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SAABmanfa 
Ordförandens samlande tankar 

Hej igen! 

När detta skrivs i slutet av januari kan man undra var 
vårt berömda vinterklimat tagit vägen. Snart kan vi som 
bor nedanför Mora köra med gammelSAABen året om. Det kom-
mer ingen snö, det finns inga isar att leka på och alla 
rallytävlingar ställs in. 

P.g. av allt detta negativa blir livet endast ljust om 
vi ser framåt och då tänker jag givetvis på alla träffar 
som vi kan ses på under 1991. 

SSR firar 15-årsjubileum, Club Sonett Sweden 10 år, 
SAAB-klubben Stockholm 30 år samt Scania 100 år, så nog 
finns det anledning att fira. 

Låt därför 1991 bli det år då just Du som aldrig bru-
kar ge Dig ut på äventyrliga SAAB-träffar "tar tag" i det 
här och kommer, samt Ni andra som har varit med förr ock-
så kommer, så vi blir riktigt många. 

Vill samtidigt passa på att puscha för årsmötet den 9 
mars i Trollhättan och till Er som ej anmält Er: GÖR DET! 
Glöm ej heller den 2:a stora lagerrensningen av beg. 2-t 
delar i Tidaholm söndag 14 april. Se info i detta nr. 

SSR-styrelsen har fått ett trevligt julkort från den 
nye kontaktmannen för alla SAAB-klubbar i världen nämli-
gen Christian Trommer son till framlidne Albert Trommer 
som många av Er säkert hört talas om. Vi i SSR hälsar 
Christian välkommen och tackar samtidigt SAAB för att de 
satsar på oss klubbar i dessa svångremstider. 

Slutligen en påminnelse till Er som glömt att betala 
medlemsavgiften för 1991. Gör det snarast för annars är 
detta den sista Bakrutan Du får. 

Hå t bra och kör vettigt 

Eder 
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INTERNATIONELLT 
SAAB-KLUBB MÖTE I STOCKHOLM 

Härmed inbjuder vi alla Saab-klubbar i hela världen och deras 
medlemmar att tillsammans med oss i Stockholmsklubben fira vårt 
30-årsjubileum. Vi har planerat följande program: 

Fredag 14 juni: Besök på reservdelslagret 	Nyköping 
Besök på bensinmotorverkstaden Södertälje 
Ankomst till Prize Hotel 	Stockholm 

Lördag 15 juni: Besök på världens Saab-handlare, 
Saab/Akalla 	 Stockholm 
Jubileumsmåltid Brasseri & Bar 
Felix, World Trade Center 	Stockholm 
Övernattning på Prize Hotel 	Stockholm 

Söndag 16 juni: Besök på Vasamuseet 
Sightseeing via buss 

Stockholm 
Stockholm 

Vi har fått ett speciellt förmånligt pris, nämligen 375 SEK/natt 
för enkelrum och 470 SEK/natt för dubbelrum. Priserna inkluderar 
även frukost. 

I World Trade Center finns ett välbevakad garage, men om Du kommer 
med flyg och flygbuss eller med tåg så hamnar Du i City-terminalen 
som ligger i samma byggnad som Prize Hotel och restaurang Felix. 
Om Du önskar transport till Nyköping/ Södertälje och Akalla så kan 
vi även ordna detta. Vi vill ha Din anmälan före 910331 och reser-
vationen på Prize Hotel gör Du själv, och vår referns är Saab- 
klubben Stockholm. Festmåltiden kostar 475 SEK och beloppet insätter 
Du på Saab-klubbens postgiro 96015-3 och detta belopp skall vara 
inbetalt senast 910315. 

WORLD TRADE HOTEL 
Kungsbron 1 
111 22 Stockholm 

För bokning, ring: 08-14 94 50 

EKONOMIRALLY 20/4 -91 

För hela familjen. Man kommer att besöka 4 st Saab-Ana anläggningar 
i Stockholm, där det blir jippo på varje anläggning. Deltagarna 
får köpa bensin till reduserat pris, plus mycket annat skoj. 
Saab-klubben Stockholm ser gärna att vi är med våra Saabar. 

Arrangör för detta rally är: SAAB-ANA, STATOIL, SKANTIC, 
SAAB-KLUBBEN STOCKHOLM, BILSPORTFORBUNDET. 

Kontaktman är: Lars Jarsman 
Tel: 08-752 02 00 
(Saab-ANA Akalla) 

INTERNATIONELLT 
SAAB-KLUBB MÖTE I STOCKHOLM 

Anmälan till Saab-klubbens 30 års jubileum skickas till: 
SSR 
Box 391 
641 23 Katrineholm 

Meddela även vilken modell/år, och antal i bilen, så att 
Saab-klubben kan ordna parkering till våra bilar.Dom ser 
positivt till att vi kommer med våra bilar. 



Här nedan följer en sammanställning över de viktigaste data för Saab 95s 

Tekniska ueogifter 

Antal cylindrar 	  
Cylinderdiameter x Slaglängd 	  
Cylindervolym 	  
Effekt 	  

Kompressionsförhållande 	  
Vridmoment 	  
Antal växlar 	  
Styrning 	  
Bromsbeläggsyta 	  
Däck, slanglösa 	  
Tanken rymmer 	  

3 
70 x 72,9 mn 
841 cm13  
38 hk DIN vid 4.250 v/Min 
(42 hk SAE vid 5.000 vkain) 
7,3:1 
8,2 kpm vid 3.000 v/Min 
4 + back 
Kuggstång utväxling 14:1 
675 cm2 
5.60 x 15 
43 liter 

PERSONALMEDDELANDEN 	RED. 0. SCHULZE LT. 732 	12 maj 1959 
	

NR 	826 

Ny Saab-bil visas för press och anställda  

Tisdagen den 12 maj offentliggörs vid en pressvisning i Linköping en ny Saab-bil 
en herrgårdsvagn kallad Saab 95. På eftermiddagen samma dag visas bilen för de 

anställda. Från kl. 16.48 ställs två exemplar av vagnen ut, det ena på garageplanen 
vid stora porten, det andra vid norra porten. För att undvika trängsel alldeles intill 
bilarna kommer det närmaste området ankring dem att inhägnas med rep. 

Här nedan följer en allmän beskrivning av den nya vagnen, som nu är klar att börja 
serietillverkas. 

Bilen har normalt plats för fen personer och har dessutom ett extra säte vänt bakåt 
med plats för en vuxen eller två barn. Saab 95 har således osedvanligt stor lastför-
måga. Samtidigt har stora ansträngningar gjorts att ge vagnen ett sobert utseende 
såväl exteriör- och interiörmäesigt. Då bilen använde för godstransport, kan det 
bakre sätet sant extrasätet fällas och bildar då ett 160 cm långt och 95 cm brett 
lastgolv. Den fria höjden i lastrummet är 80 cm. Lastkapaciteten är fem personer plus 
100 kg bagage, eller två personer plus 300 kg gods. Saab 95 är försedd med en mycket 
praktisk helt uppsvängbar utbalanserad bakdörr, som lätt ger tillträde till lastrum, 
mat. Dörrens konstruktion gör det möjligt att lätt lasta in gods i vagnen även på 
trånga parkeringsplatser, och vid regn bildar dörren i uppsvängt läge ett utmärkt 
regnskydd. Genom att dörren är uppsvängbar kan den heller inte skymma baklyktorna. 
Vidare kan nämnas, att ryggstöd och baksäte vid lastning låses, så att ingen fara 
fU=liggor fSr framItglidanda bagage vid :fånig liforomoning. En praktisk detalj år 
att lastrunsgolvet är utfört i plastklädd plåt. Hela lastutrymmet kan på ett par mi-
nuter förvandlas till en 95 cm bred bädd, son kan användas även medan bilen köres 
(med två personer i framsitsarna). Genom att skjuta fram det främre stolparet i det 
fräl78ta läget ökas bäddens längd till 205 cm. 

Saab 95 har utvecklats från 93:an mon uppvisar så många nyheter, att man utan tvekan 
kan tala om en helt ny bil. Sålunda är karosseriet helt nytt räknat från dörrens bak-
re stolpe. Vidare Ur vagnens bakre fjädringssystem nytt. Till övriga nyheter hör, 
att Saab 95 utrustats med en något större och starkare motor med 841 cm0 cylinder-
volym och en effekt av 42 hk SAS vid 5000 v/Min (38 hk DIN vid 4250 v/Min). Vidare 
har vagnen utrustats med en ny växellåda ned fyra framåtväxlar och dessutom har tank-
volymen ökats från 36 liter till 43 liter. Slutligen har däckens dimensioner ökats 
till 5.50 x 15. 

Saab 95 började projekteras i Trollhättan våren 1958 och en körattrapp var klar vid 
semestertiden samma år. Vid ungefär denna tidpunkt beslöts att tillverkningen av 
provserien skulle förläggas till Linköping och av praktiska skäl bestämdes, att även 
konstruktionsarbetet skulle förläggas dit. Konstruktionsarbetet har bedrivits i nära 
samarbete red konstruktionsavdelningen för bilar i Trollhättan.Sixten Sason har till-
hört det konstruktionslag som projekterat bilen, för vars exteriör och interiör han 
är ansvarig. I mars månad i år var den första vagnen i en provserie på 20 vagnar 
klar. Dessa provserieVagnar används nu för prov av olika slag, bl.a. skakprov, kör-
prov m.m. 

Serietillverkningen är avsedd att uppdelas på så sätt att karosserna tillverkas i 
Linköping och att målning och slutmontering göres i Trollhättan. Flertalet av de 
karossdelar som är nya för Saab 95 kommer att pressas av flygplanverkstadens pressar, 
bl.a. i en 8000 tons hydraulisk press. 

Dimensioner  

Axelavstånd 	  2490 mm 
Spårvidd, fram och bak 	  1220 mm 
Pfngd totalt 	  4120 mm 
Bredd 	  1570 mm 
Höjd obelastad 	  ca 1470 mm 
Markfrigång (2 personer) 	  ca 190 mm 
Torrrikt inkl. bränsle, vatten verktyg och reserv- 
hjul 	  900 kg 
Tjllstevikt 	„ 	 "0  kg 
Lastkapacitet 	  5 pers. + 100 kg bagage el. 

