan av en änka här i 

Värnamo. 	Änkans make köpte bilen 1969 och vårdade 

bilen som ett barn. 	Bilen har rullat 	8100 mil och 

är 	i 	orenoverat 	skick. 	Bilen är 	f.n. 	avställd. 	Jag 

får min dagliga V4 känsla från min Saab 95 från 

1974 	så Du förstår att min 1968 	får vila 	tillsvidare. 

Med V4 Hälsningar 

Arne Andersson 

Tel. 0370-17845 	Postgiro 436 04 78-4 

ARNE ANDERSSONS 
FINA 96'a 
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SENASTE NYTT 	 

Hur är läget Håkan Larsson, Julita ? 
- Jo tack, bara bra. Jag har ju lyckats få i gång en tvåtaktare. Äntligen. 
- Du har varit synlig under hösten i en röd Monte Carlo 850. Höll du inte 
på och renoverade en gammal 92:a ? Har den växt till sig ? 
- Jo, det är riktigt, jag började med en 92:a för några år sedan och nu har 
den faktiskt stått och väntat på lackering i två år. Killen som skulle hjälpa 
mig med lacken har inte kommit till skott ännu. 
- Du har lagt her mycket tid på den ? 
-Jovars, en hel del men trots allt var den ganska skaplig när jag köpte den. 
Jag har knackat en hel del nya plåtbitar och har låtit kroma om en hel del 
saker. Dyrt som tusan. Till hjälp har jag haft den allkunnige Sten-Åke Olsson 
som bor uppe i Näshulta, nå'n mil här i från. 
- Och så kom den här Monte Carlo 66:an i mellan ? 
- Ja, jag var ju tvungen att sysselsätta mig med något. Jag köpte den här kär-
ran i Vintrosa för 300 spänn. Det var 1988 eller nå't sån't och nu blev det en 
rejäl spurt här under det sista halvåret. Bilen var i ett miserabelt men komp-
lett skick men tillsammans med tvåtaktsoraklet Hasse Nyberg så fick vi fart på 
den. Den har inte varit i trafik sedan 1975 så det var verkligen på tiden nu 
tycker jag. 

Här syns Håkan till-
sammans med Monte-
Carlon dagen efter 
eldprovet vid Sv. 
Bilprovning som den 
klarade med glans. 

Vid fotograferings-
tillfället fanns det 
ytterligare tre styc-
ken MC 850 på gatan. 
Utöver dessa fyra så 
finns det minst yt-
terligare en i Kat-
rineholm. Monte Car-
lo tätaste området i 
Sverige månne ???? 

Tyvärr har jag inte hunnit med att få den separatsmorda sportmotorn klar ännu 
men det kanske hinns med i vinter. Jag har en ny vevaxel och nya kolvar så det 
ska väl inte vara några större problem tycker jag. 

- Beträffande renoveringen så är den inte renoverad till något nyskick. Jag 
tyckte att det kändes riktigare med bruksskick så att man ska kunna använda 
den lite mer till vardags. Det kan ju vara kul att kunna gasa lite extra på 
någon grusväg utan att behöva få dåligt samvete för detta efteråt.(Läs: Att 
få försöka hänga med Jonsson och Nyberg när de är ute och leker med sina 
Monte Carlo-saabar. Reds anm.) Till er som av olika skäl inte vill använda 
sportens bromsok men fortfarande ha fyrbultsnaven kvar så kan jag komma med 
ett litet tips. Svarva ner diametern något på bromsskivorna så passar broms-
oken till Saab V4. 
- Vad ska du gör ng då, nu när Monte Carlon är klar ? 
- Försöka få 92:an lackad till sommaren. Då har jag två stycken tvåtaktare i 
gång så då kan jag ställa av 900:an. 
- LYCKA TILL ÖNSKAR SSR.  

Team 96 lever vidare. Svenskamerikanen Arne Gunnarsson och amerikanen Greg 
Nosen vann ökenrallyt Baja 500:s klass 6 i en Saab V4 från 1970. Nästa race 
är Baja 1000. Män har ont om sponsorpengar och får tävla sparsamt. Den min-
nesgode kanske minns att Erik Carlsson och Torsten Åman deltog i Baja 1000 
för 20 år sedan tillsammans med svenskamerikanen Ingvar Lindkvist. 

När vi ändå är i USA så kan vi berätta om den årliga saabträffen som i år gick 
av stapeln i delstaten Connecticut. Vinnare i "Best of show" blev en Saab V4 
från 1972 som var utrustad med en del godsaker ur den gamla Saab Sport och 
Rally-katalogen. Bla. kan nämnas dubbla webrar, korsinsug m.m. 2:a blev en fin 
Saab 93B. Svensk delegat på platsen var bla Erik Carlsson. 142 saabar fanns 
på plats, däribland en Saab 92. 92:an är en väldigt ovanlig modell i USA, det 
lär endast finnas en 5-6 vagnar där borta varför denna rönte stort intresse. 
Saab Car INC. hade givetvis några av sina gamla klenoder på plats. Pelle Rudh 
har ju skickat tillbaka tvåtaktssonetten som har varit i Trollhättan på servi-
ce. 

Dagarna efter att detta skrevs hade SSR stor utförsälning i reservdelsladan 
utanför Hjo. Orsaken till denna och alla vrakpriser är att vi har så mycket 
begagnad bråte i lager så att Leif inte har en rimlig chans att hålla reda på 
allt. Istället för att inventera så tyckte vi att det är bättre om medlemmar-
na fick sköta detta så slipper vi ha prylarna i lager ytterligare några år. 

