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SAABmanfa 

Hej SAAB-vänner. 

Nu kan vi väl enas om att den s.k. vintern lämnat oss för den här gången 
och vi kan med glädje stoppa undan isskrapa och rattmuff ett tag framöver. 

Det har hänt en del sen sist och den stora händelsen i mars var ju års-
mötet i Trollhättan där ca 150 medlemmar ingående kunde studera SAAB-museets 
många och unika bilar. Kul att så många kom och då vi är drygt 800 i SSR år 
150 en väldigt trevlig siffra. Längst söder ifrån kom Herr Jahrenbäck som 
bor i Schweiz och nordligaste medlemmen fick vi aldrig riktigt kläm på. 

Mötet ja, lite om detta. Efter 1 timmes uppsamling och rundvandring bland 
klenoderna bjöd museichefen Pelle Rudh & Co på en ypperlig landgång + dricka. 
Själva mötesförhandlingarna gick snabbt och större stryrelseförändringar var 
att vi fick ny klubbmästare i form av KG Karlevall (fd redaktör) och ny res-
ervdelsman Rolf Jensen, tillika MHRF-bes.man. Vi tackar återigen Börje Eriks-
son och Leif Blomberg för det fina jobb de lagt ner i SSR, och för att vi alla 
ska kunna träffas resp få tag i schyssta delar. 

En punkt som livligt diskuterades var MHRF-rekommendationen gällande 
brandsläckare. Det verkade som om de flesta var överens om att halon inte var 
nåt att ha utan att pulver/skum var mycket bättre. Mer info om detta har Ni 
nog redan fått med extrautskicket i april eller i detta nr. 

Vår medlem Claes Johansson visade bildband på sin superrenovering av 
" Teknikens Värld " 92-an. Ett mycket uppskattat inslag och det år bara att 
gratta Claes till att ha en av de finaste 92or vi skådat. 

Dagen gick allt för fort och hoppas att alla hade lika trevligt som jag 
och med detta vill jag framföra vårt varmaste TACK till Pelle Rudh med med-
hjälpare som ställde upp på ett enastående sätt, och gjorde denna dag oför-
glömlig för en sann SAAB-dåre. 

Nu till nåt tråkigare. Några medlemmar har ringt till mig beträffande 
SAABIA-försäkring för äldre SAABar än 20 år. Tydligen har SAABIA ändrat sina 
villkor och nu går det ej att helförsäkra sin 62:a längre. 

För att få klarhet i detta har jag flera gånger ringt SAABIA men alla 
där hänvisar till en mycket svårfångad VD och nu har jag istället skrivit 
till honom och begärt en förklaring över detta beslut samt om det går att få 
dispens för SSR-medlemmar på något sätt. Det vore väldigt trist att behöva 
gå till andra bolag för dessa SAABar som används som bruksbilar eller ej upp-
fyller kraven på HHRF-försäkring. Efter klargörande besked av VD för SAABIA 
återkommer vi snarast. 

Som avslutning vill jag som vanligt tjata om att Ni ska ut och puttra 
försiktigt i sommar, och då givetvis till våra träffar. Vi ses kanske i som-
mar för själv tänker jag åka på så många träffar jag kan i mån av tid för vår 
nyfödda dotter "SAABINA". 

Hat bra hälsar 



Verksamhetsberättelse för Svenska Saabregistret, verksamhetsåret 1990.  

Svenska Saabregistrets styrelse har under verksamhetsåret 1990 varit konstitue-
rat enligt följande: 

Yngve Ekberg, Huddinge 
Mats Jonsson, Katrineholm 
Mats Carlsson, Norsborg 
Lennart Holmgren, Sandviken 
Hans Nyberg, Katrineholm 
Börje Eriksson, Märsta 
Jonas Sahl4n, Kullavik 
Erik Randa, Skärholmen 
Leif Blomberg, Tidaholm 
Håkan Larsson, Junta 
Björn Karlsson, Karlskoga 

Erland Johansson, Linköping 
Gunnar Samuelsson, Linköping 
Anders Andersson, Våra 
Rolf Jensen (sammankallande) 
Göran Kölborn, Stockholm 
Anders Holmström, Stockholm 

Verksamhetsåret 1990 innebar ytterligare utveckling av Svenska Saabregistret. 
En sektion förlagd på Gotland bildades under sommaren 1990 och man har redan 
satt högsta fart med diverse arrangemang. Träffar har arrangerats av våra med-
lemmar i Stockholm (2 st), Göteborg, och Örebro. Vår flitiga norrlaudssektioft 
har också i vanlig ordning haft ett flertal arrangemang. Sektionerna har under 
verksamhetsåret erhållit bidrag med1500 kr vardera för att utveckla verksam-
heten. 

1990 års årsmöte var liksom 1989 förlagt till Saab -Scanias lokaler i Storhus-
gwarn i Nyköping dit ett drygt 60-tal medlemmar hade begett sig. Saab -Scania 
bjöd på förtäring och filmvisning vilket uppskattades av deltagarna. En mind-
re marknad uppstod som vanligt på parkeringen vid Storhusgwarn där medlemmarna 
köpte reservdelar av varandra. 

Klubbtidningen Bakrutan utkom under det gångna verksamhetsåret med 4 nummer. 
Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack till alla medlemmar som har 
bidragit med läsvärt material till tidningen. Utan Er hade det inte blivit någ-
ra utgåvor av vår tidning. 

Medlemsantalet vid årets slut var 775 varav ett knappt trettiotal var bosatta 
i utlandet. Fjolårets siffra var 671 och således har medlemsantalet ökat med 
104 stycken. Styrelsen har fått klara indikationer om ett ökat intresse för 
klubbens verksamhet på många sätt och sannolikt har tidningen Teknikens Världs 
artikelserie om renoveringen av en Saab 92 verkat mycket positivt på medlems - 
tillströmningen. Styrelsen vill härmed tacka SSR-medlemmen Claes Johansson för 
ett fint arbete med artikelserien under det gångna året. 

SSR:s styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft två protokollförda 
styrelsemöten. Liksom tidigare år har täta telefonkontakter upprättats mel-
lan styrelsens medlemmar där beslut om verksamheten har tagits. 

Reservdelsförsåljningen har gått för högtryck under det gångna året. Under vin-
tern fick klubben möjlighet att köpa ett större parti TRW-kolvar i England som 
sedan såldes direkt under våren 1990. Överdimensionskolvarna var som väntat lätt-
sålda och var slutsålda efter en dryg vecka. Styrelsen hade utarbetat vissa reg-
ler för försäljningen vilket gjorde att ingen fick köpa mer än en kolvsats. 

Den 17 november hade vårt reservdelslager öppet hus i Hjo. Vår reservdelsman 
har haft så mycket begagnade delar att det har varit svårt att kontrollera all-
ting varför en utförsälning arrangerades. Enhetspris var satt till 10 kr per 
artikel och vi sålde 1030 stycken. Somliga gjorde väldigt fina fynd och var nöj-
da. Det visade sig att intresset bland medlemmarna var större än väntat varför 
dels dålig organisation från styrelsens sida och dels dålig diciplin från en del 
medlemmar gjorde att försäljningen kom i gång före utsatt tid vilket styrelsen 
beklagar. 

Inför 1991 har klubben sonderat terrängen vad betr. nytillverkning av vissa 
artiklar. 

* Saab har låtit meddela att inga pressverktyg till kortnosens framskärmar fin-
ns kvar. 

* Beställning har gjorts på 2tums -avgassystem till 2-takt. Det gäller nytill-
verkning av "Simons" rallysystem som fanns att köpa under 60 och 70-talet. 
Vi tror att det finns medlemmar som vill piffa upp sin gamla tvåtaktare lite 
grann. 

* Kontakt har tagits med en textilexpert angående uppvävning av tyger till åldr 
re saabmodeller. En intresseanmälan kommer ut med Bakrutan under 1991. 

* Offert har begärts från en gummifirma ang. nytillverkning av gummidamask 707 - 
095. Yttre drivknutsdamasken på bilar fram till 1964. 

* Kontakt har tagits med en person som ska försöka nytrycka dekalen på sportens 
(och Monte Carlons) oljetank. 

Reservdelsförsåljningen har inneburit att klubben har fått loss lite kapital 
att utnyttja vid nytillverkning. 

* En privatperson har låtit ett företag ta farm den sk. bälgen som sitter vid 
friskluftsfläkten på 92 modellerna och klubben har gått in och beställt ett an-
tal till reservdelslagret. 

Jonas Sahln ordnade fram nya tröjor till våren 1990 som var väldigt trevliga. 
Det mesta är slutsålt och styrelsen beslöt att köpa in mer inför klubbens 15 - 
års jubileum 1991. 