6 pers. el. 2 pers. + 3001eg 
gods 

Lastrumsgolv 	  2 pers. 1600 x 950 mm 
5 pers. 1000 x 950 mm 

Lastrumshöjd 	  800 mm 
Lastrumsvolym (bakom framsitsarna) 	  ca 1,1 

Detta flygblad har Daniel Gustavsson Linköping skickat in. 

Stefan Gustavsson Vimmerby, har fått tag i en 95-59 och behöver 
mycket delar, bl a rutor, gummilister, inredning (röd bil) krom, 
baklucka (aluminium> Och" -95--60 kaross. 

Stefan har lovat att göra ett reportage om sin bil allt från när 
han bärgade bilen från skogen till han började renovera bilen. 

Lycka till, Stefan! 

Stefans telnr: 0492- 40 149 



En kvinna i Hallstahammar ville pryda sin avlidne makes grav 
med en Saab 92 i relief på den svarta gravstenen. Kyrkogårds-
nämnden sade dock nej och ärendet har överklagats till läns-
styrelsen. 

Den avlidne mannen var bilmekaniker och särskilt intresserad 
av Saab 92. Det var anledning en till att kvinnan ville pryda 
makens grav med denna bilmodell. 

Enligt reglerna skall yrkesbeteckningar på gravstenar godkän-
nas men kyrkogårdsnämnden befarar att detta är att gå för långt. 

Länsrätten väntar nu på råd i ärendet från domkapitlet, skriver 
Vestmanlands Läns Tidning. 

SAAB -BILDER 	 SAAB PÅ GRAV I KYRKLIG TVIST 

Per Lundkvist i Kista har skickat in följande bidrag. 	 Per Lundkvist i Kista, har skickat denna urklipp, tagen från 
Dagens Nyheter. 

Teknikens Värld Saab 92 var utställd på MHS - 25 årsdag, 
vid Taxinge Näsby i juni. 

Massorna beundrar Hasse Åbergs superfina MC-66 vid Eskilstuna 
veterandag i augusti. 

Som svar på urklippet från DN, så skickade Torsten Andersson, 
Örbyhus. Denna urklipp är tagen från Kyrkans Tidning nr 45 1990. 
"Landet Runt" 

FÅR HA SIN SAAB PÅ GRAVSTEN 

En Saab 92 FÅR pryda Gunnar Björklunds gravsten på Svedvis kyrko-
gård utanför Hallstahammar. Som Landet runt tidigare har berättat 
arbetade Gunnar Björklund som bilmekaniner och var rallyförare. 
hans första bil var en Saab 92:a. 

Det tyckte änkan var skäl nog för den ovanliga gravstensprydnaden, 
men kyrkorådsnämnden i Hallstahammar avslog önskemålet. 

Nu har emellertid länsstyrelsen gett änkan rätt med motiveringen: 
"Innebörden av god gravkultur har allmänt tolkats så, att inte 
endast religiösa symboler och inskriptioner är tillåtna, utan 
även sådana såm återspeglar den avlidnes gärning och hans kultur-
ella och ideella intressen under livstiden". 



UR BERTILS DAGBOK 
Av Bertil Maununen, Örebro 

Under den förra racingsäsongen deltog ett väldigt udda saabekipage vid en del 
tävlingar: En av saabfabrikens Formel Junior vagnar. Rolf 'Dumle' Carlsson i 
Hallsberg har lyckats beveka Saab och har fått låna Formel Junior vagn nr 002 
och åkte tävlingar i både Sverige och Tyskland förra året. Hån kommer även att 
försöka åka en del tävlingar med den under 1991 så passa därför på och ta till-
fället i akt och titta på någon tävling. Bertil Maununen i Örebro har hjälp 
Rolf med en massa saker och har här ställt en del av sina dagboksanteckningar 
till vårt förfogande. Anteckningarna år från en episod i juni förra året och 
tyvärr har vi inte av olika skäl inte kunnat återge dem förrän nu. Men bättre 
sent än aldrig är ju ett användbart gammalt uttryck. 

Onsdag 6/6 1990 
Rolf och jag begav oss till Gelleråsens motorbana utanför Karlskoga för att 
provköra en av Saabs gamla Formel Junior-bilar som Rolf har fått låna. Bilen 
har ch.nummer 002 och kördes en gång i tiden av Erik Carlsson. Man byggde bara 
två stycken vagnar på fabriken nere i Trollhättan. Efter klädombyte startar vi 
upp de nyrenoverade motorn. Rolf lägger i ettan och åker i väg. Baklänges !!! 
Tvåan, trean och fyran provas men bilen går fortfarande baklänges. Efter att 
ha studerat bilkonstruktionen närmare konstaterade vi att för att vi skulle 
få detta att fungera så skulle vi bli tvugna att försöka få motorn att gå bak-
länges. 

Efter en tids funderande kom vi på hur vi skulle göra för att ändra rotoations - 
riktning på motorn. Vi fick ändra lite på rotorn och fördelaren och sedan hade 
vi fyra växlar framåt igen. Problemen var dock inte slut för det: Startmotorn 
gick nu inte längre åt samma håll som motorn. Generatorn som har en bestämd ro-
toationsriktning gick också åt fel håll. För att komma igång med själva körnin-
gen beslöt vi att koppla ur generatorn och att springa igång bilen. Rolf gasade 
ut på banan och vi som stod i depån kunde njuta av härliga tvåtaktstoner från 
en motor som Rolf hade lyckats få bra snurr på. Nu var inte detta den tilltänk-
ta racemotorn eftersom vi ännu inte hade fått tag i en GT-vevaxel med tillhöran-
de smidda racekolvar. Vi var ju i detta skede mest sugna av att få ut bilen på 
banan så att Roffe skulle få känna lite på den. Efter några varv rasade kopplin-
gen och vi fick åka hem och riva ur motorn. Det visade sig att både tryckplat- 
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tan och lamellen behövde bytas. Startmotorn var inte så enkel att bygga om. Vi 
kontaktade en elfirma och fick veta att ankaret var tvunget att lindas om. Vi 
tog den gamla startmotorn som hade gått sönder när Erik Carlsson råkade ut för 
ett motorras för några år sedan och fick en kille att försöka reparera ankaret 
i edn. Ankaret var krokigt som ett S. Under tiden jobbade Rolf med att bygga om 
generatorn och onsdagen den 13 juni begav vi oss igen till Gelleråsen utanför 
Karlskoga. Inför träningen justerade vi bromsarna (trumbromsar runt om) och byt-
te nålventilerna i förgasaren. På samma eftermiddag fick vi också den ombygda 
generatorn på plats. 

Väl framme och ute på banan verkade allt okej. Växlarna fungerade den här gån-
gen och vi varmkörde med mjuka tändstift. Efter byte till hårda racestift kun-
de Rolf börja varva lite. Motorn fungerade bra, gav ett härligt ljud och Rolf 
varvade mellan 4000-7000 rpm. Det blir bättre och bättre varvtider för varje 
varv. I slutet på målrakan ligger hastigheten på runt 185 km i timmen. Efter 
några varv så kommer Rolf åter in i depån för att kolla så att allt hänger med. 
Det stänker en del olja från de tre förgasartrattarna som vi får torka bort 
med jämna mellanrum. Vidare så justerar vi lufttrycken i däckena innan Rolf kör 
ut på banan igen. Plötsligt så stannar den i utgången av tröskkurvan. Jag låna-
de Thomas Lönnemos röda Sonett 72:a och åkte ut på banan. Slut på bensinen med-
delade Rolf. 20 liter hade den sörplat i sig. Efter att tankat upp bilen så var 
det bara att åka ut på banan igen. Vid halv niotiden var det dags att plocka i-
hop och åka hem. Sammantaget blev det ett lyckat träningspass och bilen var väl-
digt snabb. Men vänta bara till 74 mm kolvarna, GT-vevaxeln, racetopplocket och 
de modefierade GT-förgasarna är på plats. Då blir det åka av.... 

Så här efteråt vet vi resultatet: De efterlängtade delarna kom på plats, bilen 
gick som ett skållat troll (!) och Rolf körde en rad tävlingar med den här hem-
ma och i Tyskland. Mån hade lite problem med kopparringarna som finns mellan 
topplock och motorblock på de här extrema maskinerna men det kom att lösa sig. 
Vi hoppas att bilen kommer ut även den kommande säsongen och önskar Rolf lycka 
till. Roffe har ju även två tävlingsutrustade sonetter som ska luftas. Den ena 
sägs bli utlånad till en f.d. rallyvärldsmästare som ska åka historisk racing 
med den utomlands. Det kan bli en rolig Saabsommar 1991. Tänk om GM får för sig 
att Saabs tävlingsavdelning ska återuppstå .... 

M J 
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Här sitter en lyck-
lig Rolf Carlsson 
i sittbrunnen på 
en av Saabmuseets 
FJ-vagnar. 

Tyvärr har man 
fått montera en 
extra ljuddämpare 
på sidan efter-
som man har infört 
ganska hårda bul-
lerkrav under se-
nare år. 

Här syns FJ-vagnen upp-
pallad i samband med över-
syn. Observera att den är 
utrustad med trumbromsar 
även på framhjulen. 

Styrspindlarna var i ori-
ginalutförande tillverkade 
i aluminium. Nu är de dock 
ersatta av 96:ans gjutjärns 
spindlar eftersom de är 
enklare att få tag på om 
det skulle bli något tras-
sel. Dock är de tyngre vil-
ket är en nackdel då den 
ofjädrade vikten blir stör-
re. 



SPORTVAGNSSERIEN 1990 
MED SAAB SONETT TVÅTAKT 

OCH HASSE EKLUND 

SPORTVAGNSSERIEN 1990 
MED SAAB SONETT TVÅTAKT 

OCH HASSE EKLUND 

Sportvagnsserien körs med besiktigade sportbilar som trimmas efter 
vissa regler och delas in i tre olika klasser beroende på vikt - 
effektförhållande, Roadsport A,B och C. 