Årsmötet är som nämnts på annan plats utlyst till den 9 mars 1991. Nytt för i 
år är att det går av stapeln på Saabs bilmuseum i Trollhättan. Passa på och 
boka in denna dag som garanterat kommer att bli minnesvärd. 

"Enkät 90" har till dags dato resulterat i 122 svar vilket vi i styrelsen tyc-
ker är godkänt. Meningen var att Bakrutan 3/90 skulle ut före den 1 oktober 
som var stoppdatum för enkäten. Tyvärr hann den inte bli klar till dess vilket 
några av Et argsint har påpekat. Försök att förstå att även redaktionen arbetar 
åelt ideellt och har civila arbeten som självklart kommer i första hand. Vi 
hoppas att kunna presentera en sammanställning i nästa Bakruta. 

Beträffande nytillverkning så kom det många förslag i och med Enkät 90. Rimliga 
som orimliga. Allt från enkla skruvar till nytillverkade 93 och 96 karosser !!! 
Tyger till olika modeller samt framskaärmar till 93 och 96 kortnos var nog de 
vanligaste önskemålen. 

Apropå 93/96 framskärmar så har Saab låtit meddela att man inte har några press-
verktyg kvar till dessa. Det har gått en del rykten om var de ska ha funnits 
men inget har visat sig vara sant. Saabs sista svar i frågan är från deras sida 
det officiella och får väl anses vara det sista i frågan från deras sida. SSR 
har inte ekonomi till att låta tillverka nya pressverktyg. 

Våd sägs om saabägare på Kuba ? Senor Manuel Esteve Jacomino i La Habana på 
Kuba äger en Saab 93 från 1959. Han låter hälsa att detfinns ytterligare ett 
30-tal 93:or i daglig trafik som han känner till. 4-5 av dessa ska vara i väl-
digt bra skick. air många vagna som gick dit ? Ja, enligt Gunnar A Sjögrens 
statistik som finns publicerad i Bakrutan 4/1982 så gick det 4 vagnar dit 1960. 
Inga 1959. Det är alltså troligen 4 st 59:or som gick dit 1960. Att det finns 
fler beror på att man sannolikt har lyckats importera vagnar från andra länder 
i närheten. Kubanerna har en beundransvärd förmåga att kunna hålla i gång allt 
gammalt skrot som är försett med hjul. 

M J 
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GUNNA A , ÖGREN- 

H% 

Efter Ivra år med rottnanstrad in* på 

sidadtfarou lackerad kylargrill kont 
ntodellparei 95 — 96 no,1 vagnitit nk 
lie/blanka ribbor i fronten. Design-

lindrings.» omfattade även strålkastar-

na. som gjorts rektangulära/ör all ge 
bättre halvljus. 3aoll blinker-parkerings-
ljusen, von fllytitas la %Åtkomma får 
au smak bättre. Nya var ären emblem 
och tut vkapvlar. 

GUNNAR A SJÖGRENS 
SKISSBLOCK 

SKILLNAD MELLAN 
ÅRSMODELLERNA 

1967 fick saab V4 motor i samtliga modeller, och våxelströms generator, 

starkare startmotor, batteri med större kapacitet, vindrutetorkare med 

2 hastigheter, bilbälte med 3 punktstyp och skivbromsar på framhjulen. 

1968 års modell förbättrades på 21punkter. Det viktigaste var att vind-

rutan höjts i överkant med 70 mm, och blivit tjockare av lamellglas och 

att 96:an fått 110 mm högre bakruta, och den inre backspegeln flyttats 

till rutans överkant, att ratten blivit mattsvart och fått en liten nav-

kudde, att signalringen ersatts av en liten spak, att torkarna blivit 

större och vindrutespolarna eldrivna,att instrumentpanelen blivit grafit- 

grå och matt, att en varningslampa sade ifrån om en av de två bromskretsarna 

inte fungerade korrekt, att inredningenblivit sobrare med bl a textilmattor 

och svarta vinylskoningar i stället för grå, och på tekniska sidan hade man 

bättre skyddade bromsledningar. 

1969 års modell, den rutmönstrade och på sidorna lackerade 

grillen, ersattes av en variant medvågräta och helblanka 

ribbor i fronten.Strålkastarna blev rektangulära, blink-

visare och parkeringsljus flyttades ut i främre skärm-

hörnen, och navkapslarna fick en ny utformning som på-

minner om 99:ans, stötfångarna var placerad 40 m högre 

upp och hornen fick små gummiklossar. Saab namnet i 

mitten av grillen, satt nu en liten medaljong med blå 

botten färg. 
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SKILLNAD MELLAN 
ÅRSMODELLERNA 

1973 års modell, inskränktes sig till halogen strålkastare, svart inramning 

på instrumenten, som fått större visare A orange, ny typ av navkapslar och 
instrumentbrädan blev helt slät. 

Vägsah och dubbdäck är bra mot 
halka men ett hot mot sikten. Proble-
met att hålla strålkavtarglasen rena 
från smutsstänk böljade bli akut. 
'när Saab efter några års experimen-
terande kont med en lö.sning: Spolas 
vindrutan. rengörs också strålkas-
tarna. "Ljustorkare -  blev standard 
på Saabmodellerna redan 1971. 
Numera är det lagstadgat att alla 
nya bilar i Sverige skall vara för-
iedda med rengöringsanordning 
för strålkastarna. 

Au sitta på en kall via kan rara 
både obehagligt orit hälsovådligt. 
En genomkyld bastal kan kännas 
isande ganska länge sedan »ta» satt 
sig i den, ifall den inte värnter 
sig själv. 
En uppmärksammad nyhet p« 1972 
år, Saab-bilar var den el-appllirm-
da järarstolen. 