Saabklubben Stockholm firar under 1991 sitt 30-års jubileum och SSR liksom alla 
andra saabklubbar i världen mottog under hösten 1990 en inbjudan till att del-
taga vid festligheterna i Stockholm i juni 1991. Club Sonett Sweden har också 
kontaktat oss under hösten 1990 med förfrågan om samarrangerade träffar under 
1991. 

Till sist vill SSR:s styrelse tacka alla Er som har åtagit er det slitsamma 
arbetet med att arrangera våra träffar ute i landet. Det är tack vare detta 
fåtal medlemmar som vi kan genomföra våra aktiviteter. Vill också framföra 
vårt varma tack till Saab Automobile AB för all hjälp vi har erhållit under 
det gångna verksamhetsåret samt för det visade intresset för vår verksamhet. 

NU riktar vi våra blickar framåt och hoppas att 1991 ska bli ett minst lika 
framgångsrikt år som 1990. 

Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Vice ordförande 
Vice sekreterare 
Klubbmästare 
Matr.förvaltare 
Redaktör 
Suppleanter 

Revisorer 

Rev.suppleant 
Valberedning 



Erik Randa 
Red. 

1 Katrineholm den 7 januari 1991. 

Mats Jönsson 
Sekr. 

bC- 

\.</ 
Yngve Ekberg )  
Ordf. 

Mats Carlsson 
Kassör 
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Börje Eriksson 
Klubbmäst. 

ionas Sahln 
Matr.förv. 
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PESULTATRAKNING FR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1990-01-01 --- 1990-12-31  

MEDLEMSAVGIFTER 72.078.70 
FÖRSÄLJNING DELAR 135.234.18 
FöRSÄLJNING.DEKALER.TRöJOR.M.M. 17.926.- 
INTAKTER.TRÄFFAR.LOTTER.ANNONSER 
ÖVRIGA INTÄKTER 500.- 

SUMMA INTÄKTER 225.738.88 

INKÖP TRÖJOR 22.670.- 
MATRIKEL 6.564.- 
RESEKOSTNADER 1.577.70 
BAKRUTAN 29.357.- 
TRÄFFAR 1.210.50 
BOKFÖRINGSKOSTNADER 4.800.- 
PORTO 11.907.10 
AVGIFT MHRF 4.200.- 
ÖVRIGT 2.248.- 
KONTORSMATRIEL 7.181.50 
MINSKNING LAGER 15.655.- 

SUNTIA KOSTNADER 107.370.80 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTXKTER 
OCH KOSTNADER 118.368.08 

RÄNTEINTÄKTER 9.829.24 

SKATTER 3.708.- 

ÅRETS RESULTAT 124.489.32 



BALANSRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1990-01-01 --- 1990-12-31  

REVISIONSBERÄTTELSE 

Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper och 
styrelsens förvaltning kalenderåret 1990 

Undertecknade utsedda revisiorer har efter utförd 
granskning, ej funnit anledning till anmärkning 
varför vi föreslår kassören samt styrelsen ansvars-
frihet för verksamhetsåret. -  

TILLGANGAR 

POSTGIRO 
BANK 
LAGER 

38.160.55 
143.710.39 
31.465.- 

213.335.94 SUMMA TILLGANGAR 

SKULDER & EGET KAPITAL 

3KULDER 

LEVERANTÖRSSKULDER 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

SUMMA SKULDER 

EGET KAPITAL 
REDOVISAT RESULTAT 

SUMMA EGET KAPITAL  

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 

11.366.- 
24.300.- 

35.666.- 

53.180.62 
124.489.32 

177.669.94  

213.335.94 

Linköping i mars 1991 

Al/ 
i 

Erland Joha sson GunntdSamuelsson 

  

    

8 	 9 



Erik Randa 

tack .de i Jin tur och uttryckte sir, belåtenhet över att så måna 
SAAB bilarna han bad också de når— visade sitt intresse fr de gamlr 

varande att skriva i gästboken. 
1-aoT,K0LL F,A2 VID SVEhS,,.A 	 LJK.TE lyy1-03-10 

g16 Lennart Holmgren förklarade årsmötet 1991 för avslutat. 
. .,/ 

.C722- 	C y 
Hans Nyberg/mötessekreterare 

9 1 Yngve Ekberg f§rklarade årsmötet öppnat och riktade ett tack till 
Pelle Rudh för lånet av de fina lokalerna. 

9 2a Till årsmötesordförande valdes KG Karlewall. 

g b Till årsmötessekreter:re valdes Hans Nyberg. 

y 3 Till justeringsmän valdes Erik Randa och John Jonasson. 

V 4 Mötet konstaterade att årsmötet utlysts enligt stadgarna. 

g 5 Yngve Ekberg föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes av års-
mötet. 

g 6 Yngve Ekberg föredrog revisionsberättelsen som godkändes av års-
mötet. 

V 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

g 8 Val av styrelse: 

Ordförande 1 är 
	 Yngve Ekberg 

Vice ordförande 2 år 
	Lennart Holmgren 

Sekreterare 2 år 
	 kats Jonsson 

Klubbmästare 2 år 
	 KG Karlewall 

deciaktör för bakrutan 1 år Erik äanda 
Styrelsesuppleanter 
	Rolf Jensen 

Leif Blomberg 
Börje Eriksson 

g 9 Till revisorer valdes 
	Erland Johansson 

Gunnar Samuelsson 
Revisorssuppleant 
	

Anders Nordvall 
910 Till valberedning 1 år 
	Göran Kölborn 	sammankallande 

Anders Holmström 
John Jonasson 

211 Till reservdelsman valdes Rolf Jensen. 
Styrelsen informerade om nytillverkning av avgassystem till 3cyl 
2takt som är på gång i ett antal av 50 stycken satser priset blir 
ca 1 100,—. Yngve Ekberg pratade sig varm fr varan. Vidare så är 
summibälg till drivaxlar _på gång till årsmodellerna 50-64 500 st 
beställes pris ca 175, — /st. 

Uppvävning av flera olika tyger är också på gång priset meddelas 
1,;enare. 

Dessutom luzr klubben fått ett erbjudande om utgående reservdelar 
till våra bilar till ett mycket förmånligt pris. Delarna är in-
köpta. Från mötet kom förfrågan om upptryckning av verkstadshand-
böcker. En enkät om detta kommer i bakrutan. 

911,5Jonas Sahlen passade på att göra reklam för KLUBBSHOPEN. 

912 Informerades om nyheter gällande MBRF—försäkringen. hytt är bl a 
krav på brandsläckare och batterifrånskiljare. Besiktningsmännen 
presenterades för årsmötet. 

913 Medlemsavgiften för 1992 fastställdes till 125,—. 

914 Reseersättningen fastställdes till 8,—/Mil. 

s15 Lennart Holmgren tackade Pelle Rudh för förplägnaden. Pelle Rudh 

Justeras 

John Jonasson 



Vet du varför man använder bilklädsel Eldar? 
Jo, nu skall du få höra. Hur skall man fräscha upp en väl begagnad bil 
invändigt? 
Tänk dig att vistas i en bil med doft och smuts från andra mäniskor. Man 
kan ju bli alergisk. Kan du t.ex. tänka dig att ligga på hotell utan att dom 
bytt lakan? 
Så här är det! Tänk dig precis att ha köpt ny bil, du kommer från jobbet i 
smutsiga kläder, eller att barnen tappar sin glass i baksätet. 
Nej, då är det lika bra att köpa en ny bilklädsel med en gäng, 
och det från en norsk leverantör. HTS. då är du säker. 

SÅ UTRUSTAS EN TÄVLINGSBIL 

VAD ÄR DET EGENTLIGEN för bil som han Carlsson "på taket" vinner alla 

sina berömda och omskrivna framgångar med. år det verkligen en vanlig 

Saab Sport? Hur år den trimmad? Eller år den det? Varfor har han så 

många lampor extra? Dessa och många andra frågor ståller sig folk när 

de ser store Erik med sin lilla bil vinna, eller nå topplaceringar, i 

det ena rallyt efter det andra. Är det verkligen en helt vanlig bil? 

SVARET BLIR ETT JA. Det ar en vanlig Saab Sport, som dock trimmas och 

utrustats på ett sådant satt att den med framgång skall klara av ett 

långt och hårt rallylopp. 

Utvändigt år inte skillnaden så stor. Framtill sitter tre stycken 

stora extralampor, två din- och ett fjärrljus. De ar monterade på 

kofångaren, en aning utsatt plats kan det tyckas, men med en så låg 

placering har deras ljusknippen chans att nå under dimbaltena, som i 

regel håller sig ungefär en halvmeter ovanför marken. 