I A-klassen körs bl a Porsche Turbo, AC Cobra och Lotus 7 med 
dom största motorerna. I B-klassen körs bl a Sonetter med V4- 
motor (Rolf "Dumble" Carlsson). 

C-klassen är dom svagaste bilarna med många Alfa Romeo, men även 
med nya Porsche 944 och Mazda Miata går in i den klassen, samt 
förstås två-takt-Sonetter. 

Serien började på Kinnekulle, eftersom det var stora problem 
att få tag i 940 cc kolvar så hade jag ej fått någon race-
motor färdig till den tävlingen. Jag hade fått låna en 66 std 
motor ( 42 hk) av Bertil Manunen som jag använde under den 
tävlingen. 

Trots att jag använde standardäck så lyckades jag köra in på en 
7:e plats av 13-14 startande. Det delades bl a ut ett specialpris 
för originellaste bil på tävlingen och det priset lyckades jag få 
för Sonetten. 

Tävling nr två i serien kördes på den anrika Falkenbergsbanan. 
Till den tävlingen hade jag fått tävlingsmotorn färdig, 940 cc 
och rejält trimmad, dessvärre så var ej avgassystemet färdig så 
jag fick använda ett original Sonett-system vilket inte alls 
var lämplig för den trimning som jag gjort. 
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Träningen gick bra förutom en rejäl snurrning (körde fortfarande 
med standarddäck och det blev lite för halt). 

Tävlingen fick jag bryta pg a kolvhaveri. Fortfarande svårt att få 
tag i kolvar till 940 cc vilket betydde att jag fick fila bort de 
största skärmmärkena på kolvarna och bryta loss kolvringarna som 
var fastslagna i kolvarna, tur att det var smidda kolvar annars 
hade det förmodligen bara varit småbitar kvar av kolvarna. 

Lyckades även hinna med att bygga det riktiga , avgassystemet färdig 
till kommande tävling som var på Knutstorp. Det avgassystemet har jag 
beräknat till motorns porttider, kompression, förgasare och varv-
tal som den skall jobba på, det består av 3 st separata ex-
pansionskammare ( ser ut som på en crossmotorcykel med 2T 
motor) som sedan mynnar ut ut i ett 3 tums rör under golvet 
och en ljuddämpare längst bak (specialtillverkad förstås). 

Det avgassystemet blev en fullträff, för motorn lämnades en 
bra bit över 100 hk och varvade nästan hur mycket som helst. 
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SPORTVAGNSSERIEN 1990 
MED SAAB SONETT TVÅTAKT 

OCH HASSE EKLUND 

Träningen på Knutstorp gick bra borsett från en liten när-
kontakt med en kantsten som resulterade i en lite vind fälg. 
Hade även bytt till däck som var mera 	lämplig för racing. 
Fick en 7:e träningstid av 20 st i ,klassen,det var jag jätte- 
nöjd med och bilen gick, verkligen bra. Så var det dags för tävling 
och alla ekipage ställde upp i depån innan man kör ut för ett upp-
värmningsvarv på banan. 

Precis när jag åker ut från depån till banan så STANNAR SONETTEN 
och vägrar att starta igen.Snopet att endast få titta på dom andra 
när de ställer upp för start och drar iväg så mycket dom kan. 

Vid hemkomsten visade det sig att det fanns små gummibitar i 
tanken som täppte till bensintillförseln. Gummibitarna kom 
från påfyllnadsslangen som hade monterats ny före säsongen!!!! 

Det visade sig också att vevaxeln behövdes riktas, det frestar 
på med höga varvtal. 

Tävling nr fyra kördes på Kinnekulle och bilen gick bra, fick ' 
6:e rträningstid av 14 st i klassen trots lite problem med under-
styrning när däcken blev riktigt varmkörda, fick Öckså ett mindre 
elfel som gjorde att bilen stannade under träningen och jag 
kEande ej köra alla varv. 

Sjätte träningstid resulterar i start i tredje startled, före 
mig hade jag två st Alfa GTJ, Lotus 7, Mazda Miata och en 
väldigt vass P1800.Starten gick perfekt och jag accade ifrån 
en Alfa GTJ och Miatan, efter första kurvan låg jag på tredje 
plats, höll placeringen i 1 1/2 varv hårt uppvaktad bakifrån 
hela tiden. 

SPORTVAGNSSERIEN 1990 
MED SAAB SONETT TVÅTAKT 

OCH HASSE EKLUND 

Miatan kom upp i bredd och det blev lite för trångt för oss båda 
och jag kom utanför banan med två hjul och en snurrning var ett - 
faktum ( jag tror att jag räknade tilll 3 varv). 

Ett helt koppel med bilar passerade förstås när jag snurrade och 
när jag fått fart på Sonetten åt rätt håll så började jakten på dom 
tävlande som var före, jag hann med att köra om ett par stycken 
innan målflaggan kom ut. 7:e plats av 14 st deltagande är man väl inte 
helt nöjd med. 

Vid kontroll av motorn efter tävlingen visade det sig att en rull-
hållare pajat till ett vevlager och vevaxeln behövde bytas. 
Monterade en nyrenoverad vevaxel till Mantorp-tävlingen som var 
på tur. Hann även med att montera 	en krängningshämmare till 
bakxeln för att slippa understyrning när däcken blev riktigt 
varmkörda. 

Den tävlingen ingick ej i sportvagnsserien och det betydde att 
det inte var så många tävlande i klassen, därför var alla tre 
roadsportklasserna ihopblandade ( A + B + C). 

Man fick alltså köra mot bl a Cobror och snabba Lotus 7 (dom 
brukar t o m köra ifrån Porsache Turbo). Jag lyckades få en 
13:e träningstid av 22 st men det var bara en roadsport C bil 
före mig i startordningen. 

På tävlingen kom jag bara ett par varv innan vevaxeln skar ihop 
trots att den var nyrenoverad. Snabbt hem och byta vevaxel igen 
för en vecka senare skall finalen i sportvagnsserien köras på 
Falkenbergsbanan, fick lov att fila kolvarna ytterligare för 
dom blev ganska misshandlade p g a vevaxelhaveriet, kolvspelet 
är så stort att kolvarna nästan "ramlar omkring" hur som helst 
i motorn nu. 
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SPORTVAGNSSERIEN 1990 
MED SAAB SONETT TVÅTAKT 

OCH HASSE EKLUND 
	

HUR MAN BLIR SAAB DÅRE 

Så var det dags för träning till finalen och Sonetten kändes 
bra, fick till en träningstid som räckte för 3:dje startled 
( 6:e tid), bredvid mig med 5:e träningstid hade jag en snabb 
Alfa GTJ. Starten gick bra och in första kurvan så var jag före 
Alfan vilket betydde 5:e plats. Blev mycket hårt uppvaktad bakifrån 
av Alfan i flera varv men han lyckades ej köra om. Eftersom 
jag låg före Alfan så väljer jag spår först in i kurvorna 
men det försökte Alfa-föraren ändra på genom att köra på mitt 
högra bakhjul med hans vänstra framhjul,det blev en rejäl smäll 
och jag snurrade förstås men kunde fortsätta. 

Ett flertal av medtävlare hann förstås köra om mig när jag snurrade 
däremot fick Alfan åka bärgningsbil ifrån platsen ( trasig däck, 
trasig fälg, intryckt skärm och en frontplåt som började likna ett 
dragspel)., Placeringen till slut blev en 8:onde plats och man fick 
vara glad att man kom i mål. 

Vid hemkomsten plockades motorn isär för kontroll och ytterligare 
en gång så hade en rullhållare för ett vevlager spruckit. Ny vevaxel-
renovering igen! 

Det var en lärorik och mycket rolig tävlingssåsong.Sonetten har väckt 
mycket uppmärksamhet där den dragit fram. 

Totalplaceringen i serien är ännu ej framräknad. 

Ett stort tack vill jag ge till ALLA Saab-entusiaster som varit på 
plats och hållit tummarna under tävlingarna. 

jag hoppas ,att ännu fler kommer och hejar på under nästa säsong 
och jag skall försöka lätta Sonetten ca 20 kg och trimma den 
ytterligare under vintern. 

Många hälsningar från Hasse Eklund 
SAAB TWO-STROKE RACING 

Det hela började med att man började för ca 3 år sedan, 
köra igång en ny klass i historisk racing som hette 
historisk saloon, numera klass std. Då jag sköter om 
räddningstjänsten, på SSK ( Stockholms Sportvagns klubb) 
tävlingar samt även tävlade själv då i historisk GT och 
Roadsport A med en -64 Corvette Fl så hade jag den stora 
turen att få se dessa vagnar från nära håll. 

Den bil som fick mitt hjärta att slå lite extra var en 
röd trubbnos som var i ett otroligt fint skick (alldeles 
för fin för att vara med) och som hade ett ljud som fick 
håret att resa sej på armarna, den bilen är den som Nils- 
Olof Johnsson kör, och det fort också.När man satt där och såg 
bilen så tänkte man tillbaka när man var ung (yngre) närmare 
bestämt 1969 då jag var 18 och hade en grupp 2 trimmad -64 
Sport som jag sålde vidare för att köpa en Lotus Cortina racing 
som bara gick sönder ( idiot). 

Sedan föll i alla fall det hela i lite glömska på grund av alla 
andra projekt man håller på med, men plötsligt en söndag på 
fyllan och villan så slog blixten mer,kanske bäst att förklara 
sig lite (söndag, fylla?). 