1974 års modell, grillen blev en modell av plast, svarta ribbor framför 

kylaren och siiver : runt lysena, rullbälten fram och en påminnelselampa 

på instrumentpanelen, en ny variant av kylare, karossens hålrum bespru-

tades med rostskyddsolja. 

17°F 36:an 
Ännu blanka bumpers ej kvart Skärm 

embfent. 

i 	ryt' Tiffeit 

1975 års modell, detta år blev Inte iorandrIngargia 	vindrutetor- 

karna blev svart matt, radialdäck monterades på bilarna, växellådan blev 

förstärkt. En specialversion av 96:an tillverkades våren 1975 i samband 

med 25 års firandet. Dessa bilar var silvergrå metallic och en svart dekor 

längst ner på karossidan. 

SKILLNAD MELLAN 
ÅRSMODELLERNA 

1970 års modell på 96:ans flyttades 

tankhålet ner på flygeln och blev för-

sänkt. Blanklisten på kåpan över venti-

latinsintaget framför vindrutan togs 

bort. Inuti hade bilarna fått helt ny 

instrumentpanel med två stora visar-

tavlor, nya VIPP-strömbrytare till strål-

kastarna och fläkt, ventilations galler 

under mitt partiet, och ett korvhandtag på 

hanskfackluckan, emblemet på iestrumentbrädan kunde lossas 

och utrustas med klocka. Signal knappen flyttad ratt centrum, 

klädsel på dörrar och sidor,gick i ton med vinylskoningarna 

på sätena. Baksätet kunde fällas framåt och ryggstödet nedåt 

så att man kunde få en 1,5 m långt bagage rum med plant golv, 

strålkastarna hade kopplats över tändningslåset,,så att man 

inte kunde gå ifrån bilen med ljuset på. 

1971 års modell, nyheten för i år var strålkastarspolare och 

torkare som gick vågrätt från innerkanten och utåt. Krom-

listen på flyglarna försvann och ersattes av lister,lågt 

placerat längst bilens kaross, på framflygeln i anslutning 

till listen stod det SAAB. Handbromsspaken modifierades, en 

varmlufts kanal placerades på golvet till baksätet. 

1972 års modell, en ny typ av fälgar monterades på både 95 och 

96. Stötfångarna fick en ny typ av stötfångarhorn i hård gummi. 

Fast 95:an fick behålla sina gamla horn bak, en ny typ av lås 

installerades, eluppvårmda förarstol som var termostat styrd. 

19 
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9 j- Axlar 
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SKILLNAD MELLAN 
ÅRSMODELLERNA 95 L 

96L1 I 

 

1976 års modell, fanns i två varianter 1975 B som var utan avgasrening och 

1976 års modell, som var med avgasrening. Vilket berodde på ett regerings-

beslut, att alla bilar från -76 skulle ha avgasrening.-75 B tillverkades 

före avgasbeslutet. Andra skillnader var främst nya stötfångare typ 99, 

bredare fälgar, sittdynorna och ryggstödet flyttades 5 cm längre bak.En 

ny mjukare ratt. Mellan instrumenteringen sattes en blinkerslampa och 

hastighetsmätaren omgraderades, automatchoken ersattes mot manuell choke, 

och förgasaren ersattes mot en ny typ,bakrutan blev eluppvärmt. På 95:an 

togs extra sätet bort, och där lade man reservhjulet, och på bakluckan 

monterades nummerskylten med belysning. 

1277 	(De. sista med vet ist utsceoela.) 

'~1•1111~1~14 

 tumpers ns 'två st.a(a, 1442 rånchu- 

d 
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KALLELSE 	TILL 	ÅRSMÖTE 	1 	TROLLHÄTTAN 

Härmed kallas Svenska Saabregistrets alla medlemmar till årsmöte. 

Plats: Saabs bilmuseum i Trollhättan. Färdväg enl. karta. 
Tid : Lördagen den 9 mars 1991 kl 12.00. 

I år har vi valt att utnyttja Saabs stående inbjudan att förlägga vårt årsmöte 
i Trollhättan. Vi hoppas att många människor i landets sydligare regioner ska 
dyka upp när vi lämnat Örebro och Nyköping där årsmötena har varit förlagda 
tidigare. Självfallet är alla norrlänningar också speciellt välkomna. Kommande 
år ska vi försöka lägga något årsmöte norr om dalälven också. (Ni i Norbotten 
tycker förstås att deh tillhör: Skåne) 

Saab har även i år lovat att bjuda på lite tilltugg innan årsmötesförhandling-
arna tar vid. Pelle Rudh kommer säkerligen att kunna visa en mängd intressanta 
bilar och filmer. Allting är allts upplagt för ett trevligt årsmöte även i år. 

För att vi ska kunna meddela Saab om hur mycket tilltugg de ska köpa måste vi 
liksom tidigare år förhandsanmäla oss. Använd kupongen nedan och glöm inte att 
den måste vara Svenska Saabregistret tillhanda senast den 1 mars 1991. 

ÅN. 

ANMÄLNINGSKUPONG 	TILL 	ÅRSMÖTET 	1991 

Ja,självklart kommer jag till Trollhättan den 9 mars 1991. 

Jag/vi blir   personer. 

Namn- 

Anmälningskupongen skickas till Svenska Saabregistret, Box 391, 64123 Katrineholm 



SKILLNAD MELLAN 
ÅRSMODELLERNA 

1977 års modell, de yttre backspeglarna blev större och fyrkantigare med 

svart spegelhus i plast, och stötfångarna fick två tunna smala lister i-

stället för en bred blank list. Växelströmsgeneratorn fick ökad effekt från 

35 ampere till 55 ampere. 96:ans framstolar blev av typ 99, dvs högt rygg-

stöd, motorn fick under året en tvåport Solex förgasare,och bensin förbruk-

ningen sjönk 6 % och höjde effekten till 68 hk Din, för att se om bilen 

hade tvåportsförgasare tittade man på bakluckan, där det skulle stå V4 Super 

i sådant fall. 