HUVEN är av s k tropikmodell, med helt öppnade luftintag fram och med 

uppslitsning i sidorna på överkanten, för bättre kylning och lättare 

luftgenomsläpp, För att inte huven skall åka upp vid ett häftigt 

nedslag efter ett "lyft", har man spänt en rem över. 

DÄCKSVALET varierar ofantligt beroende på väglaget. Resultatet i ett 

rally som exempelvis Monte Carlo-rallyt, kan vara oerhört beroende på 

vilka däck som används, och många gånger kan tata byten vara befogat. 

Under sommarhalvåret används dock mest gördeldäck, företrädesvis 

Dunlop SP. 

KOFÅNGARNA år avkapade längst ut för att de vid en eventuell krock 

inte skall skava mot däcket. 

SPECIALSTOTDÄMPARE har monterats runt om. De kan vara av olika typer 

men de mest använda är av Konis eller Auto-Tryggs fabrikat. Beroende 

på vilka tävlingar som. körs kan bilen sänkas genom att fjädrarna kapas 

något varv. 

På Sporten finns redan backlampor, annars brukar man montera en större 

lampa för detta ändamål. Vid vissa rallyn anvands även taksökare. 

INVÄNDIGT skiljer sig bilen en hel del från en vanlig standardvagn. 

Träratten, liksom den snygga och praktiska instrumentbrädan med bl a 

varvräknare, år standard i Sporten. Men instrumenten framför 

kartläsaren eller co-drivern, år specialmonterade. Till sitt för-

fogande har Gunnar Palm bl a dubbla trippmätare, som mäter i meter, 

kronometer och speciell kartläsningslampa, vridbar i olika riktningar. 

Dessutom finns en signalknapp, så att han kan sköta denna detalj vid 

en omkörning på en specialsträcka, då Erik ar helt upptagen med att 
ratta. 



GÖTEBORG - THESSALONIKI - ATEN 
eller pröva den "gamle" .... 

FÖRARSÄTET år specialgjutet för Erik och stolskenorna har förlängts 

för att han skall kunna köra med raka armar. Palms stol år av vanlig 

standardtyp, men har försetts med nackstöd och en anordning så att den 

är helt fällbar. 

BAKSATET år ett i det närmaste ordinarie Sportsäte och på golvet är en 

förbandslåda fastspänd. 

BAGAGEUTRYMMET upptas av reservbensintank, oljeburkar och reservdäck 

samt under vinterkörning, snöskovel. 

UNDER MOTORHUVEN slutligen, sitter en till synes helt standardmassig 

motor. Men skenet bedrar. I Monte-Carlo använde Erik en bil som var 

grupp 1-trimmad, vilket innebar att en del polering och bearbetning 

för utnyttjande av max- och minimätt inne i motorn får göras. 
Avgassystemet omändras och ger sin beskärda del till att man istället 

för 52 Din-hk kan ta ut närmare 13 hk till ur den lilla 850 cc motorn. 

1 detta utförande tillhör den dock inte de mest lättkörda och 

bränslesnåla vagnarna, men den går därefter. 

1 ETT RALLY av alpkaraktär med mycket uppför används en annan 

utväxling än hos standardvagnen, vilket betyder att toppfarten vid 

ett vartal av 6.500 (som endast undantagsvis kan utnyttjas) bara är 

150 km/tim, medan accelerations- och backtagningsförmågan ökas högst 

avsevärt. 

Till sist kan omnämnas att bilen helt saknar underredsmassa, men trots 

de många viktbesparande åtgärderna ändå väger mer än standardupplagan 

av Sporten, beroende på all extrautrustning som plockats pä. 

Ovanstående har hämtats ur Bilklubben SAAB:s tidning "Klubbnytt", 

maj 1964. 

Martin Bergstrand 

Göteborg 

i 2 
Martin Be gstrand 

Yryxellsgatan 18 C 

417 20 GÖTEBORG 
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I den dystra månaden december 1988 uppstod en lite skämtsam 
diskution mellan Petros Petkakis, Peter Olovsson och Stig-
Olof Petterson om en långresa tillsammans till sommaren. 
Eftersom Petros skulle ner till sina föräldrar i Nea Kal-
likratia utanför Thessaloniki bestämde sig Peter och Stig-
Olof för att åka dit och halsa på. Når vi nu ändå var i 
Grekland kunde vi ju lika gärna åka till Aten och sedan 
fortsätta med båt runt i den grekiska övärlden. 

Vi bestämde oss till slut, eftersom Petros inte ville/hade 
tid, att han skulle ta flyget ner till Grekland och att vi 
andra skulle ta oss ner med en SAAB två-taktare som skulle 
införskaffas till våren. 

Så frampå vårkanten införskaffar Stig-Olof ett lämpligt 
objekt nämligen en SAAB 95 -63. Aventyret kan börja. 

RESAN 

DAG 0 (7/7)  

Bilen lastas med en 20 liters dunk 2-takts olja (kan vara 
bra att ha). Ett handfat samt diverse detaljer till dito 
och en burk med målarfärg till duschgolvet i huset dar fa-
miljen Petkakis bor. Dessutom sovsäck, liggunderlag och ett 
trangia-kök. 

DAG 1 - 3 GÖTEBORG - Gross OESINGEN - PASSAU - SZEGED  

Avreser från Göteborg via Mölndal där Peter Olovsson an-
sluter med diverse packning dvs tält, campingbord, sovsäck 
och liggunderlag samt andra braiga detaljer. 
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Färdas i lugn takt E6:an fram, klarar backen vid 
hallandsåsen utan att bilen kokar. Det har ska nog gå bra. 
Ankommer till infarten i Helsingborg for överfart till Dan-
mark passerar då BILTEMA funderar rent allmänt om man ska 
stanna for att inhandla några småsaker bl a ett avgassys-
tem. Men bestämmer oss for att inte stanna då ett avgassy-
tem tar stor plats och tiden inte medger att vi monterar 
före färjfard. 

Färden går vidare utan problem, Danmark, norra och meller-
sta Tyskland passeras. 

Ankommer till Passau på kvällen andra dagen och slår upp 
tältet för ännu en natt. 

Så var det dax för lite service. Trodde vi. Först gäller 
det att hitta ett ställe att stå på. Nå så hittar man ett 
ställe. Nu gäller det bara att serva bilen innan de knor-
rande infödingarna bestämmer sig för att: 
I du står ivägen 
2 du smutsar ner. 
Når vi så börjar serva bilen upptäcks det att den spruta 
med fett vi har med oss är tom. Beslutar oss för att lägga 
ner det där med service och göra den i Grekland istället. 
Där finns det säkert fett att köpa. 

Kör vidare genom Österrike och in i Ungern. Vid gränsen 
växlar vi in lite pengar så vi kan tanka och äta. Stannar 
till i Budapest för en matbit(Mc Donald, billigt men 
trångt). 

Kör sedan vidare till Szeged. I Szeged kör vi runt och le-
tar efter en campingplats, innan vi bestämmer oss för den 
som vi såg när vi körde in i staden. 

På natten dyker Bulgariska Simlandslaget upp (eller mot-
svarande, tror vi) och under buller och bång slår de upp 
sina tält. De för även livliga samtal på sitt hemlands vil-
da tungomål detta trots tillsägelse av några av sina kam-
rater. 

DAG 4 SZEGED - Nea KALLIKRATIA  

Vaknar tidigt trots eller tack vare bulgarernas livliga 
nattsamtal. Vi bestämmer oss för att resa istället for att 
sova. Kor i riktning mot gränsen. 

Får vänta i tullen på att gransen mellan Ungern och Jugo-
slavien ska öppna. Samtalar lite med tullarna om bilen, den 
blir uppskattad. 

Har hört att man måste ha bensinkuponger i Jugoslavien, 
forsoker köpa sådana och samtidigt växla lite pengar. 
Lyckas inte. Åker vidare, chansar på att det ska gå bra med 
tyska mark. 

Bilen går bra men så framåt eftermiddagen bestämmer den sig 
för att visa att den finns till. 

Det börjar med att den svajar lite, vi stannar och under-
söker. - Punktering!! Försöker laga med hjälp av "Gummi på 
burk". Fungerar inte. Får sätta på reservhjulet, det inte 
helt nya textilradialdäcket från Trelleborgs Gummifabriker 
(Original reservdäck?). 

Så när vi kört ytterligare en bit hörs ett lite mer "spor-
tigt" ljud. Först tror vi att det är bilen framför men ef-
ter att ha stannat bilen, gasat lite undersöker vi den un-
dertill och konstaterar att avgassystemet är trasigt. Främ-
re mellanrörets infästning i främre ljuddämparen har loss-
nat. Nå nu är goda råd dyra - avgassystem för SAAB 2-tak-
tare dräller det ju inte av i Jugoslavien i allmänhet och i 
mackedonien i synnerhet. Vi bestämmer oss därför för att 
köra vidare och försöka laga avgassystemt i Grekland och 
förresten låter det ju rätt "gött". 