Det var nämligen som så att en helg i augusti-89 så hade vi i 
Corvette-klubben ett beach party hemma hos ett par i Tyresö. 
Lördagen avflöt med en himla massa kul,såsom tipspromenad, 
vattenskidåkning,beundra varandras bilar,äta god mat, dricka 
god sprit, bada, basta och ner i sjön,med andra ord ett lyckat 
party! På söndagen när vi vaknade upp ur dvalan så var vi inte 
så uppkäftiga, men efter en sill-lunch med tillbehör så var 
humöret på topp igen. Senare på eftermidagen så bestämde att 
vi skulle åka till Dalarö hotell för att äta middag då det 
var några stycken som hade båtarna med sej till beach partyt. 
Nåväl, rustad med ett gott humör och nödproviant så gick resan 
över havet till Dalarö där vi anlade bryggan eller vad det 
nu heter, jag fick i alla fall ett snöre att binda fast 
skeppet med. DA , när Kerstin (min fru) och jag klev i land 
slog slog blixten ner. på andra sidan vägen 	vid bryggan 
fick jag syn på något rött bakom ett staket och under ett äppel-
träd. Titta, en trubbnos, skrek jag. Dom andra trodde väl att jag 
drabbats av några biverkning av kvällen innan eller så. 
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HUR MAN BLIR SAAB DÅRE 
HUR MAN BLIR SAAB DÅRE 

Ett raskt kliv över staketet och där stod en mattröd men 
välbevarat 96-64.Jag öppnade dörren som var olåst, och på 
sätet låg en pappskylt där det stod Till Salu 4000.-, skattad, 
besiktigad.Jag tog skylten och vek ihop den samt stoppade den 
i fickan och gick sedan till hotellet och åt en god middag med 
det övriga sällskapet. 

Några dagar senare så hittade jag lappen i jackan och kom då 
ihåg det hela vilket resulterade i ett telefonsamtal där det 
visade sej att bilen fortfarande var till salu och tid bestämdes 
för en nogrannare titt och provtur. 

Rustad med plånbok och min trogne vapendragare Anders Holmström, 
så åkte vi till Dalarö och rignde på.Bilen visade sej ha gått 1200 
mil och det hade varit en ägare på bilen till -87, när den 
därefter hade gått igenom fyra ägare till. Vi tog i alla fall 
en provtur med den och drog upp det treväxlade fartvidundret i 
105 km/tim på Dalarövägen. Då sa Anders, va fan ska du ha den 
här till, bygga racerbil av? Du är inte klok, betala 4000:- för 
den här, bjud 1500:-, för racerbil kommer det aldrig att kunna bli 
(till saken hör att Anders är bilhandlare, därför måste han alltid 
prata). Nåväl, väl kommen tillbaka efter Anders glada tillrop 
om vänster broms m m, så visade det sig att ägaren inte alls var 
intresserad av att sälja pärlan för 1500:-, vilket jag förstod 
men inte Anders, så det blev ingen affär då. Jag kunde i alla fall 
inte släppa tanken på bilen även om den gick i mopedfart, den 
var otroligt rolig att köra och har för att vara en tidig 60- 
tals bil hög teknologi som Saab alltid haft, så ringde jag en vecka 
senare och då kom vi överens om 2500:-. (jag hade nog bjudit 
4000:- om han inte sagt 2500:- själv).Så jag tog bil och släp 
och åkte och hämtade den.När jag kom hem så kom ju frågan från 
Kerstin vad jag skulle ha det där till och när jag berättade att 
jag tänkte bygga en racerbil åt henneav det där så kom utskrattning 
(hon har kört Lady Cup i några år med Lancia). 

Nåväl trots allas optimism om mitt projekt så började jag jaga 
alla delar, det mesta begagnat för jag ville hålla det hela på en 
rimlig kostnadsnivå, den har kostat ca 2000:- helt färdig och då är 
allt renoverat och lackat.Dagens klo kom när Anders kom hem-
farande med en -66 MC för 20.000:- (jag sa inget om idiot) för han 
hade också blivit sugen efter provturen men det tordes han ju inte 
berätta för mej efter sina bedömmande av mitt sinnestillstånd tidigare. 

Vi hade i alla fall en mycket kul vinter och vår då vi byggde 
iordning bilarna, hämtade skrotbilar m m, folk sa att vi hade fått 
några svampsjukdom på våran tomt, det växte upp gamla Saabar över-
allt.Premiärturen med bilarna var på Mantorp i somras där jag kom 
trea på lördagen och femma på söndagen i 1000 cc klassen vilket jag 
var mycket nöjd med då jag aldrig racat med en framhjulsdriven bil, 
allra minst en Saab med tvåtakt och frihjul. Anders bröt på lördagen 
efter att ha kört ihop med en hundkoja och tryckt till flygeln och 
front som vi fixade till på kvällen så på söndagen var han fyra efter 
Magnus Nilsson som väl aldrig har kört så fort tidigare. 

Nu i år ska vi försöka att köra full säsong med bilarna och har byggt 
reserv motor och växellåda så det lär bli kul i 1000 cc klassen 
med 6 st Saabar och en DKW. 

Vidare så har det inhandlats en -65:a som har renoverats till 
original ny skick (nästan) som jag brukar puttra omkring i på 
helgerna, samt 900:an har bytts ut mot en -75 95:a. Firmabilen, en 
VW LT 35 har bytts ut också mot en annan Saab-ANA produkt nämligen 
en Dodge W300 power wagon, brandbil som är levererad -69 från Ny-
köping. Det senaste fyndet är en -62 som stått i tolv år utom- 
hus. Bilen visade sej ha en komplett -66MC med oljetank och allt 
vilket ägaren inte förstod någotting av (tur för mig), det satt 
också ett nytt sport dubbel rörs avgassystem på den, bilen kostade 
500:-så fyndens är inte förbi ännu. Karossen visade sig efter koll 
med hammare vara helfräsch, ingen rost, även flyglarna var hel-
fräscha, men jag hade redan skänkt bort den innan jag hämtade bilen 
så man får stå sitt kast. Den ska i alla fall göras iordning till 
racerbil den med så det går ju till välgörande ändamål. Vårens 
projekt nu är att få ihop Corvettensom har stått nerplockad i 
tre år så man har en egen racerbil för nu ska väl Kerstin ha 
Saaben för hon vart mycket sugen på att börja köra igen efter 
2 timmars provtur på Mantorp. Hennes kommentar var: går rätt bra, 
nästan som Lancian , fast lite bättre väghållning. Den kommentaren 
satt skönt, man hade lyckats med det som ingen trodde på! 

Göran Kölborn 
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RESERVDELSUTFÖRSÄLJNING 
14/4 -91 

Saabregistret har en reservdelsutförsäljning som Leif Blomberg 
och medhjälpare kommer att anordna. Alla begagnade delar kostar 
10 kr. Nya delar kommer att sälja till reducerad pris. Denna 
gång harLeif ordnat så att han har fått låna sin firmas ena 
bilhall till våran reservdelsmarknad, och detta innebär att han 
kommer att ha låst till klockan 10.00.Alla köpare skall vara 
medlemmar i SSR, annars kommer man inte in. Vid inträdet kommer 
"behörigheten att kontrolleras". (Du som inte har betalat in 
medlemsavgiften gör det snarast). 

Väl mött på marknaden. Söndagen den 14 april kl 10.00 på Ivan 
Persson (Saab) Bil AB, Tidaholm. Se'big karta. 

BEGAGNADE DELAR, 	 NYA DELAR 
Ca 5-10 st av varje 
10:-/st 

Instruktionsböcker 	 Bromsbackar fram 64- 
Startmotorer 	 Torkarblad 
Generatorer 	 Hastighetsmätare 
Benstnpumpar 	 Bromsrör 
Strömfördelare 	 Bromsslangar 
Dekorlister skärmar 	 Bromscylindrar 
Baklyterglas 	 Bättringsfärger 
Diverse inredningsdetaljer 	Generatorrem 65- 
Speglar invändigt och utvändigt Diverse reperationsplåtar 
Diverse handtag in och utvändigt Kylarslangar 65- 
Navkapslar 	 Bromsklossar Sport 
Kolvar 	 Fördelarlock 
Termostater 
Blinkersglas 
Topplock 
Diverse 
Värmeelement 
Fläktmotorer 
Förgasare 
mm 
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NYTILLVERKNING - 2 " SYSTEM 
som RALLYE :1110711 

Klubben lade i januari 1991 in en beställning på kompletta 2-tums avgassystem 
till tvåtaktarna hos en firma i södra Sverige. Vi har under det senaste året 
fått en del förfrågningar om just avgassytem från våra medlemmar. Det var ju 
inte så många som tog tillfället i akt att köpa de främre ljuddämparna till 
Saab Sport och Monte Carlo 850. En del medlemmar har meddelat sitt missnöje 
angående de främre ljuddämpare som finns att köpa hos Saab-försäljarna och allt 
det här mynnade ut i att vi kontaktade firman som gjorde Simons RALLYE system 
till tvåtaktarna när det begav sig. Mån hade fram till för några år sedan haft 
avgassystem i lager men nu var dessa slut och man saknade även en del verktyg 
men att detta skulle gå att lösa. De här avgassystemen var ett av de bättre sk. 
piratsystem som fanns på marknaden och man kunde även köpa dem hos vissa Saab-
handlare. De har visat sig fungera väldigt fint på °trimmade och måttligt trim-
made motorer medan man vid extrem trimmning självklart måste tillgå skräddar-
sydda system. Den främre ljuddämparen och röret kommer att bli identiska med 
de tidigare tillverkade medan den bakre ljuddämparen kommer att få en något an-
norlunda form. Tidigare var det en blå, platt ljuddämpare med rostfritt slutrör 
medan den nu kommer att få en mer oval form. Passform utlovas i alla fall från 
tillverkaren. 

Vår förhoppning är att leverans ska kunna ske under april-maj 1991 och priset 
kommer att ligga på runt ca 1100 kr inklusive monteringssats men plus ev. frakt. 
Är du intresserad av att få ett nytt avgassystem med "sportigt 2-tums ljud" bör 
du snarast skicka in den bifogade reservdelstalongen så att vi kan reservera ett 
system åt dig. Vi har beställt ett 50-tal avgassystem och blir intresset stort 
har vi möjlighet att göra en tilläggsbeställning. Det är viktigt att du bestäm-
mer dig fort. Observera också att Svenska Saab Registret inte lämnar någon form 
av garanti på avgassystemen utan att som vanligt är det tillverkaren som får 
stå för detta. 

M J 
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Glöm inte att ange om du önskar 
tyg till fler än en bil. 

RESERVTELSTALONG 

Ja, jag är intresserad av att köpa tyg till min 92,93,95,96. 