1978 års modell, 95:an fick samma typ av stolar som 96:an haft sedan 1977 års 

modell. Båda modellerna fick större blinkers fram. 96:an fick ny typ av bak-

ljus med inbyggt backljus och en svartEpoiler som samtidigt var hantag till 

bakluckan. Modellerna hette 96 CL eller 95 CL. Detta var sista året 95:an till-

verkades. 

1979 års modell, blev få förändringar på 96:an. Underbakspoilen lackerades 

bakluckan mattsvart. På metallic bilarna fanns det svarta stripes längst 

ner på karossidan, och svarta navkapslar på hjulen. Senare under modell 

året fick alla bilar samma svarta stripes. 
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SKILLNAD MELLAN 
ÅRSMODELLERNA 

1980 års modell, blev lika som 1979 års modell. Det registrerades 967 vagnar 

i Sverige, de sista 300 st vagnarna var en special upplaga med akvamarin blå 

metallic lack, och fälgarna var krokekrade aluminium hjul (Ronal). Klädseln 

var en fin blå plysch klädsel, sista tillverkade 96:an med chassinr 9680600- 

2820 kördes från fabriken i Nystad Finland till Saab Museet i Trollhättan 

av Erik Carlsson. V4:ans epok var tyvärr Slut i och med .  detta. 

GÖTEBORGSTRÄFFEN 
1990 

Den 8:onde september mellan klockan 9 och 10 låg blåröken tät vid SAAB i 

Sisjön, då hela 42 stycken SAABAR rullade in med jämna mellanrum på par-

keringen (slår ni det Stockholm). En härlig blandning av tvåtaktare och 

V4:or. Då alla kommit så fattades bara en, träfforganisatören Jonas SahlAn, 

som var ca halvtimme sen. 

Red Erik 

 

 

 

 

Som ni ser, många fina bilar och fint väder utanför SAAB i Sisjön. 

• 

Köpes: Till Saab 96 -63. Samtliga skärmlister i krom (nya), soltak, samtliga 

sandplåtar fram och bak. 

Tygklädda dörrlister, höger + vänster sida till 96 eller sonett 2(alltnytt). 

Lennart Jarenbäck Chemin Du Jordil 8 CH-1807Blonay Schweiz Tel:00941-2194 

Under julhelgen träffas jag iSverige på te1:042/222271 

Då många haft en lång färdväg och stigit upp tidigt, så smakade smörgås 

och kaffe mycket gott. Efter kaffet var det dags för uppsittning i bilarna. 

Bland bilarna fanns det bl.a. Bertil Mannunens nyrenoverade Sonett II-67, 

8 st. kortnossportar (var finns ni med långnossportarna), Jonas SahlAns 

rally 93-59, och många andra fina bilar. 
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GÖTEBORGSTRÄFFEN 
1990 

Interiören i Bertil Mannunens Sonett -67. 

GÖTEBORGSTRÄFFEN 
1990 

Sedan startade rallyt som gick i Göteborg med omnejd. En mycket fin slinga 

på ca. 9 mil, med två stycken raster. Vi svarade då på frågor och fikade. 

Efter detta tog vi Götaplatsen i besittning och visade upp våra SAABAR till 

allas glädje. Sedan bar det iväg till SAABS fritidsstuga i Skatås för pris-

utdelning i tävlingen och korvätning. 

Här står Rolf Jensen med herrarna Kent och Mats Svensson. Kent och Mats 

åkte i Kents fina 96-63 med 5000 mil på mätaren. Som ni ser så står dom 

och säljer en Sport-65 (sporten ligger i en plastmapp som sitter på rutan 

och saknar det mesta). Tack Svensson för att ni åkte SAAB. 

Första uppehållet. 

Göran Gustafssons fina 92 A-51, bilen har Göran renoverat i 12 år. 

Stean Öhs rally V4-73. 
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GÖTEBORGSTRÄFFEN 
1990 

Så avslutade vi en mycket bra arrangerad träff med ett underbart soligt 

höstväder och dessutom ett rekordstort deltagande. För dom som orkade 

avslutades kvällen med ett besök på restuarangen/puben V4 combi, ett trev-

ligt ställe inrett med mycket SAAB delar och hyfsade priser. 

Ett Stort tack till Jonas SahlAn för en bra träff. Vi vill också tacka SAAB 

i Sisjön för kaffe, mackor och fina priser, Stefan Oh och Bernt Olsson för 

den fina banan. Vi får inte glömma alla deltagare, utan er hade inte träffen 

varit möjligt. 

Vi syns nästa år i Göteborg. 

Med vänlig hälsning 

Nicklas Lindberg 

Mattias Johansson 
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Att SAAB har blivit betraktad som en inhemsk bil i 
Finland har förstås en naturlig förklaring: Saab - Valmet 
tillverkar SAAB i finska Nystad på västkusten. Där 
tillverkades de sista 96:orna, 99:orna, 90:orna och 
numera 	även cabrioletterna samt GM:s nya sportbil 
Calibra. 	Men på 70-talet var det V4:n som gällde i 
högsta grad. 96:n var länge den mest sålda bilen till-
sammans med ryska Lada (Vaz). 