Kommer till grekiska gränsen när mörkret lagt sig. Rullar 
igenom tullen för att inte skrämma slag på de stackars 
tulltjänstemännen. 

Startar bilen och dundrar iväg. I Thessaloniki kör vi lite 
fel i kvällsrusningen och upptäcker sådana betydelsefulla 
ställen som, baksidan av rangerbangården samt flygplatsen. 
Trots denna sightseeing tur lyckas vi hitta ut ur Thessa-
loniki och kan fortsätta vår färd mot Nea Kallikratia. 

Efter att ha fått ta alternativrutten inne i Nea Kallikra-
tia så skumpar vi fram längs strandvägen och spanar efter 
ett tvåvånings hus, där vi strax efter detta ska svänga 
höger. Detta hus upptäcks först dagen därpå, när det före-
visas. P g a vi inte hittar huset och att några grekiska 
ungdomar skymmer skylten som skulle hjälpa oss, missar vi 
avtagsvägen. Trots att vi spanar i mörkret både med och 
utan ficklampa. Efter ett tag kommer vi överens om att vi 
nu har kört långt nog. Vänder och kör tillbaka. Hittar 
skylten som vi missade. Tar ner den, för nu år vi ju har. 
Anländer sålunda till slut till vårt mål trots felkörningen 
men med ett "sportigt" ljud från avgassystemet. 



DAG 5 Nea KALLIKRATIA  

Äntligen framme. Efter att föregående kväll ha väckt värd-
folket med lite "sportigt" buller börjar vi dagen med en 
redogörelse för hur resan har gått och att berätta om våra 
små bekymmer. 

Vi ska försöka skaka fram ett par nya däck (155/15) i byn 
senare på förmiddagen men först ska vi bada. 

När vi badat färdigt åker vi in till byn och frågar om det 
finns några däck att köpa. Jodå gummiverkstaden har däck 
men bara i dimensionen 165/15. Vi säger att vi ska fundera 
på saken och åker vidare. Stannar och frågar på den lokala 
SHELL macken om de kan tänkas ha däck med rätt dimension. 
"Föreståndaren" funderar lite och tittar i sitt lager och 
visar på några däck men med fel storlek. 

Samtidigt som vi jagar däck försöker vi laga avgassytemet, 
men lyckas inte. Dessutom försökte vi köpa fett i den loka-
la bil och cykeltillbehörs butiken men det finns inget. Får 
försöka serva bilen med det lilla ynka fett som finns kvar 
i sprutan. 

Åker hem igen och slöar lite samt badar. 

På kvällen åker vi in till byn för att höra med SHELL "gub-
ben" om däcken som skulle finnas på hans andra lager. Ty-
värr fel storlek. 

Så vi går och tar oss en bit mat. Funderar hur vi nu ska 
göra. Kommer fram till att vi ska åka in till Thessaloniki 
där det finns en firma som tillverkar avgassystem och där 
det finns fler gummiverkstäder än i Nea Kallikratia. 

DAG 6 Nea KALLIKRATIA - THESSALONIKI t o r  

Vi startar med att embarkera bilen för avfärd till Thessa-
loniki inklusive Petros farmor som bor där. 

Första anhalten blir avgassystem fabriken där det först 
undrar vad det år för en bil och sedan konstaterar att de 
nog har ett bakre avgassystem som ska passa till SAAB. Allt 
enligt deras katalog. Ja, nu var det ju inte det bakre av-
gassystemet som var trasigt. Inte för att det bakre avgas-
systemet ar så mycket bättre än det främre. Men vi kommer 
överens om att vi ska se om det går att svetsa. 

Medans vi väntar på vår tur dyker det upp en annan vete-
ranvagn. Nämligen en OPEL REKORD av 60-tals modell. Bilen 
år i väldigt fint skick och vi kommer i samspråk med agaren 
som också var där för att laga avgassystemet. Detta avgas-
system var i betydligt bättre skick an vårt. 

Så är det då äntligen vår tur. Bilen hissas upp och han som 
ska svetsa tittar och frågar om vi inte kunde ha bytt innan 
vi åkte från Sverige. Vi svarar något om ont om tid och så. 

Nåja, på en .direkt fråga från oss svarar han att, jo han 
kan svetsa men någon garanti för att det håller en längre 
tid ger han inte. Så var det ordnat. Detta till det "hut-
lösa" priset av ca 12 SEK. 

Sådär nu kan färden fortsätta in mot staden med lite mindre 
buller. Det "sportiga" ljudet saknas av Petras (mest), som 
stillsamt anmärker att bilen låt goare innan lagningen. 

Anländer till Petros farmors bostad där lite kalla drycker 
inmundigas innan jakten, på däcken börjar. 

Vi resonerar lite hur vi ska göra men bestämmer oss för att 
åka in lite närmare centrum och se om det finns någon bil-
tillbehörsfirma som har däck av rätt dimension. 

Sagt och gjort vi åker in och parkerar bilen på ett lämp-
ligt ställe. Så börjar vi gå runt och fråga. Efter några 
besök i olika butiker hittar vi en firma som har däck med 
rätt dimension. Tyvärr har de inte däcken i butiken men de 
har dem på ett lager. Nå är vi intresserade? Lite tveksamma 
är vi då försäljaren påpekar att han inte sätter däcken på 
fälgen men han tror vi kan få det gjort hos Taxidepån bred-
vid. Nå vi tackar honom och ber att få återkomma. 

Går iväg för att kolla med Taxi om de kan hjälpa oss med 
påsåttningen av däcken. Jodå det skulle nog gå bra. Kom Ni 
bara. 

Så var det löst. Går tillbaka till däcksbutiken och 
beställer däcken vilka ska levereras senare samma dag. 
Nu var det hög tid för lite mat efter allt rännandet efter 
däck. Även om nu vissa expeditonsmedlemmar inte är hungri-
ga så finns det andra som är det. 

Efter att sålunda ha förplägat oss med en god måltid gick 
vi för att titta på en av staden sevärdheter. Nämligen två 
Panhard-Levassor av tidigt 60-tals modell. 

Så är det då äntligen dax att hämta våra däck. Betalar 
däcken går till bilen och kör till Taxidepån. Där möts vi 
av vår mörkhyad grekiske gentleman som inte bara byter däck 
på fälgarna utan även justerade desamma innan montage. Han 
hjälper oss också med att skifta däcken så att de nya kom-
mer på framaxeln. Under tiden detta pågår samtalar vi med 
honom och frågar om han sett en sådan här bil förut. Jo, 
svarar han, men de var ju ett bra tag sedan. För sitt ar-
bete tar han den eminenta summan av 25 SEK. 

Si där ja nu är bilen fixad och klar. Nu bär det iväg för 
att hämta Petros farmor så vi kan åka tillbaka till Nea 
Kallikratia. 

DAG 7 - 9 Nea KALLIKRATIA 

Sola och bada. Samt mental förberedelser inför resan till 
ATEN. 



DAG 10 Nea KALLIKRATIA  

I morgon bar det av. 

Denna dag består mest i att vi förbereder resan. Detta gör 
vi genom att med Petros pappa och mamma komma överens om 
når vi ska starta. Tiiiidigt, detta för att undvika mor-
gonrusningen. Sedan diskuterar vi var vi ska ställa bilen 
når vi kom fram till ATEN. 

Det visar sig att Petros har en farmors bror som bor där 
och vi kan nog ställa bilen utanför hans uppgång. Lät lite 
tveksamt men kanske var okej. 

När nu detta är bestämt måste vi ju veta var han bor i 
ATEN. Så vi får en beskrivning av Petros pappa hur vi ska 
åka. 

DAG 11 Nea KALLIKRATIA - METEORA - DELFI - ATEN 

Avresan sker klockan 04.30. Vi passerar Thessaloniki i god 
fart och utan problem tack vare den ringa trafiken. 

Kör vidare tills bensinmätaren sig påmind. Svänger av mo-
torvägen och kör in i Klidi. 

Medans vi väntar på att macken ska öppna studerar vi alla 
storkar och deras bon som finns runt omkring oss. De klapp-
rar käckt med sina näbbar. Samtidigt som vi studerar stor-
kar studeras vi intresserat av diverse lokala jordbruksäga-
relement dvs bönder på traktor. 

Så öppnar då macken och vi kan tanka. Åker vidare i rikt-
ning mot Meteora. 

På vägen dit ser vi berget Olympos på lite avstånd. Stan-
nar i en parkeringsficka och tar några bilder. 