Bilmodell 	Färg- 	  Årsmodell 	  

Tygbeskrivning . 	  
(Beskriv så noga som möjligt färger och mönster) 

Försök om möjligt att bifoga tyg prover. Annars kan vi inte ta fram 
någon vävnota. 

Ja, jag är intresserad av tyg till Saab Sport och Monte Carlo 

Bilmodell 	Årsmodell 	  

Färg på bil 	Färg på tyg 	  

*Ah 

Ja, jag är intresserad av att köpa ett av de nya 2-tums avgassystemen 
och vill att SSR reserverar ett åt mig. Jag betalar vid leverans. 

Antal avgasssytem. 	 

Namn• 	  

Adress - 
Post.nr . 	  

Postaress - 

Tel.nr . 	  

Skicka in din kupong med ev. tygprover SNARAST till Svenska Saabregistret, 
Box 391, 64123 Katrineholm. 



NYTILLVERKNING AV TYGER 

Mänga av er som håller på med att renovera gamla saabar runt om i landet har 
hörts av till oss och frågat am nytillverkning av tyger. Vi har tagit kontakt 
med en av våra medlemmar som är textilexpert och fått besked am att det inte 
alls är omöjligt med nytillverkning förutsatt att intresset är stort. Det är 
väldigt dyrt att rigga upp en vävstol och kostnaden blir ju självklart lägre 
ju fler som beställer. 

För att vi först ska kunna få grepp på vilka tyger vi ska börja med så är vi 
väldigt tacksamma för SKRIFTLIGA förslag som ska vara adresserade till vår box 
i Katrineholm. Det finns, som alla vet, en stor mängd olika tyger till de här 
gamla bilarna och det bästa du som är intresserad kan göra är att skicka in en 
provbit av någon trasig stol eller dörrsida. Försök om möjligt att få en tyg-
bit som är oblekt. Ni som är intresserade av tyger till Sport och Monte Carlo 
kan också höra av er. Visserligen så är det inte så länge sedan vi tillverkade 
sådana tyger men det tycks finnas ett ökat intresse för dessa så det är inte 
omöjligt av vi kan nytillverka även tyger till dessa. Dock behöver vi inga prov-
bitar på sporttygerna. 

Alltså: Är du intresserad av att få något tyg uppvävt till din bil så skriv till 
SSR och meddela ditt intresse. Har du ingen provbit att bifoga så måste du nog-
grant försöka beskriva tyget du är intreserad av. 1 maj 1991 är sista dagen för 
din intresseanmälan för sedan måste vi försöka sätta igång. Förutsatt att intresse 
finns. 

M J 

Ni glömmer inte bort att 
anmäla Er till årsmötet i Trollhättan, den 9/3 -91. 

Se Bakrutan Nr 4 - 90. 

Välkomna! 
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VEVAXELPROBLEM? 
Av Mats Jonsson 

- Har du vevaxelproblem i din tvåtaktare ? Eller tänker du kanske göra i ord-
ning en reservmotor inför nästa säsong ? Alla utav oss är ju inte så lyckligt 
lottade att vi kan plocka fram en obruten originalförpackning innehållande en 
styck ny vevaxel som är färdig för att montera. - Nej, de flesta av oss får 
kanske använda en bättre begagnad som är från någon plundrad motor. 

War begår de flesta utav oss ett stort misstag: Vi rengör vevaxeln, känner på 
ramlagren och vickar lite på vevstakarna. Ser allt bra ut så plockas den i en 
motor. Men hur var det egentligen med BALANSERINGEN ?? Många av de vevaxlar som 
sitter i våra bilar kan ha suttit i fler än en motor ochkan ha gått åtskilliga 
tusen mil. Sannolikheten är stor att den inte har balanserats mer än vid ihop-
pressnings tillfället. 

Saab anger maximalt slag till 0.05 mm på en sportmotor och det finns ingen an-
ledning till att acceptera mer än detta på en standardmotor. På en trimmad täv-
lingsmotor får inte värdet överstiga 0.02 mm. Ju närmare 0.00 mm desto bättre 
är det. 

För en tid sedan så byggde jag en enkel vevaxel-
fixtur för att kunna mäta upp mina vevaxlar i. 
Jag tog några havereade vevaxlar som provobjekt 
i fixturen. De slog mellan 0.30 - 0.40 mm. 
Sannolikt vred de sig i samband med haverierna. 
Nästa experiment var att mäta upp några begag-
nade s.k. reservaxlar. Detta var axlar med fina 
ram och vevlager som var urtagna ur motorer av 
olika skäl. Resultatet var nedslående: Värden 
på mellan 0.04 - 0.29 mm mättes upp. Detta var 
alltså axlar som jag tidigare ansett vara funk- 
tionsdugliga, färdiga att stoppa i en bruksmotor. 

Slutsats 1: Mån bör inte montera en begagnad vevaxel utan att mäta upp den och 
eventuellt ombalansera den. 

Slutsats 2:  Vevaxelns balansering kan förändras genom lång tids användning utan 
att motorn har skadats. Vevaxeln är ju en ihoppressad enhet där presspassningen 
mellan hål och tappar är väldigt viktig. Vevstaken belastas ju med flera tusen 
kilo under varje cykel. Som exempel kan nämnas att Hasse Eklund efter varje 
tävling med tvåtaktssonetten är tvungen att riva motorn och kontrollera balan-
seringen på vevaxeln. 

Efter att ha läst denna artikel hitfram så blev väl en del avskräckta från att 
göra i ordning motorer men faktum är följande: Klar du av att plocka isär och 
ihop en tvåtaktsmotor utan att få en kaffekopp med skruv och mutter över så kan 
du klara även detta problem. 

Först behöver du någonting att sätta upp vevaxeln i. Har du inte tillgång till 
en stor metallsvarv där axeln får plats mellan chuck och dubb så kan du enkelt 
bygga en fixtur. (= inte svårare än att laga rost) En fixtur kan se ut enligt 
följande beskrivning: 

1. Skaffa en 5-6 mm tjock stålplåt med ytmåtten ca 400x500 mm. 

2. Skaffa samtidigt några plåtar av samma material som du kan använda som gavl-
ar. Ska du rikta både sport och standardaxlar kan du behöva 3 gavlar. 

3. Den bakre gaveln kan du svets direkt i bottenplattan. (400x500 mm plåten) 
Först måste ett hål tagas upp så att du kan placera vevaxelns bakände i nå - 
gåt. Använd den ca 5 mm breda avsatsen som är avsedd till att styra sväng-
hjulet till uppläggningspunkt bak på vevaxeln. 

Det är synnerligen viktigt att hålen i gavlarna har samma diamter plus nå-
gon halv millimeter som uppläggningspunkterna på vevaxeln för att vevaxeln 
stadigt under mätningen. 

När du har borrat hålen i gavlarna 
så att det ser ut enl. fig.A bredvid 
tar du fram vinkelslipen eller båg-
filen och modefierar gavlarna så att 
de liknar fig.B. 

Det är som du förstår viktigt att du 
kapar under eller i hålets ekvator. 
Annars kommer inte vevaxeln att pas-
sa i urtaget som det är tänkt. 

4. Den främre gaveln bör du göra så att du kan demontera den ifall du ska rikta 
vevaxlar både till std.motorer och sportmotorer. I det här exemplet är den fast-
skruvad med några genomgående M8 skruvar. Uppläggningspunkterna på vevaxelns 
främre sida varierar som sagt beronde på vevaxeltyp. Generellt bör man sträva 
efter att förlägga den så nära det främre lagret som möjligt eftersom man då 
kan försumma möjligheten att axeltappen skulle kunna vara krokig. På std.axeln 
kan man med fördel använda avsatsen framför lagret som tjänstgör som tätnings-
yta mot den inre tätningen i fördelarväxelhuset. På sporten demonterar man de 
båda fjädrarna som finns till friktionslåsningen av fördelardrevet och använder 
axeltappen till uppläggningspunkt. Observera att dessa båda alternativa uppläg-
gnings punkter har olika diametrar och att man får olika längder mellan främre 
och bakre uppläggningspunkt beronde på vevaxelalternativ. Och att detta gäller 
trecylindriga motorer. 

5. För att kunna utföra själva uppmätningen så behövs en mätklocka som är gra-
derad i 1/100 mm samt ett stativ att sätta klockan i. Hår du ingen klocka så 
kan du köpa en hos Clas Ohlson i Insjön för ca 150 kr. Du får ingen toppkvalit - 
tet men tillräckligt för det här ändamålet. Stativet kan den hänige göra själv. 
Observera bara att det är viktigt att stativet står stadigt eftersom det annars 
kan komma att påverka mätresultatet. 

6. När du har alla detaljer så återstår det att skaffa en plywoodskiva med sam-
ma mått som bottenplattan. Tjockleken bör vara 25 mm och den skruvar du fast 
under bottenplåten. Givetvis med försänkta träskruvar. För att få den på plats 
blir du tvungen att ta upp några hål för M8-skruvarna. Gör då hålen så pass 
stora att du får i en hylsa så att du slipper lossa träplattan när du ska byta 
gavel. 

7. För att du ska kunna utföra själva riktningen så kommer du att behöva en 
kraftig tenn eller kopparslägga. Det går åt en hel del kraft och är du inte 
stark i nävarna så är detta en nödvändighet. Dessa finns att köpa i järnhan-
deln och är inte billiga. Naturligtvis kan det gå bra med en kraftig hammare 
men då riskerar du fula märken i balansskivorna. 

RIKTNING  

Själva riktningsarbetet är svårt att beskriva i ord. Vad som krävs är en god 
porttion tankearbete och minst lika mycket tålamod. De båda yttre lagren be-
höver du inte mäta upp alls eftersom de redan är fixerade i fasta lägen. Där-
emot kan du börja med att rigga upp klockan vid ett av de båda inre lagren. 
Sänk ner klockan så att den ligger an mot lagerbanan. Eftersom lagerbanans 
utsida kan ha en massa smuts coh tom. korrossionsskador så är det viktigt att 
lagret hålls still i samma lägen när du vrider på vevaxeln på detta vis kan du 
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också glömma att lagerspelet kan påverka mätresultatet. För att hålla lagret 
stilla när du vrider på axeln kan du t.ex. använda en polygriptång med gum-
miklädda skänklar. Här ska du för omväxlings skull inte använda tångens käftar 
utan du placerar lagret mella skänklarna och nyper till. 