Den finska generalagenten SCAN -AUTO var klok nog att 
starta en egen tävlingstall i utkanten av Helsingfors. 
Simo Lampinen - den polioförlamade förargenin - var 
stallets stjärna. Bilarna var målade i finska flaggans 
färger - på ett fosterländiskt sätt! De användes 
flitigt i annonsering, som var självsäkert och lagom 
aggressivt. Man ville gärna visa - som i annonsen här 
bredvid, att tävlandet var en viktig del av produkt -
utvecklingen. Speciellt med just denna annons från 1977 
är att föraren heter Stig Blomqvist. Orsaken var att 
svenska SAAB-stallet ville inte skicka sina egna bilar 
till finska Hankirallyt. men Stig körde Simos bil, som i 
sin tur körde Landa i Portugal... Och "Mästaren" tog 
hem även alle vandringspriser! 

Om man tittar på registreringsskyltar på stallets bilar, 
får man veta årsmodell och bilens "nummer". Bilen i 
bilden (AEC-501) är alltså en 75:a och den första bilen 
som byggdes till tävlingsbruk samma år.. ( - 304 var 
således en 73:a och den fjärde bilen samma år osv.) 

Märkets image som rallybil fick kanske några förare att 
köra aggressivt, som retade många. Följande insändare 
från 1979 i tidningen Pääkaupunki (Huvudstaden) ger 
ingen smickrande bild av oss dåtidens "saabister", som 
vi kallades i Finland. - Låt oss titta vad signaturen 
"Jävligt trött på dumma saabister" skriver: 

"Jag har sen länge varit bestört av det sättet, som 
saabister kör i trafiken. Där andra förstår hur viktigt 
det är att köra lugnt på allmänna vägar, riskerar Saab-
förarna säkerheten med stressande omkörningar och för 
höga hastigheter. - Saab-föraren är vanligen en 35 - 40 - 

 årig yuppietyp. Lockar detta bilmärke verkligen såna 
där oansvariga figurer, eller kan det vara själva bilen, 
som släpper djävulen loss hos en vanlig människa? 
Kan någon psykolog förklara detta?" 

Till sist: efter att nya internationella klassnigns -
regler hade blivit alltför kostsamma, lade det finska 
blå-vita SAAB-stallet ned sin verksamhet 1977. 

Ilkka Jauramo 

Torshälla 

FILM 

HEJ 

Läste i senaste Bakruta att du ville ha, mer "Filmsaabar". Här följer några 

till: I Crocodile Dundee II, filmen är ifrån 88/89, "Dundee" tar hjälp av 

ett tufft busgäng och i en bilkaravann av stora jänkare, ligger nästan först 

en 96-68, det är kvällsbilder, men man kan ändå se vad det är för något. 

96:an är väl med ca 30 sek. 

"Släng morsan av tåget" är också i från 88/89. Komedi med Danny De Vito 

och Billy Chrystal. Här körs det mycket SAAB, nämligen en 96 70-72. (Det 

är ett tag sen jag såg den). USA-front förstås, blå eller mörkgrön. Huvud-

rollsinnehavaren (Billy CHrystal) lånar den av en kompis och kör som en 

biltjuv, och krockar mot slutet (tråkigt nog). Bilen är med på mycket bra 

bilder, ca 3 minuter drygt-(+ interiör bilder). 

"En film med Charles Bronson" Jag har glömt vad filmen heter tyvärr, den 

är i alla fall ifrån 82. Bronson spelar en pappa som blir av med sin dotter, 

p.g.a. ett busgäng på stan (NLY.C) som terrorriserar. Bronson tar naturligt-

vis lagen i egna händer. Polischefen i N.Y.0 kör på av de stora avenyerna 

och parkar sin jänkare framför en beige 96 70-72, den är med högst 15 sek. 

"Simmaren" en film från 68. På några snabba film bilder ifrån en motorväg 

syns en 96 långnos (röd), (Burt Lnacasterpelar huvudrollen). 

Nästa rulle är "Flugan" I en rysare därchn kvinnliga huvudrollsinnehavaren 

kör en 99 GL 4-dörrar 77 eller 78 i risig skick. Den syns flera gånger i 

filmen. 

Och till sist en TV-serie ifrån 60-talet, John Drake en deckare,i ett av-

snitt är John Drake i Grekland och Klär som Taxi,åker han och en kvinna,en 

grå 92:a uppför branta backar ute pålandet, chn börjar koka, (Tack till Medel-

havsvärme). 

Filmerna 1, 2, 3, 4 finns på video. 

Hälsningar 
Bernt Olsson 



<>SAAB-ANA 

Så här hittar du till Saab bilmuseum: 
KALLELSE 	TILL 	ÅRSMÖTE 	1 	TROLLHÄTTAN 

k Mot 
Vanersbo g 

Härmed kallas Svenska Saabregistrets alla medlemmar till årsmöte. 

Plats: Saabs bilmuseum i Trollhättan. Färdväg enl. karta. 
Tid : Lördagen den 9 mars 1991 kl 12.00. 

Mot Uddevalla 

TmllhattamVanemborgs 
Flygplats 

SAAB-SCANIA 	K _ ----- 

I år har vi valt att utnyttja Saabs stående inbjudan att förlägga vårt årsmöte 
i Trollhättan. Vi hoppas att många människor i landets sydligare regioner ska 
dyka upp när vi lämnat Örebro och Nyköping där årsmötena har varit förlagda 
tidigare. Självfallet är alla norrlänningar också speciellt vålkommna. Kommande 
år ska vi försöka lägga något årsmöte norr om dalälven också. (Ni i Norbotten 
tycker förstås att deh tillhör: Skåne) 

Saab har även i år lovat att bjuda på lite tilltugg innan årsmötesförhandling- 
arna tar vid. Pelle Rudh kommer säkerligen att kunna visa en mängd intressanta 
bilar och filmer. Allting är allts upplagt för ett trevligt årsmöte även i år. 