Passerar en dal med vacker natur (Tembi). Där stannar vi 
ett tag för att rasta samt besök Helige Fredags kapell. 
Detta gör vi genom att gå över floden på en hängbro som 
svajar betänkligt när vi och andra går på den. 

Fortsätter så vår färd mot Meteora. Ankommer dit och stäl-
ler bilen för att besöka ett av klostren som ligger överst 
på en klippa. 

Tittar och fotograferar men går inte in i själva kloster-
byggnaden. Så går vi tillbaka till bilen och kör vidare. 
Gör ett litet matuppehåll i Trikala. 

Vi byter chaufför och resan fortsätter på småvägar mot Del-
fi. Man kör rätt och man kör fel. Det körs runt ett torg 
inte en gång utan två varvid infödingarna vinkar glatt. Man 
får stanna för får. Det körs länge utan" att en enda bil 
möts. Vi kör vidare på vår lilla biväg och kommer fram till 
den väg vi kunde ha tagit från början. Detta är en större 
och lite livligare väg som leder upp i bergen. Här kör vi 
förbi stora gruvor och får försöka ta oss förbi lastbilar 
som kör väldigt långsamt både uppför och utför berget. 

Så kommer vi fram till Delfi där vi stannar och letar reda 
på oraklets boning. Hittar stället men har endast 30 minu-
ter tillgodo innan de stänger anläggningen. Vi rusar runt 
för att se så mycket som möjligt. 

Så startar då den sista etappen mot Aten. Det börjar mörkna 
och trafikintensiteten ökar. Så är vi då i Aten. Nu ska vi 
bara ha någonstans att sova. Stannar på en mack och frågar 
en polis om han vet något billigt hotel. Han visste inget. 
Kör vidare. Frågar i en affär där de säger att de ska fin-
nas ett billigt hotel om heter ROY. Frågar hur vi ska hit-
ta dit och kör faktiskt ganska rätt Med en gång. Nåja så 
kommer vi fram till hotellet och får ett rum för natten och 
parkerar bilen lite längre upp på samma gata. 

Hotellet är av enkel turist klass med fri underhållning 
genom de öppna fönstren från grannskapens TV-apparater som 
har volymen uppskruvad till max (Politisk debatt). 

DAG 12 ATEN 

Börjar dagen med att köpa oss något att äta till frukost. 
Sedan vi har inhandlat vår mat går vi tillbaka till bilen 
där vi ska äta vår frukost. Men var är bilen? Har gått vil-
se. Hittar så småningom bilen och kan äta vår mat. 

Kör ner till Pireus hamn för att boka biljetter till båttu-
ren runt Cykladerna. Kör därifrån i riktning mot Atens cen-
trum och hittar fram till gamla olympia stadion där vi par-
kerar under några träd. 

Så var det dax för fotografering och lite sightseeing. Me-
dans vi står där framför stadion kommer det en SAAB köran-
de. Denna var av trubbnos modell troligen tidig 60-tal samt 
grågrön till färgen. Hinner vi få upp våra kameror för att 
få bevis, icke. 

Nåja vi traskar iväg för att få i oss lite mat samt bese 
Akropolis. Efter Akropolis går vi tillbaka till bilen. Där 
vi innan avfärd från stadion tar några kort på bilen med 
Akropolis i bakgrunden som bevis för att vi har varit i 
Aten. Vi finner även tillfälle till att befria en buss från 
sitt Magirus märke innan det faller av och tappas bort. 



Nu var det så dags att försöka hitta till vår tänkta parke-
ringsplats. Vi kör iväg efter den beskrivning som Petras 
pappa har gett oss. Först kör vi lite fel och får fråga 
några poliser om hjälp. De säger att vi inte är i rätt om-
råde men om ni kör till höger därborta och rakt fram ett 
tag så kommer ni nog rätt. Sagt och gjort vi gör ett nytt 
försök. 

I beskrivningen vi fick av Petros pappa ingår det en an-
givelse om en busslinje som vi ska följa, det visar sig att 
den busslinjen upphörde för 20 år sedan. 

Nåja det kan ju hända den bästa. Vi snurrar vidare tills vi 
bestämmer oss för att fråga taxi om hjälp. Så hittar vi då 
ett taxiställe och frågar om hjälp. Ja den förste vi frågar 
vet inte och rekommenderar att vi frågar han som står fram-
för i kön. Till slut får vi en äldre taxichaufför att hjäl-
pa oss. Nu börjar en ny cirkus där vi kör runt för att hit-
ta gatan vi ska parkera på. Till slut hittar vi den och har 
naturligtvis varit i närheten av den vid ett flertal till-
fällen medans vi snurrade runt och letade både vi själva 
och ihop med taxibilen. 

Sådärja nu kan vi äntligen parkera bilen och ta taxi till 
båten i Pireus. 

DAG 12 - 22 Cvkladerna  

Åker runt i den grekiska övärlden. 

DAG 22 PIREUS - 1/2 Vägs till THESSALONIKI  

Ankommer med båten på eftermiddagen till Pireus. 

Där vi utan framgång försöker få tag på en Taxi. Jodå vi 
ska gärna få en Taxi om vi ska till flygplatsen men nu ska 
vi ju inte det. Då är taxigubbarna inte intresserade. Tar 
bussen, missar vår hållplats och vi får åka till ändhåll-
platsen. Där konfererar vi med busschaufförerna om var vi 
ska gå av och vi kom överens om att chaffisen ska säga till 
oss när det är dax. Men han glömmer det. Så vi kommer av 
vid rätt hållplats tack vare att Petros känner igen sig. 
Där står så vår gamle vän. 

Nåväl mörkret lägrar sig så vi lastar in våra grejer och 
ger oss iväg. Vi hittar så småningom ut ur Aten. Kör en bit 
på vägen men framåt ett snåret på kvällen/morgonen börjar 
vi bli lite trötta och bestämmer oss föra att stanna och 
sova. 

Låt oss utrycka det så har, att sova i SAAB 95 utan badd-
sats och med tre personer i bilen det ar trångt. 

DAG 23 	1/2 vägs till THESSALONIKI - Nea KALLIKRATIA  

Vi vaknar så småningom fram på morgon kulan lite allmänt 
stela och ledbrutna. Färden går vidare utan problem. 

Ankommer till Nea Kallikratia där Petros mamma och pappa 
väntar. Resten av dagen åtgår till att berätta vad vi gjort 
och vad som hänt. 

DAG 24 	Nea KALLIKRATIA 

Rast, vila, sol och bad. 

DAG 25 	Nea KALLIKRATIA 

Rast, vila, sol och bad. 

Åker in till byn på kvällen. Tar en promenad på "parad" 
gatan och åter en liten bit. Åker hem. 

Upptäcker under hemfärden att bilen blir ovanligt varm men 
hoppas att det inte år något allvarligt. Slår på full värme 
samt sätter på fläkten. 

Kommer hem och öppnar huven. Kollar om det finns vatten i 
kylen, helt tomt. Inser att man kan inte se så mycket i 
totalt mörker även om man lyser med ficklampa. Bestämmer 
oss for att inte göra något nu, vi gör det i morgon. 

DAG 26 	Nea KALLIKRATIA 

Vi startar dagen med att fylla på kylen och konstaterar att 
vattenpumpen läcker som ett såll. Tar loss vattenpumpen och 
plockar isar den. Konstaterar att en packning har gått sön-
der kan kanske lagas i nödfall. 



Jaha, var hittar man nu en sådan packning? 

Vi åker in till byn och går runt och frågar på lite olika 
ställen om de har en sådan packning som vi behöver eller om 
de har material som vi kan tillverka en av. Svaret år nej 
på båda frågorna. 

Nu får vi börja tanka kreativt kanske man kan få tag på en 
elektrisk vattenpump. Funderar på om inte de nya VW 
bussarna med kylen framtill kan tankas ha en sådan. 

Sagt och gjort vi letar upp en VW buss och stannar intill 
den. Går och frågar om vi kunde få titta på motorn. Jaja-
män inga problem men nu år det ju så att jag har bytt mo-
tor, säger ägaren, till en Subaru. Nu visade sig att Subaru 
inte heller har elektrisk vattenpump. Så det hjälper oss ju 
inte. 

Kanske Citroen Visa har? Stannar och frågar en ägare till 
en sådan. Nä vattenpump har jag ingen, säger ägaren, bilen 
är ju luftkyld. Nitlott igen. 

Kör hem och funderar hur vi ska göra. Petros pappa tar kon-
takt med en bekant som jobbar med reservdelar till Peugot 
som lovar att komma på eftermiddagen. 

Vi går och badar. 