När du har kommit igång med själva mätningsarbetet och kanske funnit att du 
måste justera vevaxeln så börjar det verkligt trixiga: Var ska man slå. Först 
bör man försöka märka ut min, resp. max. slag. Därefter kan man med hjälp av 
detta räkna ut om man ska slå på balansskivan närmast till vänster eller till 
höger eftersom de är förskjutna med 120 grader. När det är dags att plocka fram 
släggan så bör du ordna med någon form av mothåll vid balansskiva bredvid den 
du ska slå på så attdu inte skadar vevaxeln på något vis. Generellt gäller att 
man får hålla på och prova sig fram tills fullgott resultat har uppnåtts. När 
man är klar vid ena lagret så får man gå till det andra och upprepa proceduren 
även där. Ibland, om det skiljer mycket mellan mätpunkterna, kan de vara nöd-
vändigt att rikta lite i taget på de olika mätpunkterna, dvs, att man riktar 
växelvis. När man sedan till sist förhoppningsvis är nöjd så återstår bara ihop 
monteringen av motorn vilket brukar vara ganska kul. 

Slutligen två gyllene regler: 
1. Det är väldigt viktigt att det är rent där du håller på med detta arbete. 

Att hålla på och rikta på ena sidan av arbetsbänken och kapa med vinkelsli-
på den andra är inte acceptabelt. Spån och annat skräpi ett lager som kanske 
ska rotera med 6000 varv per minut kan få förödande effekter. 

2. När du har riktat färdigt: Kontrollmät alltid en extra gång så att inget o-
nödigt missöde inträffar. 

Och till allra sist: LYCKA TILL. Hår du tur kan riktningsarbetet gå på en kvart. 
Hår du otur kan det ta en hel kväll. 

På den dåliga och 
mörka bilden här-
intill kan man se 
en fixtur med upp-
riggad vevaxel och 
mätklocka med stativ. 

Observera att detta 
bara är ett förslag 
på tillvägagångssätt 
och utförande. 

GUNNAR A SJÖGRENS 
SKISSBLOCK 
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HÖSTTRÄFFEN 1/9 -90 

Vädrets makter stod oss bi även detta år, men relativt få av 
Norrlandssektionens medlemmar hade mött upp jämfört med tidigare 
år. Kanske beroende att inget utskick förekommit då det korrekta 
datumet för träffen - funnits i klubbtidningen flera gånger. Alltså, 
läs tidningen! 

Det blev dock deltagare från Aspsele i söder till Gunnarn och 
Skellefteå,glädjande nog några nya medlemmar och några nya bilar. 

I vår kåsör Sune "Sliret" Strömbergs frånvaro avnjöt deltagarna 
en gammal rallyfilm med bl a "Carlsson på taket" under det att 
klubben bjöd på stärkande fika.En viss försäljning av klubbtröjor 
tidningar och decaler förekom understundom som synes på bilderna. 

Efter sedvanlig fotoseccion utsågs träffens finaste bil. Ett 
svårt fall, endast 2 bilar hade röstats på och tillråga på allt 
hade båda erhållit lika många röster. Inte helt oväntat fick 011e 
Larsson utdelning för sina fina skötsel och putsande av 93:an, men 
han fick dela segern med en helt ny bil, Stig Johansson rallymaxade 
66:a Monte Carlo med fyra Marchal "Jungfrubröst" i fronten. De 
båda erhöll varsin klockradio fron OK som pris. 

Som pris för längsta resa med 2-takt erhöll vår trogne besökare 
Bertil Jungehall, 4 liter 2-t olja ..skänkt av BP Grubbe. 

För övrigt kan nämnas att Gunnar "Sunkan" Sundgren visade upp sin 
MC-66 nylackad och körklar. 

på kvällen ställde några av deltagarna upp i Nattugglan, VVS 
veteranrally med gott reslultat. De var"Sunkan", Henrik Persson, 
Bosse Nordström samt paret Johansson/Stenlund, Saab-gänget har 
satt sig i respekt. Hoppas att vi kan få ut några riktigt,riktigt 
gamla saabar på veteranrallyrna. Tyvärr sammanföll träffen med 
Falumarknaden annars hade fler kommit. 

Gnussar Kromen 

HÖSTTRÄFFEN 10/11 -90 

Denna gång hade ett utskick gjorts pga omdisponeringar av 
programmet. Det innebar att denna höstträff blev den mest 
välbesökta på länge. Många var nog intresserade av att 
lyssna till Sune "sliret" Strömbergs berättelser och 
skrönor tillsammans med hans fina diabilder. I år hade 
hade han hunnit besöka USA och några stora marknader och 
han hade med sig en låda fina bilder därifrån inklusive 
några riktigt läckra "USA-häckar". Dessutom sedvanligt fina 
bilder från motorhändelserna här uppe i norr som Lövånger-
rallyt, "Nattugglan" och "kalldrage"samt lite annat blandat 
där vissa av klubbens medlemmar fick schavottera medan Sune 
på sitt oefterhärmliga sätt berättade om vedermödorna. Nu 
dock till träffens stora dragplåster: Ingemar Burström, en 
stor motorprofil, känd i hela Sverige, speciellt bland oss 
lite äldre som minns hans friska körningar på isbanor och 
banor från slutet av 50-talet till 1975 då han lade hjälmen 
på hyllan! Hans identitet hölls hemligt ända till träffen 
och han annonserades som enbart som en mycket känd isbane-
och banåkare som kört allt från 2 till 6-cylindrigt under 
sin karriär. Av förståsigpåarna runt Umeå var det bara 
"Sunkan" och "Gamleman"Johansson som lyckades knäcka svaret 
i förväg! 

Ingemar gjorde ingen besviken med sin suveräna berättar-
förmåga och han gjorde ett tvärsnitt genom karriären från 
de första trevande försöken i manöverprov bla i Umeå till 
de första isbane-och bantävlingarna i DKW AU1000 och hur 
en "lappdjävel" spöade upp Stockholmarna med fabrikskontrakt 
trots försök till fusk och mygel. Bland hans värsta konkur-
renter fanns då "Papp-Isak, Sigurd Isaksson,sixten Gillmo, Erik 
Berger och under den tid han körde BMW 700 hela saabs fabriks-
stall. Det var tuffa tag där ingen sparade plåten i kampen 
om segern, framför allt inte Saab-gänget som hade fabriskspons 
och pressen på sig för att vinna. Vissa gånger kunde antalet' 
startande vara upp till 40 stycken i lilla klassen, tänk er 
en ljud och luktvideo från ett sådant race! 



FOLKSAM 

HÖSTTRÄFFEN 10/11 -90 FÖRSÄKRINGSNYTT 

En mycket intressant detalj som berättade var att de första 
åren åkte han(som många andra) med tävlingsbilen som bruksbil 
vilketinnebar att man åkte till banan, monterade ur bruks-
motorn, satte in tävlingsmotorn, körde racet, bytte motor och 
åkte hem. "Det gick bra sommartid,men det var lite kärvare vinter-
tid" enligt Ingemar. Säsongen 1965 åkte han SaabSport, som 
vanligt "hemtrimmad made in Umeå" dock med vissa fabriksbitar 
i bilen, den gick som ett skott det fanns lite hållfastighets-
problem som gjorde att de riktigt stora resultaten uteblev. 
Bilen som förövrigt finns kvar, undanställd i garage, kördes 
i några tävlingar av Ture Karlsson innan den gick osäkra öden 
tillmötes. Nuvarande ägares hustru tyckte att den var lite olämp-
lig som shoppingbil och vi hoppas på den reinkarnation som denna 
race-saab förtjänar. Ingemar visae en massa fina bilder från sin 
kariär bl a från Finland där han tampades med såna tuff ingar 
som Timo Mäkinen och även gav dom en och annan lektion i konsten 
att köra bil.Han visade också ett av de första isbanedäcken som 
han använde naturligtvis tillverkat av Ingemar själv. En verklig 
fullträff kan vi konstatera! 

Klubben bjöd alla på fika och till det posita får räknas att Tage 
Ahlgren fått "Snusmumriken" körbar och att det därmed sattes 
klubbrekord med 3 st körklara 93:or, medan det är mycket tunt 
med 92:or sedan Anders Johansson avflyttat söderut och påbörjade 
renoveringar verkar ha avstannat. En viss turbulens på bilfronten 
har kunnats konstateras bland - gamla och nya medlemmar. Vi ser 
med gott mod fram mot ett lyckat Saab år 1991. Mera rapporter 
i nästa nummer av Bakrutan. 

Just stand by 

Gnussar Kromen 

MOTORH1STORISKA RIKSFÖRBUNDET 
1~11 samma:131.nm; av Udd= får åldra vågfordoe 

Från och med 1 januari 1991 gäller en del nya regler för Et som har den förmån-
liga MHRF-försäkringen. MHRF och Folksam kräver nu att de försäkrade bilarna 
ska vara utrustade med godkända brandsläckare och batterifrånskiljare.(Mmud-
strömsbrytare) Anledningen till detta krav är att det under senare år har brun-
nit upp ett antal bilar vilket har belastat de här MHRF -försäkringarna hårt. 
Beträffande brandsläckaren så gäller det att det ska vara en godkänd pulversläc-
kare som ska finnas monterad på lämpligt ställe inne i bilen. Dock ej på hatt-
hyllan eller liknande ställen. För huvudströmbrytaren gäller att den ska vara 
av god kvalitet och klara stora kortslutningsströmmar. De huvudströmbrytare av 
plast som bl.a. finns att tillgå på Biltema är inte lämpliga eftersom de kan 
smälta av den värme som uppstår vid kortslutning. 