För att vi ska kunna meddela Saab om hur mycket tilltugg de ska köpa måste vi 
liksom tidigare år förhandsanmäla oss. Använd kupongen nedan och glöm inte att 
den måste vara Svenska Saabregistret tillhanda senast den 1 mars 1991. 

ANMÄLNINGSKUPONG 	TILL 	ÅRSNÖTET 	1991 

Ja,självklart kommer jag till Trollhättan den 9 mars 1991. 

Jag/vi blir   personer. 

På Saabs Bilmuseum finns ett stort 
stycke svensk bilbyggarhistona 
samlad på en plats. Har kan man se 
hur snabbt den tekniska utveckling-
en har gått och vilka resultat som 
natts. 

Over 40 bilar står samlade under 
ett tak Många av dem år unika: 

• Den allra första Ur-Saaben. 

• Saab Formel Junior — en ensitsig 
tavl ngsbil som bara byggdes i två 
exemplar 

• Monstret — Saab 93 med två 
motorer — tankt for hastighets-
rekord. 

• Cathenna — en ensam skönhet 
och foregångare till Saab Sonett. 

• Paddan — den maskerade Saab 
99:an. 

• Rallybilar — original och kopior på 
de snabbaste rally-Saabarna ge-
nom tiderna. 

• Saab 98 — bilen som aldrig blev 
av. 

• Saab 900 Turbo 16 EV1 — den 
fullt korbara och funktionsdugli-
ga framtids- och experimentbilen. 

TROvILLHÄ501=1-ToArgeNt  

Stallbacka 
bron 

Q 011  

9 

Namn: 	  

Anmälningskupongen skickas till Svenska Saabregistret, Box 391, 64123 Katrineholm SAAB  
Saab Bilmuseum Saab Car Museum 
Åkerssjövägen, Nohabs Industriområde. Trollhättan 
Telefon/Phone 0520-843 44 

S ,, Ite 

4;) Vatte^* Öppettider September—Maj 
Tisdag—fredag 9.30 —16.00 
Lunch 11.30-12.30 
Juni—Augusti 
Tisdag—Söndag 10.00-19.00 

30 

OpeninghounsSeptember—May 
TuesdaytoFhday9.30aJnAo4p.m. 
Lunch from 11.30-12.30 
June—August 	 i Mot 
Tuesday— Sunday 10 am. —7 pm. 	 *Goteborg 
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1. Yngve, Ulrika, Tomas Ekberg 

2. Clas Eriksson, Ove Hällström 

3. Hans Eklund 

4. Anders Eriksson 

5. Göran Kölborn 

6. Mats Blomkvist, J-E Karlsson 

7. Lars-Åke Karlsson, Anita Edberg 

8. Lasse Wikman 

9. Kerstin och Daniel Körlborn 

10.John Jonasson, Lars Eriksson, 

Roger Karlsson 

11.Jörgen Andersson 

12.Erik Randa, Ulrica Eriksson 

13.Leffe Söderström 

SAAB 95-65 

SAAB 96-63 

SAAB 9000 

SAAB 96-64 

SAAB 96-65 

SAAB 96-67 

SAAB 93 B 

SAAB 96-64 

SAAB 96 

SAAB 92-54 

SAAB 96-64 

SAAB Sonett-73 
SAAB 93-59 

11 p 

10 p 

9 p 

9 p 

9 p 

8 p 

8p 

Bp 

Bp 

Bp 

7 p 

6 p 

5 p 

KNIVSTARUNDAN 1990 	 KNIVSTARUNDAN 1990 

Hej. Här kommer en sen rapport om Knivsta ,rundan den 5/8. Men vi ska väl 

ha nått att läsa om när den mörkare årstiden har börjat.Jag får väl för- 

söka skylla på att vi har haft så mycket att göra på jobbet, vi har flyttat 

från inrikes 1 till nya inrikes 2, med nya arbetsuppgifter, ny teknik, 

och en massa kurser, så att man har känt sig tommare i huvudet än vanligt. 

Åter till Knivsta: Vägsträckan knappt tre mil, bestod av något grus och 

resten av smal asfalt, ringlade sig igenom både bondgårdar och öppna 

landskap, blev mycket uppskattad. Frågorna, 15 st utmed färdvägen bestod 

av 1 x 2- typen, varav blandad karaktär, och 5 bil och flyg-frågor. 

Fråga 8 blev vi tvingade att stryka då någon sommarstugeägare tydligen 

lyckats backa över pinnen som stod i dikeskanten och göra en revare mitt 

på frågan så den blev oläslig. Men vi hade j, i alla fall tur med vädret 

och grusvägarna var torra och fina. Medhavd Pic-nic togs avnjöts i grön-

gräset, nere vid den lilla sjön där vi hade både start och mål. 

1:a pris, en fruktkorg vanns av inte helt ovetande familjen Ekberg. 

Flaskan i korgen uppskattades mycket av Yngve, då han senare på kvällen 

behövde koppla av efter den ansträngande körningen. 

"Vi ses och hörs" Börje Eriksson 

SAABMINNE 

Min pappa var SAAB entusiast. Sa man något ofördelaktigt om SAAB, så bör-

jade han direkt prata om Greta Molander, Karlsson på taket,KAK och Monte 

Carlo rallyt m m. Mitt första SAAB minne kan ha varit 1959-60. Vi var i 

Lycksele, det var 37 grader kallt och bilen SAAB 92 Export 1956 års modell, 

ville inte starta. Startmotorn orkade inte dra runt.Sagt och gjort,mekaniker 

som han var, gick vi ut och pappa skruvade ut ett tändstift. Då orkade start-

motorn dra runt motorn. Efter ett antal varv så gick motorn på en cylinder. 