Så på eftermiddagen kommer Peugot mannen och tittar på vat-
tenpumpen och skakar på huvudet och säger att nog för att 
Peugot har underliga detaljer till sina bilar men en sån 
packning har de inte. Vi diskuterar hur vi ska göra och 
kommer fram till att vi ska följa med Peugot mannen in till 
en skrot i Thessaloniki nästa dag. 

DAG 27 Nea KALLIKRATIA - THESSALONIKI t o r  

Ger oss iväg tidigt och blir avsläppta vid skroten. 

Går in och frågar ägaren. Han dröjer lite med svaret går 
omkring och letar lite men säger till slut att han nog inte 
har en sådan del. Vi frågar om han inte har någon bil stå-
ende utanför eller så. Han funderar lite och så går han 
iväg, med oss efter. Vi går runt hans skjul och där vilken 
lycka en SAAB trubbnos. Dagen är räddad, problemen är över. 
Vi beger oss med raska steg till bilen och vräker upp huven 
och finner inte en SAAB två-takts motor utan en Alfa Sud 
motor. Dessutom år SAABen invändigt ombyggd med golvväxel 
och bakhjulsdrift. Besvikelse. Elände. Nåväl vi får inte ge 
tappt. 

Traskar iväg för att ta bussen in till centrum där en re-
servdelsfirma for engelska bilar ska finnas. Denna firma 
har kanske vår del. 

Nåväl bäst som vi går där kommer vi förbi en bil firma och 
där döm om vår förvåning står det en SAAB till. Men firman 
är stängd. Vi frågar en man på gatan om han visste när fir-
man öppnar. Han säger, kanske vid 11-tiden. 

Vi tar taxi Istället för buss ner till den engelska fir-
man. Stängd. 

Vad gör vi nu? Jo vi går och frågar mannen som äger Pan-
hard bilarna om han vet någon som kan hjälpa oss. Så beger 
vi oss dit. Mannen sitter i sin butik och renoverar fram 
axlarna till en av sina Panharder. Vi kommer i samspråk och 
får se på hans båda bilar. Han har bytt till en VW motor i 
en av bilarna detta för att spara original motorn. Efter 
lite mer prat framför vi vår förfrågan om han kan hjälpa 
oss, men tyvärr. Han säger att han har en bekant som kanske 
kan hjälpa oss på måndag men inte idag lördag. Vi tackar 
och går iväg. 

Diskuterar vad vi ska göra nu. Kommer fram till att vi ska 
försöka med bilfirman om den är öppen och fråga där. Är den 
stängd så åker vi till området runt järnvägsstationen där 
det kanske finns butiker öppna. 

Så vi tar en taxi till bilfirman och konstaterar att den är 
stängd. En ny taxi nu i riktning mot stationen. Vi kommer 
fram till området vi ville till och frågar chaffisen om han 
vet om någon affär är öppen. Han vet ingen, men vi kör runt 
och tittar. När vi så svänger in på en gata ser vi en skylt 
som visar generatorer och startmotorer, samt ett firma mär-
ke. Dörren till affären står öppen och när vi passerar ro-
par man till taxi chaffisen att han är välkommen in på en 
fika. Stig-Olof ber Petros att säga åt taxichaffisen att 
stanna och det gör han. 

Taxin åker iväg och Stig-Olof föreslår efter lite disku-
tion att vi ska gå tillbaka till affären där dörren är öp-
pen och frågar om hjälp. Vi går dit och frågar. Först säger 
man att affären inte är öppen och att man bara gått till 
butiken för en fika. Men när vi förklarat och visat vad vi 
vill ha, erinrar sig en av personerna att det kanske finns 
en på lagret under affären och möjligen en till på ett an-
nat lager lite längre bort. Efter lite mer pratande går man 
ner och hämtar den del som finns på lager. 

Äntligen lite tur. Tittar på den och undrar vilken SAAB 
modell som har en separat fläkt på den kombinerade genera-
torvattenpumpen eller finns det andra bilmodeller med samma 
system, DKW kanske. Men i alla fall, det är en vattenpump 
så det ska nog gå. 

Nu ska vattenpumpen bara betalas, efter en stund kommer vi 
fram till priset 80 SEK. 

Sådär nu har vi alla delar och traskar förhoppningsfullt 
därifrån med vårt fynd och tar bussen hem. 
När vi kommer hem får vi berätta vad som skett sedan kan 
disikeringen börja. Undersöker om den kan användas som den 
är men upptäcker att det är en 6-volt generator och vår bil 
har 12V. 

Alltså tar vi isar den. Plockar ur de detaljer vi behöver 
och monterar dessa i vår vattenpump. Installerar vatten-
pumpsgeneratorn i bilen och fyller på vatten. Det läcker 
men inte lika mycket som förut. 



Kör en provtur men det fungerar inte så bra. Förlorar for 
mycket vatten. Plockar ur enheten och plockar isår den. 
Konstaterar att det läcker mellan en fjäder och den inre 
packningen. Efter lite olika försök att täta lägger vi dit 
silikon och plockar ihop allt igen. 

Installerar enheten på nytt och fyller på vatten. Läcker 
inte eller ifall så lite så det inte syns. Ut på en prov-
tur. Upp med huven och tittar. Ser inget så det är nog 
okej. Beslutar att låta bilen stå med vatten i kylen över 
natten och titta efter på morgonen innan vi startar. 

GUNNAR A SJÖGRENS 
SKISSBLOCK 

DAG 28 Nea KALLIKRATIA - SZEGED 

På morgonen, efter att vi har packat allting i bilen under-
söker Peter och Petros sakernas tillstånd och konstaterar 
att det läcker lite, men det går nog. Expeditionen utrustas 
med extra vattenflaskor och silikon spruta utifall att det 
skulle behövas. 

Kör till gränsen mellan Grekland och Jugoslavien där vi 
tankar och fyller på lite vatten. 

Fortsätter vidare genom Jugoslavien utan vidare missoden 
och ankommer till Szegeds camping där vi övernattar (utan 
simlandslag). 

DAG 29 - 34 SZEGED - MöNCHEN - HAMBURG - GÖTEBORG  

Sådär nu var äventyret slut och vi var lyckligt hemma igen. 
Några små problem var det men med lite tur löste sig ju 
allting. 
Med den ovan beskrivna färden kan man säga att vill du ha 
ett annorlunda semester firande och inte är rädd för lite 
äventyr så ta den "gamle" nästa gång du ska ut. 

Reseskildrare: Stig-Olof Petterson 
Stunt läsare: Peter Olovsson, Petros Petkakis 
Visuell skildrare: Peter Olovsson 

GUNNA 
Å 

OGREN- 
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LIGHT GREY 
Jag har under många år varit mycket svag för SAAB 2T speciellt 
93 och kortnos 96, körde i början av 60-talet 92A som bruksbil. 
Efter många års mellanspel med div underliga bilar kom jag för 
10 års sedan "hem igen" och har sedan dess haft ett antal 96 
kortnosvagnar med stor behållning. Visserligen har jag fått många 
pikar av mina arbetskamrater på Volvo där jag arbetat med prov-
ning av bromssystem i snart 30 år, men allteftersom Volvo börjat 
producera framhjulsdrivna bilar har livet blivit lättare. Om nu 
2-taktaren kommer tillbaka i stor skala (många indikationer tyder 
på detta) skall det verkligen bli skönt att få säga " VA VA DE JAG 
SA"! I många avseende är 93-96:ans koncept än i dag modernt men 
motorprestandan gör att jag dagligen blir trakasserad och om-
körd. Det finns tydligen människor som inte har förmågan att 
kunna köra bakom en tvåtaktare och bara njuta av lukt och rök 
sannolikt festar dom om på Explorer och Princesstårta,medan vi 
rättrogna avmätt läppjar på vår Henesey VSOP. 

Till slut blev situationen nästan olidlig, vad gör man när tra-
kasserierna ökar och t.o.m den egna bilen börjar se generad 
ut. Tankar föddes på en iläggning av en hyfsat vass rally V-4 
motor, men den skulle inte må bra av att köras på 3% oljein-
blandning, och då skulle min mision som luktuppfostrare inte 
kunna genomföras. Inriktningen blev därför att bygga en relativt 
kompromisslös "busbil" enbart anpassad för mitt körsätt och mina 
körvanor, inga sneglingar åt vad som är original (och passande) 
eller komforttabelt, utan endast ett frossande i: "Det här tycker 
jag är roligt". En lätt rostig Citygrå 61:a hittades i Borås-
trakten till det facila priset av 100 kronor. Den skulle bli ämnet. 
En budget på 10.000 kronor anslogs. Indentionerna var att inom 
denna ram få en vagn som tom skulle väga under 700 kg med optimerad 
väghållning, med en tvåktare på ca 75 hk och ett bättre bromssystem. 
I följande skall jag försöka beskriva min väg mot målet. 