De här reglerna gäller således både för bilar som redan har MHRF-försäkring som 
för bilar som i framtiden ska MHRF -besiktigas. Tyvärr har inte MHRF gått ut 
med precisa specifikationer på dessa artiklar men det ligger i försäkringstagar-
nas eget intresse att ha kvalitetsprylar i sina bilar. Brinner bilen upp hjäl-
per kanske inga pengar i världen till att få tillbaka sina gamla klenoder. 

Vi har under 1990 utfört 11 godkända besiktningar av medlemmars fordon vilket 
innebär nytt rekord. Det är tydligt att intresset har ökat för denna förmånliga 
försäkringsform och det kanske är på sin plats att nämna några ord om den efter-
som den är förknippad med ganska hårda krav på skick, användningssätt och ägare. 
För det första måste man ha ett låsbart garage till bilen. Vidare så får den ej 
användas som bruksbil och ~Isla vara av 1967 årsmodell eller äldre. Hår du en 
Saab Sonett så har årsmodellerna 1968-1974 dispens från ålderskravet och är så-
ledes försäkringsbara. 

Vad gäller skicket på bilarna så går det bra att besiktiga både renoverade och 
orenoverade vagnar. I båda fallen gäller att de ska vara i ett mycket gott skick. 
Rost accepteras inte och eventuell rostlagning måste vara utfört på ett profes-
sionellt sätt. Popnitning och överlappade plåtar godkännes ej. Generellt gäller 
att ett rostlagat område ska vara likvärdigt med ett nytt dito. Motorrum, kupe 
och bagagerum ska vara rena och prydliga. Betr. omlackeringar så godkännes inga 
showlackeringar med motivlack och dylikt. Om du har bytt kulör på bilen så gäl-
ler det att hela karossen måste vara omlackerad. Ex: Vit lackering invändigt 
och röd utvändigt gokännes inte. Våd gäller tillbehör så är det inga problem 
med originaltillbehör. För övriga tillbehör gäller att de ska vara tidstypiska. 
Besiktningsmannen och försäkringskommiten avgör från fall till fall. 

Är du osäker på något så är du välkommen att kontakta någon av våra besiktnings - 
män. Dessa är mycket kunniga och kan förutom att hjälpa dig med försäkringsfrå-
gor ge en del bra tips. Håller du på och renoverar en bil som du har för avsikt 
att MIIRF-försäkra bör du redan under renoveringen ta kontakt med någon besikt-
ningsman. Det är enklare att t.ex. göra om rostlagningar och dylikt innan bilen 
är nylackerad och rostskyddad. Skulle din bil inte klara de här uppställda kr-
aven så finns det ändå möjligheter att få en förmånlig försäkring. Folksam har 
även en sk. HOBBYBILS-försäkring. Även här ställs en del krav men de är inte 
lika hårda som i den sk. veteranförsäkringen. Premien på hobbybilsförsäkringen 
är dock högre än på den förstnämda. Blanketter till försäkringarna kan du rek-
virera från våra besiktningsmän vars adressuppgifter finns på omslagets insi-
da i denna tidning. 
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NYA MEDLEMMAR VÄLKOMNA! 

Kjell Mårtensson 
Docentvägen 25 
237 00 Bjärred 

Håkan Hellström 
Fågelvägen 12 
815 44 Tierp 

Karin Eriksson 
Sulitelmavägen 7 
161 33 Spånga 

Anders Eriksson 
	 Björn Vemby 

Storskogsvägen 21 
	

Sockenvägen 473 
141 39 Huddinge 
	 122 33 Enskede 

Anders Jonsson 
Sharinsvägen 13 
902 44 Umeå 

Anders och Lars Gustavsson har skickat in detta fotot på sig och 
sina ögonstenar (Saabarna). Dom tycker att Saab ärdom bästa bilarna 
i världen, och leker ofta och gärna med sina saabar. Anders och 
Lars drömmer säkert om att få köra pappa Görans gröna 92-51. 

Christer Waldermarsson 
	 Magnus Eriksson 

Tån 1020 
	

Skogsvägen 23 
460 65 Brålanda 
	 468 32 Vargön 

Hasse Söderström 
Skånegatan 59 
116 37 Stockholm 
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010-12 82 22 

SERVICE AB 

08-742 72 70  1955 .  
CHEVROLET CORVETTE SAAB 2-T SERVICE RÄDDNINGSTJANST 

Vi gör alla förekommande mekaninska arbeten på dessa bilar. 

Vår specialitft är service, reparationer och renoveringar på 
motorer. 
Har du en motor som du vill ha lite mer knuff i så kan vi även 
fixa det, helt enligt det historiska reglementet. 
Växellådor reparerar vi eller renoverar om så behövs. 
Vill du ha en reglementsenlig växellåda med tvåtaktshus och 
Spec. 1 utväxling eller något efter eget önskemål så kan vi 
fixa det med. 
Allt bilelektriskt utförs, även byggen av special fördelare. 
Delar har vi en hel del, både nytt och begagnat som vi i första 
hand använder oss av till reparationer. Men skulle du ha svårt att 
hitta någon speciell del och vi har flera av den så är vi inte 
helt omöjliga. 

Priserna är humana då vi själva är SAAB(enligt kamrater)därar 
och tar detta som en hobby verksamhet som kanske kan vara någon 
medlem till hjälp om det har kört fast 

Adressen är: Garage 57 Service AB Hanviksvägen 57A 135 50 Tyresö 
Tel: 08-742 72 70 Fax: 08 - 7422795 Mobil: 010-12 82 22 

Göran Kölborn Kerstin Kölborn Anders Holmström 

Tillfälle: 
Fabriksrenoverade generatorer (66-69) 300:-/st. 
Startmotorer ( 67-V4) 300 :-/st. 
Stenskottskydd till bakskärmen (låg modell) ny i 
kartong 50:-/par. 

Göran 
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Säljes: Saab 96 -63. Grå, nybesiktigad u.a. drag, s + v-däck. Pris:6000 kr. 

Kjell Olsson Norr Amsberg 98 781 95 Borlänge 

Säljes: Nya delar: Girling gasstötdämpare 93 bak 250 kr för båda. 4 st luftfilter 60-64 

fabrikat "Fram" 50 kr/st. 4 st rotorer 40 kr/st. 2 fördelarlock 60 kr/st. 

2 flottörhuspackn. Solex 40 A1-81 15 kr/st. 1 sats bakre bromsbackar -62 60 kr. 

Vattenslang, topplocktermostat 93/96 25 kr. Urtrampningslager 60 kr. 

Bakre ljuddämpare 120 kr. 

Beg.delar: 5 strömfördelare m.vaccumdosa 50 kr/st. 4 kortnosgeneratorer 75-100 kr. 

2 startmotorer 60 kr/st. 4 fläktlagerbockar kompl. 40 kr/st. Förgasare Solex 32 Bl 

80 kr/st. 9 Solex 40 Al m. insug 40 kr/ST. 2 trippelförg. Solex 34 W2 80 kr/st. 

2 luftburkar 60-64 25 kr/st. Luftburk trippelförg. 50 kr. 2 tändspolar trippelförg. 

25 kr/st. Förkoppl.motstånd 10 kr. Termostat kort 25 kr. 2 vevaxlar 125 kr/st. 

2 motorblock 75 kr/st. Kortnosblock vev + kolvar 500 kr. 3-växl.vx1 250 kr. 

Grill 56-62, bakljus hö 60-64,fläktrem långnos,slangklämmor,instrument 96 -63, 

signalknapp svart/guld,topplock,vattenhalsar: allt billigt. Verkstadshandbok 93, 

broschyrer ev. byte litteratur. 

Joel Berneklev Båtsman Hisings gata 23 422 57 Hisings-Backa Tel:031-582250 kväll 

Säljes: Saab 96 -61. Röd, en tidigare ägare, helt original utom framskärmar 4000 kr. 

Pelle Råssjö Asgatan 47 791 71 Falun Tel:023-26562 el. arb.023-22100 

Säljes: Saab 96 -62. Ljusblå i mycket gott skick, bes. u.a. Pris:20000 kr. 

Lennart Stenberg Vääterbotorp 360 13 Urshult Tel:0479-19222,0477-21002,0456 -29246 

Säljes: Saab 93 B orenoverad i fint skick, blågrå med blå inredning, inte några synliga 

rosthål i karossen eller skärmar, fullt körklar och bes. sommaren 1989, nu 

avställd, använd som sommarbil, finns i Nybro. 

Lars WalUn S Långgatan 5 392 32 Kalmar Tel:0480-27515  

Säljes: Saab 92: Höger framskärm. 

Saab 93: Nytt bakljus."Ny" 750 cc motor. Nya diagonaldäck 5.20-15 Firestone. 

Saab 95-96 långnos 2-takt: Vattenpump,kylare,topplock,motorpackningssats,grill. 

Allt nytt. 

Saab Sport & MC: Nytt baklucke-emblem MC 850. Radioplåt med emblem beg. MC 850. 

Höger framstol röd-grå med nackstöd, passar 63-66. Bra skick. 

Mikael Philieson Oxelv.20 197 00 Bro Tel:0758-40916 eft.17.00 

Säljes: 2 st perfekta ytterbackspeglar från Saab -62.75 kr.1 st instruktionsbok 95 -62 

hel och fin, men lite nött av bläddring, inga fläckar. 100 kr. 

Göran Enander Uppsala Tel:018-107105 

Säljes: Saab Sonett III -72. Orange, 7000 mil, i toppskick. Bilen servad regelbundet 

på verkstad. Pris: 3900 $. Hjälp med transport till båt i USA kan ordnas 

(Rhode Island = Östkusten) 

Prof. Ken Langley P.O. Box 7 Tiverton RI 02878 USA 

Tel: 0091 -401-624-6868 Telefax: 0091-508-999-8776 

(Annonsen förmedlad av Mats Jonsson Katrineholm, som sett bilder på bilen och 

säger att den är kanonfräsch). 

Säljes: Saab 95-78 Antilopbrun, ren. bromsar, motor, omlackad -90, 
ej rost, går bra, bes ua. 2 ägare. 

Erik Randa Duvholmsgränd 4, Vårberg, Tel: 08-710 61 13 



Säljes: Reservdelskat. kopia, 93,GT 750,96,Sport,95 och V4, årsmod.56-70 450 kr/st. 