När motorn var varm, skruvade pappa tillbaka det andra stiftet, då gick 

det bra, startmotorn orkade och bilen gick igång på båda cylindrarna. 

Han Harry Åberg åkte SAAB från 1956-1988 och sa inte ett ont ord om SAAB 

Flyg kvalite? Harry dog i februari 1988, så det blev inge mera åka av. 

Men jag grabben blev influerad. Indoktuerad äger en SAAB 93 B 1959, samt 

SAAB 95-64, en 96:a tvåtakt 1967. 

Hälsningar Per-Ola Åberg i Umeå 
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Köpes: Till Saab 96 -61. Bromscylindrar bak, enkelverkande. På de gamla står 

det HD A7 33910/c. 

Ingemar Darsell Agdala Gård 153 00 Järna Tel:0755/98364 

Köpes: Till Sport. Röd/grå dörrklädslar, röd/grått ryggstöd baksäte, Sport-

emblem framskärmar, luftrenare 62-64. 

Säljes: Saab V4. USA-front komplett. orginal skärmbreddningssats. Orginal 

framspoiler. Orginal bakspoiler. Fotbollsfälgar 4st. JP aluminiumfälgar 5st. 

Saab 2-takt: Huvar kortnos, huvar långnos, bakluckor, dörrar 67-70, 

tak 60-67. Ett flertal kortnosmotorer med ren.behov. 

Sport & Monte Carlo: 2 st motorer 65-66, 1 st instrumentbräda komplett 64-67, 

1 st baklucka MC 850 med emblem röd, nya emblem MC 850, e-ljus 65-68, 

nya glas dito kurv och fjärr. 

Mikael Philipson Tel:0758/40916 efter 17.00 

Köpes: Till Saab 92 -56. Inredning Maroonröd, fram & bakrutor, dörrar, stötdämpare, 

hö fram & bakskärm, bakljusglas. 

Säljes: Saab 96 -64. Savannbrun endast 6335 mil, mycket extra delar, bl.a. motor, 

vxl-låda, motorhuv, ljuddämpare + mycket smått & gott. Pris:6000 kr. 

Ola i Malmberget Tel:0970/22444 

Säljes: Saab 96 -63. Mörkblå ren.objekt, 1 ägare 63-85 + 1 till idag, helt komplett, 

avställd i 3 år, visas efter önskemål. Pris:600 kr 

Pelle te1:0766/68001 eller 0766/68786 

Säljes: Saab 99-motor -78. Enförgasare helt komplett med startmotor och kylare, 

funkar perfekt, slumpas. Pris:1300 kr. 

Skänkes: Fälgar 92-97. Varierande skick. Kom och hämta annars blir det tippen!! 

Yngve Ekberg Tel:08-7742885 tisdagskvällar!!! 

Köpas: Till Saab 96 -65. Flyglar, front, motorhuv, avgasrör, bromsar+trummor, 

stötdämpare, fjädrar och kylargardin. Allt i nyskick. Vill även ha 

praktiska eller teoretiska tips om denna bil. 
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	Bengt Witalisson Backebog.4 126 57 Hägersten Tel:08/973135 efter 19.00 

Köpes: Högerstyrd Saab 93 - 96 - 99. 

Johan Brusewitz Lassarettsgr.4 645 30 Strängnäs Tel:0152/175 91 

Köpes: Till Saab 96 kortnos. Bakskärmar, lyktglas bak, blinkers fram, ryggstöd 

baksäte, främre och bakre kofångare. 

Morgan Käll Backg.40 561 42 Huskvarna Tel:036/135405 

Köpes: Till Saabo husvagn. Taklucka och förtält till -67:a. Saabfilt i bra skick. 

Gösta Johansson Malmg.25A 774 00 Avesta Tel:0226/53928 

Köpes: Saab 99 1977-83 i fint skick. 

Gösta Holmberg Lottgången 15 Norrköping Tel:011/132532 

Köpes: Till Sport -64. Lanciaförgasare, lister: H övre skärm, V nedre skärm, 

H och V sidostycke. Sportemblem baklucka. Bränslepump, verkstadshandbok, 

speedpilot, taksökare, Marchal fantastic, GT-stol. 

Bytes: Röd/rött ryggstöd baksäte Sport -64 och blå framstolar Sport bytes 

mot motsvarande röd/grått. 

Magnus Wigren Tel:046/775947 040/931393 

Säljes/ Saab 96 -65, vit, 3000 mil, absolut toppskick, pris:1500 kr. Vxl 92 250 kr. 
Bytes Vxl 93/96 3-växlad 5000 mil 250 kr. Speedpilot komplett med växlar, nyskick, 

nya knoppmarchal kurv + fjärr, Dubbelförgasare GT 750 super med insug, 

Emblem MC 850 och GT 850 stora + små, instrumentbräda Sport -62 komplett, 

extraljusglas Sport + långnos fjärr nytt,nytt motorrumsgolv kortnos, 

framstolar Sport röd/grå omklädda med originalklädsel för 15 år sedan nyskick. 

Ovanstående bytes mot det som följer: 

Röd galon GT&Sport, spolarburk GT&Sport, bränslepump Bendix Blue Top Sport, 

bakre sidorutor Sport fint skick, komplett Sportförgasare, komplett soltak 

till -67 låg ruta, kopphållare till handsfackslucka Sport, klocka VDO Sport, 

kofångarhorn kortnos nya. 