Kaross: 	Efter total "avklädning" vidtog det "trevliga" arbetet 
med att avlägsna all underedsmassa och all isolering. Därefter 
fick jag möjlighet att lära mig använda 50-årspresenten, MIG:en. 
När detta inte alltför roliga arbetet var klart började det trev-
liga arbetet med att lätta karossen, följande utfördes: Montering 
av skärmar och baklucka i plast, ändring av dörrar till "enkel-
plåt", borttagande av fönsterhissar (numera ST-system, med rem, 
på förarsida), sidorutor av plexiglas, demontering av stolskenor, 
stänkskydd, samt stötfångare fram och bak inklusive fästjärn. 
För att täcka den fula "gluggen" som blir utan stötfångare fram 
monterades en plastavgjutning av en stötfångare-spoiler till en 
Porsche Carerra RS vilken efter lite kapning i underkant passade 
perfekt, sanning exklusivt. Efter lackning med tvåkomponerat akryl 
och klarlack (mycket lämpligt förfarande för en amatör), nästan 
original Citygrå färg, var det dags att börja med inredningen. 
Alla paneler gjordes av svart karosseripapp, baksätet blev som 
plywood med svart galonklädsel, två lätta sportstolar skruvades 
fast i golvet på för mig lämpligt ställe , en tunn svart bilmatta 
kompletterade inredningen. Rullbälte trots tygnden tillkom. 
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PRESSTOPP - PRESSTOPP - PRESSTOPP - PRESSTOPP - PRESSTOPP - PRESSTOPP - PRESSTOPP 

NYTILLVERKNING - BROMSSKIVOR TILL SPORT/MC 

ÄNTLIGEN ! Efter en lång tids letande har vi lyckats hitta en leverantör som 
är beredd att låta tillverka en liten serie bromsskivor till Saab Sport, Monte 
Carlo 850/V4 -66 årsm samt Saab Sonett II ch.nr  000.001 - 000.023. Om intresset 
visar sig vara tillräckligt stort kommer vi att låta göra en liten serie som 
förhoppningsvis ska kunna levereras under slutet av 1991. 

Bromsskivorna kommer att tillverkas enligt originalritningarna. En ny modell 
kommer att tas fram och material blir enl. gällande Saabstandard. Skivorna kom-
mer alltså att vara färdiga för montering vid leverans. Priset kommer att hamna 
på ca 450:- inkl. moms men plus frakt. (900 kr per bil) 

Detta är en möjlighet som kanske aldrig återkommer så därför är det väldigt vik-
tigt att Ni som har sådana här bilar ställer upp och köper en omgång skivor. 
Även om skivorna på bilen är skapliga så kan det vara bra att ha en omgång nya 
på hyllan. Tänk om någon spricker eller blir skev, vad sätter du dit då ??? 
För att vi ska kunna gå in med en beställning så krävs åtminstone att vi får 
beställningar på 200 skivor. Klubben kommer inte att lägga upp något större la-
ger så utgå från att detta är enda chansen att få tag i nya. 

Alltså: j2etaiäänger  på Er om det blir någon nytillverkning  ellez,elki!!! 

För att vi ska kunna pejla intresset så måste Du som är intresserad av detta 
erbjudande skicka in talongen nedan så fort du kan dock senast den 1 juli 1991. 
Vi hoppas att vi ska kunna genomföra detta utan förskottsinbetalningar men vi 
räknar en inskickad talong som bindande. 

Anstå: Gå ut i garaget eller logen och se över ditt bromsskive behov. Se även 
över ditt framtida behov, de lär ju inte bli billigare med åren. 450 kr är ett 
lågt pris för en färdigbearbetad bromsskiva som görs i ett hundratal ex. Glöm 
de priser som du ser i Biltemakatalogen. Dessa skivor pirattillverkas i tio-
tusentals exemplar. Apropå pirattilverkning så bör det nämnas att vår leveran- 
tör idag levererar bromsskivor till Saab-Scania och man kan alltså prata om ori-
ginaldelar. 

Ja, jag vill beställa 	 stycken bromsskivor till Saab Sport/MC/Sonett. 

Namn - 	  Adress - 

Postnr - 	Ortadress- 

Skicka in denna talong till Svenska Saabregistret, Box 391, 64123 Katrineholm 

FÖRE den 1 juli 1991. 



1 min lättningsiver blev glädjen stor när jag insåg att reserv-
plus domkraftkunde ersättas av punkteringsspray, satidigt för-
svann plywoodskivorna i bagaget. Även hatthyllan ersattes av 
larosseripapputförande. Grill och ribbor i motorhuv ersattes av 
finmaskigt ståltrådsnät. 

Chassi:  För chassimodifieringar konsulterades Volvos handlings-
experter. Kravet var; låg kostnad , max väghållning på asfalt, 
inga komfortkrav. Budet blev; sänk vagnen så mycket du vågar 
(blev 50 mm runt om), sätt dit riktigt hårda dämpare (blev gas-
dämpare från en Rally V-4), sätt dit en krängningshämmare bak 
eller demontera den främmre (blev demontering-vikt) ändra cambern 
fram till negativt värde. Jag blev förvånad när jag diskuterade 
ändringarna med C-M Skoog, ( Erik Carlssons gamle trätobroder) 
och fick reda på att det var nästan exakt vad SAAB gjorde med sina 
banracingbilar i början på 60-talet. Däcken blev radialer med 
165 fram och 155 bak. 

Transmision:  För att få lite "längre" växlar och mindre "surrighet" 
valdes en V-4 låda med AL-hus komplett med drivaxlar och spindlar. 
Kopplingen förstärktes med original förstärkningsfjädrar, den 
fick dessutom konverteras från huraulisk till mekanisk manöve-
ring vilket är enkelt. Växellägena är visserligen numera spegel-
vända men vad klarar inte en tvåtaktsförare av. 

Bromsar:  Eftersom jag hade V-4:ans spindlar fick jag skivbromsar 
gratis. Resten av bromssystemet blev V-4 original, billigt och 
enkelt. Sköldarna var inte vackra och behövs inte heller varför 
några gratishekton försvann. 

Motor:Hår kom det stora problemet vad väljer man? Original-
Sport, tyvärr för svag, dyr och känslig. Gammaldags trimmad 
Gr 2 eller Gr 3 kändes inte rätt trots tillgång till mängden 
av trimanvisningar, fabrikens egna och från många av de som 
jobbade med 2 T fanns på 60-talet. Ström i Trollhättan kon- 
taktades men fortfarande upplevdes metoderna inte rätt. På den 
tiden försökte man få in så mycket blandning som möjligt och 
hoppades, i stort sett, att så mycket som möjligt 	skulle 
förbrännas. Detta brukade resultera i motorer med mycket "snäva" 
vassområde hopplös förbrukning och överhuvudtaget låg motorkomfort. 
Jag beslöt prova modernare metoder och kontaktade därför Staffan 
"Chippo" Liebst ( mannen som byggde Kent Anderssons VM-vinnande 
2T-motorer). Mina önskemål var ca 75 hk med brett register och 
god körbarhet. Som utgångspunkt valde Staffan ett 66 std-block 
och en sporttopp. Vevparti, kolvar, tändstift ansåg han kunde 
vara standard,då han ansåg att så "låg " effekt ur en så "stor" 
motor inte innebar några problem. Tändningen blev standardför-
delare med fast förställning en god kompromiss jämfört med alter-
nativet, tre separata tändboxar programmerade för min motor. För 
min låga trimmningsgrad ansågs 66:ans trippelförgasare med sport-
bestyckning vara helt ok. På min fråga om maxvarv ansåg Staffan 
att över 8500 rpm blir den död, man varnade mig för att gå över 
7000 rpm (50-tals konstruktion hade han mage att antyda). Hans 
utförda portning och toppbearbetning med moderna förgasare 
(reed-ventil) och ett avstämd avgassystem räcka för ca 100 hk 
(åter prat om 50-tal och livslängd). Avgassystemet blev ett 2T 
sport. Vid mätning av denna portning och jämförelse med äldre an-
visningar blev jag mycket förvånad då ytterst små likheter fanns. 
Hur skulle detta fungera? 
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Övrigt:  Mina erfarenheter av kylsystemet är inte goda varför en 
V-4 kylare med el-fläkt monterades på det ordinarie kylets plats. 
Insåg också till min glädje hur lätt ett 15 amp/h MC-batteri är 
jämfört med originalet. En snygg liten läderratt och varvräknare 
fick komplettera inredningen. Dessutom tillkom en pepitarutig bil-
hjälm på hatthyllan. 