Verkstadshandböcker kopior, 92 och 93, 350 kr/st. 

Bo Nordström P1 17228 905 90 Umeå Tel:090-43158 

Säljes: Bromsslangar nr.733707 

Martin Tel:090-32339 

Säljes: Saab 96 -63. Midnattsblå, ren, bromsar, nytt frihjul, nysotad topp, motorn 

går bra, bra bruksbil säljes pga plattsbrist. 

93-delar: topp, förgasare, klädsel sida bak rödrutigt tyg/svart galon, skärmlister. 

96-delar: motorhuvar, bakluckor, bakaxlar, kylare, framvagnar, klädsel röd/grå -63, 

klädsel brun/grå -64,mycket fin instrumentbräda m. instrument, rattstång -64 3-vxl, 

plus mycket mer. 

Erik Randa Tel:08-7106113 

Säljes: Saab 93 -57. Komplett ren.objekt Pris:4200 kr. 

Saab 96 -64. 9000 mil, inredning i nyskick. Pris:4200 kr. 

Saab 96 -66. 10000 mil. 

Stefan Gustavsson Hagav.10 F, Frödinge 598 00 Vimmerby Tel:0492-40354 

Säljes: Kompl. brun inredning 96 -64 300 kr. Weber 28136 V4 1000 kr. Svarvade EMS-

fälgar 96 7st. 300 kr. Fabriksnya dörrar Saab 99-900, 2-3 dörrarsmodellen 

helt kompletta, begränsat antal. Div. delar 99-900 till salu ev. byte se köpes. 

Christer Melwinsson Forssjö Tel:0150-39090 

Köpes: Till Saabsport: Varvräknare,spolarmotor,dekorlister,märke baklucka,ny kylare, 

röda framstolar,stötfångardelar,extraljus med fästen,bensinpump Bendix, tröskel-

skydd. Allt till Sport-64:a. 

Christer Melwinsson Forssjö Tel:0150-39090 

Köpes: Saab 95 -60. Hel eller i delar. 

Saab 92 eller 93 med soltak. 

Stefan Gustavsson Hagavägen 10 F Frödinge 598 00 Vimmerby 

Köpes: Delar till Saab 96 -60. Kofångarhorn, stötfångarböj hö bak,kolvringar std, 

drivaxeldamask,spindelleder med smörjnippel,genomslagsgummi fjäderfästet, 

krängningshämmargummi,dörrtätningspackning. Allt nytt eller nyskick. 

Skänkes:Stolar Saab 93 -58 stolar svart galon,trasigt tyg. 

Erik Randa Tel:08-7106113 

Köpes: Till Saab 92. kromböjar 4st,horn 2st,främre ljuddämpare,vita instrumentknappar, 

motor. Till Saabsport. Trubbnosmotor och bromsskivor. 

Martin Tel:090-32339 och Anders Tel:090-140392 

Köpes: Till Saabo husvagn. Försäljningsbrochyr och taklucka. 

Bo Nordström P1 17228 905 90 Umeå Tel:090-43158 

Köpes: Till Högerstyrd Saab 95 -72. Komplett grön inredning med mattor,instrumentbräda, 

2 st askkoppar till dörrar,4 st Ronalfälgar.Humana priser.Helst Östergötland. 

Daniel Gustavsson Tel:013-152514 (Skriver ni ut adressen är chansen större 

att någon i närheten ringer! Reds anmärkning) 

Köpes: Saab Sport -65 eller Saab MC -66. Även delar, allt av intresse. 

Kenneth Nilsson Håstenslöv 1539 260 20 Teckomatorp Tel:0413-70800 

Köpes: Grå galon ca 2 meter(nytt),röd galon kan lämnas i byte(nytt). Nya blinkersglas 

och gummimatta 96 60-64. Plåt golvet med extrasäte lastutrymme Saab 95 helst nytt. 

Jan-Owe Ekh Brännet P1 644 438 00 Landvetter Tel:031-917184 eft.18.00 



O BAGAGEUTRYMMETS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Demonstrationstekniken 

O PROVTUREN 

O MED SAAB I UTLANDET 

STORT BAGAGEUTRYMME 

SAAB:-ens smidiga aerodynamiska utformning av bakpartiet ger uti-

från den oinvigde bilköparen intrycket av,att bagageutrymmet in-

te kan vara så stort. Han frågar sig själv:" Var skall jag placera 

mina väskor?" Det är därför av oerhörd vikt, att vi visar kunden 

bagageutrymmet på rätt sätt. Vi berörde tidig -are de olika använd-

ningsområdena och visade hur man, sedan ryggstödet tagits bort, 

kunde lasta in gods av olika format. Därför räcker det inte med,att 

vi endast lyfter på luckan, som täcker utrymmet för reservdäcket 

ooh verktygen.Utan vi visar kunden att även i dessa, för oss i vanli-

ga fall osynliga utrymmen, har fabriken som original låtit spruta 

underredsmassa för att förhindra fuktbildning med åtföljande risk 

för rost. 

Köpes: Sportmotor 62-64. Sidolister och nackstöd till Sport. Stötfångare 96 kortnos. 

Anders Jonsson Tel:090-140392 

Köpas: Saab V4 95 eller 96 i körklart skick -71 eller yngre. 

Säljes/ Kylare långnos. Vä bakskärm 92/93 utan tankhål, ytrost men hel. Oljepump Assa 

BYtes. 	typ lk 12.5 B till separatsmord motor. 

Köpes/ Hö dör och vä framskärm till 96 -64. 
Bytes 

G. Lundgren Bergsjöv.9 430 50 Kållered Tel:031-950889 

Bytes: Stort MC 850-emblem,3 MC-topplock komp 9:1,3 planade topplock standard kortnos 

planade av B-E Ström 3mm och urfrästa förbränningsrum för 74 mm kolvar. 

Nya gummiknutar,nya standard insugningsfilter kortnos,motorvärmare till kortnos-

motor inbyggd i ett större kylvatteninloppsrör,saxomatkopplingsdelar-svänghjul-

lamell-tryckplatta-växellådsarm, 4 motorblock -65. 

Bytes/ Treförgasare med gjutnr:732417 på insugningsröret,tändfördelare nr.0231144004, 

Köpes växelströmsgeneratorstag eller MC stag av aluminium,vattenpumpslager och 

tätning långnos. 

Leif Hansson Apelg.1 621 49 Visby Tel:0498-48116 

Köpes: Till Saab Sport -65 ch.nr . 342445. 1 vevaxel nr 7829807,3 vevstakar nr 716534, 

1 kolv hepolite ÖD 1,5mm nr 18706,3 kolvringar ÖD 1,5mm nr 17642,friktionsshims 

(vevaxel) nr 7179104,tändstift bosch MGV 260 T 315, 2 fjäderstöd övre bak 7079676, 

4 dekorlister dörr nr 7318561, 1 gummilist framruta nr 7152994, 1 gummilist 

bakruta nr 7151624. 

David Fielden 16,Grange View,otley W.Yorksh LS 21 25E ENGLAND 
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SAAB löser 

hantverka-

rens lättare 

godstranspor- 

ter 

STOPP Datum för 1991 

NR 

1 

2 

3 

4 

DATUM 

15 Jan 

10 April 

25 Aug 

10 Nov 

Dina Fantastiska reseskildringar, SAAB äventyr mm 

skickas till: 

ERIK RANDA 

DUVHOLMSGRÄND 4 

127 41 SKÄRHOLMEN 

TEL: 08-710 61 13 

Demonstrera 

SAAB:s an-

vändbarhet 

Dina Annonser skickas till: 

LARS ERIKSSON 

ERIKSLUNDSGATAN 4 

126 32 HÄGERSTEN 

Hela bagageutrymmet är för övrigt, av samma orsak sprutat med 

underredsmålning och bagageluckan, som är av dubbel plåt, har på 

undersidan sprutats med ett lager underredsmassa. 

När man fäller upp bagageluckan vid fuktig väderlek rinner vattnet 

från luckan ner i dräneringsrännan och kommer således inte ner på 

bagaget inne i utrymmet. 

SAAB:ens användbarhet är en underbar tillgång ur försäljningsargu-

ments synpunkt och idee'rna för en fantasifull försäljare kommer utan 

svårigheter. Exempelvis: En båtägare talar orn i att han gärna vill ha 

med sig två stycken stora 25-liters dunkar till varvet varje vecka. 

Bonden kanske talar om, att han vill flytta mjölkflaskor kortare bitar 

med sin bil. För oss som SAAB försäljare är det inget problem. Lös-

ningen är självklar, även om kunden inte vill använda utrymmet inuti 

bilen. Vi tar helt enkelt ut reservdäcket och verktygen och ställer ner 

de två aktuella dunkarna resp. mjölkflaskorna och därigenom har vi 

löst det problemet. Naturligtvis går inte bakluckan att stänga, men 

det var inte det frågan gällde. 

På bagageluckan sitter ett SAAB emblem. Nummer-plåtsbelysningen 

är infälld i den tredelade stötfångaren bak. Baklamporna innehåller 

blinkers och godkända reflexer, samtidigt som de fungerar som stopp-

ljus och bakljus. 

Under höger bakflygel finns den bakre ljuddämparen. 



TRÄFFAR 1991 

DATUM 	TYP AV ARRANGEMANG 	PLATS 

9/3 	 Rally: Kalldraget 	 Umeå 

KONTAKTMAN 

Martin Stenlund 
090-32339 

Juni 	 Rally:Söderturen 	 Stockholm 	Lars Ericsson 
08-450358 

2-6/5 	 Rally: Träff 	 Linköping 
Kl 10.00 

Matts Persson 
013-63167 

1/9 	 Träff med Saab marknad 	Linköping 	Erland Johansson 
Kl 10.00 
	

013-270412 

Rally-träff 	 Göteborg 	Jonas Sahlen 
031-931753 

Höstträff 	 Umeå 	 Martin Stenlund 
090-32339 

* Datum ej fastställt. Eventuellt kommer flera träffar att 
äga rum. Jag har ej fått alla uppgifter när denna tidning trycktes. 

Red Erik 
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