Jörgen Andersson Kavallerig.11 194 33 Upplands Väsby Tel:0760/30276 
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Säljes: Saab 96 -62. Vit, besiktigad till maj -91,går mycket bra. Pris:3500 kr. 

Lennart Tel:019/111774 

Säljes: Saab 96 -62. Bes. u.a. avställd, 10200 mil, bra bruksskick. Pris:6500 kr. 

Åke Strandberg Thulev.6 734 36 Hallstahammar Tel:0220/17037 

Säljes: Saab 96 -64. Skattad & bes. till feb.-91. Pris:5000 kr. 

Saab 96 -62. Defekt objekt. 	 Pris:1000 kr 

Säljes gärna ihop med lite delar för 	Pris:5000 kr 

Johnny Westberg Diamantv.37 611 44 Nyköping Tel:0155120339 

Säljes: Saab 93 F -60. Påbörjad ombyggnad till V4. Nysydd skinninredning, tonade 

rutor + mycket annat som kan följa med! 	 Pris:15-20000 kr 

Johan Brusewitz Lasarettsgränd 4 645 30 Strängnäs Tel:0152/17591 

Säljes: Saab 96 -62. Grön, avställd. Ett rosthål finns i golvet under föraren. 

Skärmar fram och bak lätt rostskadade. H-bromscyl. behöver nya packningar. 

För övrigt i mycket bra skick. 	 Pris:5000 kr 

Tel:0150/91110 en anonym person som träffas på kvällar. Det här är sista 

gången som anonyma personer annonserar i bakrutan! 

Säljes: Saab 96 -62/63. Renoveringsobjekt med nya bakskärmar, sidostycken och 

vänster hjulhus. Mycket bra klädsel. 	 Pris:2500 kr 

2 st framskärmar, plåt, kortnos, i mycket bra skick. 

1 st högerbakskärm, plåt, ny till 96:a. 

Bakljus till Saab 92 50-54 nya. Div.blinkersglas och bakljusglas 93/96. 

Verkstadshandböcker till:V-4,95/96 Monte Carlo 67-70. Saab Sonett 2. 

Jan-Ove Ekh Tel:031/917184 efter 18.00 

Säljes: Saab 93 -59. Bra renoveringsobjekt, lite rost.Endast 1000kr. 

Lars Ericsson Erikslundsg.4 126 32 Hägersten Tel:08/450358 

Säljes: Saab 96 V4 -67. Vit i bruksskick. 7000 mil. Avställd dec.-89. 

Hel och fin röd originalinredning. Vxl ren.-87. Pris:1500 kr 

Magnus Lindberg Västergården Gårdeby 614 00 Söderköping Tel:011/71126 

Säljes: Till Saab 93: Ny bromscylinder bak, ny ASSA låscylinder dörr, bromsband, 

chims till justering kuggstång, Reparationshandbok 200 sidor. 

Till saab 99 69-74: Gör det själv Saab 99. Hur bilägaren själv utför 

justeringar och reparationer. 36 sidor. 

Bengt Karlsson Harmsarvsv.17 790 20 Grycksbo Tel:023/40935 

Säljes: Baksäte brunt tyg/grå galon i bra skick till 96 -67. Pris:25 kr 

Inredning 96 60-62 grått tyg/röd galon i hyffsat skick. Pris:100 kr 

Köpes: 	Spolarpump till Saab Sport -65. Baksäte 96 -69 rött tyg/svart galon. 

Jonas SahlAn Hagenv.26 430 41 Kullavik Tel:031/931753 

Säljes: Saab 96 -63. Midnattsblå i bruksskick, nytt frihjul, ren. bromscyl. 

omlackad -88, går bra. 

Saab 96-delar. Motorhuvar,bakluckor, inredningar röd/grå + brun/grå i 

mycket bra skick, vattenkranar, kylare m.m. 

Erik Randa Tel:08/7106113 

Säljes: Div.delar till Saab 96 V4 och Saab 99. Ring för mer information. 

Köpas: 	Dörrar till Saab 96 tvåtakt, helst nya. 

Kjell Olsson Norramsberg 98 781 95 Borlänge Tel:0243/31093 

Säljes: Saab 96 -61. Soltak, rostfri i originalskick, verkstadshandbok, bäddsats, 

extra klädsel + lite annat godis. Pris:25000 kr. 

Godislåda för kortnosälskare 5 kg. Grå kederlist 93, hö+vä skärm 93, nya 

svarta batterier 93-96. Nya v-pumpar,emblem,toppl.packn.bromsband,kolvar, 

tändspole,bromscyl.+repsatser till 93 och 96 + mycket begagnat. Ring! 

Gert Bengtsson Mejdeg.43 271 41 Ystad Tel:0411/10462 

Säljes: Register på ägare till alla Saabo husvagnar i Sverige. Pris:250 kr. 

Lars Ericsson Erikslundsg.4 126 32 Hägersten Tel:08/450358 37 
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STOPP Datum för 1991 

   

NR 	 DATUM 

1 	 15 Jan 

2 	 10 April 

3 	 25 Aug 

4 	 10 Nov 

Dina Fantastiska reseskildringar, SAAB äventyr mm 

skickas till: 

ERIK RANDA 

DUVHOLMSGRÄND 4 

127 41 SKÄRHOLMEN 

TEL: 08-710 61 13 

Dina Annonser skickas till: 

LARS ERIKSSON 

ERIKSLUNDSGATAN 4 

126 32 HÄGERSTEN 

      

 

  

      

       



0'4* 
PRECISA GOM ! 

Viktoriagatart 10. 411 25 Göteborg. Tel. 031. 11 61 86. 
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