Resultat: Vägningen blev en positiv överraskning, målet 700 kg 
nåddes med10 kg marginal. Prestandamätningarna blev mycket posi-
tiva 0-80 km/h tog ca 9 s, upp till 100 km/h hänger man gott med 
moderna standardbilar och jag kan till och med våga sticka upp vid 
rödljusen. Vägegenskaperna blev minst sagt mycket trevliga och det 
är med stort nöje man kör undan på slingriga vägar. Motorkarakteri-
stiken var dock den största överraskningen, det går att köra ryck-
fritt med 1000 rpm på 4:an inte att rekommendera men möjligt. Det 
verkliga "klippet" kommer vid ca 2700 rpm och forsätter tills dess 
att brytarna (med enkelfjäder) inte hänger med längre, dvs ca 6500 
rpm. Registret på motorn är sådant att om jag bara slirar på kopp- 
lingen vid start, hamnar jag hela tiden inom det trevliga dragområdet. 
Topphastigheten är ointressant men bör vara ca 170 km/h. Motorn är 
mycket låttstartad går jämnt och drar ca 1 l/m. 

För mina pengar har jag fått en mycket underhållande bil med en stor 
potential av körglädje, trevligare än min Lotus Europa faktiskt 
( vem sade enögd SAAB-fanatiker). En dröm kvarstår och det är att 
ställa upp, tillsammans med C-M Skoog som förare på någon av den 
lokala Sportvagnsklubbens tävlingar. Jag vet att C-M, skulle, trots 
sina 65 år, köra skjortan av div Sportvagnar, han kör i alla fall 
dom snabbaste varven på NUrnburg Ring när Volvo är där. Efter ett 
antal år som SAAB-freak har jag startat med ett hembygge, en Lotus-7 
kopia, detta gör att funderar på att avyttra min "Light-Grey" plus 
två andra kornosar plus mängder av delar däribland en del Sportgrejer. 
Funderar du på att börja med tvåtaktare från schrach så tror jag 
du tjänar mycket tid på att ta över rubbet inklusive Litteratur m m. 
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:Trots al/t 	- 
2-stroke 4 ever 

Malte Blomqwist 
Hvitteldsgatan 1 
411 20 Göteborg 
Tel: 031-131 880 

SPORTVAGNSSERIEN 1991 
Förra årets roadsportserier var en stor attraktion för oss Saabdårar. I Road-
sport B deltog Rolf "Dumle" Carlsson från Hallsberg med en Sonett V4 och i 
Roadsport C deltog Hasse Eklund från Enköping i en maxad Sonett II med en av 
historiens vassaste tvåtaktsmotorer i. I år så kommer Sonett V4:an kanske att 
köras av Bosse Olsson från Enköping med "Dumle" planerar att plocka fram sin 
Sonett III:a istället förutsatt att Forsbergs i Södertälje blir klara med mo-
torn han har väntat på i två år. De här båda vagnarna klassar alltså in i Road-
sport B. Roadsportklasserna är förresten avsedda för besiktigade standardbilar 
som man alltså kan få åka till affären och handla med. Dock är många ganska 
preparerade och det skulle vara kul att se Hasse Eklund fickparkera vid Konsum-
butiken med 6000 varv på varvräknaren.... 

I Roadsport C där tvåtaktssonetterna klassar in har man gjort en regeljustering 
till årets säsong vilket gör att de bilar som var vassast i fjol kommer att 
klassas upp i Roadsport B. Hasses Sonett kommer med årets reglemente att ligga 
precis vid gränsen till Roadsport B vilket troligen kommer att innebära att 
tvåtaktssonetten kommer att bli en vinnarbil vilket den egentligen alltid har 
varit 	 (Luktar det skryt ???) Hasse har lovat ytterligare 500 varv på mo- 
torn till denna säsong och eftersom han hade en del vevaxelproblem i fjol så 
är det ju inte otänkbart att största hotet mot framgångarna blir hans högerfot. 
Häller han ner gaspedalen tillräckligt så kan det onekligen börja hända saker 
när varvtalet passerar 9000-strecket. 

Säsongens 5 tävlingar avgöres enligt följande: 
25-26 maj Kinnekulle i Västegötland 
15-16 juni Rudskogen utanför Oslo 
27-28 juli Knutstorp i Skåne 

10-11 augusti Kinnekulle 
30-31 augusti Falkenberg 

Bakrutans läsare håller tummarna och önskar Er lycka till. Detta inkluderar 
självklart även Et som åker 96:or på bana och i Veterancupen. 
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ATT VARA SAAB 9:5 ÄGARE PÅ KUBA 
(FÖRSÖK TILL ÖVERSÄTTNING: MATS JONSSON) 

Vi har fått ett antal brev från en Mr Manuel Esteve Jacomino på Kuba under 
vintern. Manuel har skrivit en del om sin Saab 93 som han åker runt med 
därborta. Till saken hör att Saab aldrig har haft någon agentur där och 
att Manuel har problem med att betala medlemsavgiften till Svenska Saab- 
registret eftersom han inte får skicka ut Kubansk valuta. Nu fick en av hans 
goda vänner i USA istället rycka in och betala den åt honom. 

Manuel skriver: En europeisk bilimportör tog in 10 stycken bilar av diverse 
fabrikat i början av 1959 och 100 bilar - i slutet av samma år men i själva 
verket dök de inte upp här på Kuba förrän i slutet av 1960. Närmare bestämt 
i oktober 1960 på en fransk båt vid namn "LA COUBRE". Att jag känner till 
namnet är inte så konstigt: Båten kom från Belgien lastad med gevär, dynamit, 
manunition och andra krigsförnödenheter och allt detta var förstås till vår 
lilla revolution vi hade här borta. Vid en explosion ombord förstördes ca 50 
bilar och min hörde till de som klarade sig. De här bilarna såldes aldrig. 
Staten konfiskerade dom för att använda dem vid olika staliga instutitioner 
och för att låta en del höga potentater få en lite lyxigare tillvaro. En av 
landets högre befattningshavare använde min Saab under några år. Männen i 
fråga hette Camilo Cienfuegos och han gav sedan bilen till en kvinna som job- 
bade i statens tjänst. Hon körde bilen i 4 år tills det att motorn gick sönder. 
Eftersom det inte gick att få tag i några reservdelar så blev bilen ståendes 
i hennes garage i 10 år. 

Här är Manuels pärla. 
Naturligtvis så är den 
inte i originalskick 
men det är en enorm 
prestation utav honom 
att lyckas med att hål-
la bilen igång. 

Blinkersen är utbytta 
och likaså kofångar-
hornen, backspeglarna 
och stolarna. Den tycks 
ha några slags rallys-
tolar. 

1974 fick jag veta att en bekant nyligen hade köpt den och 20 dagar senare hade 
jag fått köpt den av honom eftersom han inte hade lyckats fixa motorn. För att 
laga motorn så fick jag använda en del prylar till JAWA-motorcyklar ("III) och 
när detta var klart så lagade jag upp plåten, lackerade bilen och monterade nya 
däck och som ni kanske redan har förstått så använder jag den fortfarande varje 
dag. Man får improvisera en hel del; iblan kan man laga originaldelen och i 
blan får man ta något från någon annan bil. Jag har fått tag i en del begagnade 
originaldelar som kanske går att reparera. Vattenpumpen har jag lagat så många 
gånger att jag till sist ersatte den med en från en annan bil och då fick jag 
även byta generator. Trots detta så består bilen till 90 % av Saab 93-delar. 

Av de 60 Saab 93:orsom kom fram till Kuba så finns ett 20-tal fortfarande i 
trafik och ungefär 5 av dessa är i väldigt fint skick. En av dessa ägs för 
övrigt av min bror. Alla 93-ägare har haft sina bilar i mer än 10 år. De kan 
inte göra sig av med bilarna eftersom de nästan räknas som familjemedlemmar. 
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forts. 

Vi försöker hålla kontakt med varandra så att vi kan hjälpas åt med att laga 
de fel som kan tänkas uppstå vilka oftast är småfel. Driftsäkrare bilar än 
Saab 93 kan nog inte ha ha byggts i världen. De bara går och går. Jag har tänkt 
att göra en lista över alla bilar och ägare här borta. 2 av de 93:or som kom 
hit skilde sig en del från de övriga: De hade starkare motor, lyxigare inredning, 
lister på dörrarna och emblem på skärmarna. Från början visste jag inte var det 
var för slags Saab men nu har jag lyckats få veta att dessa hette Gran TUrismo 
750 och alla de som kom hit var av modell 93. 

Under senare år så har det kommit en del saabar hit. Några 95/96, några 99 och 
även några 900:or. Det är ambassadpersonal och andra slags diplomater som har 
sett till så att vi har få skåda dessa skönheter. Jag har varit vid den svenska 
ambassaden i Havanna och de har hjälpt mig att översätta er klubbtidning Bakrutan 
som verkar vara trevlig. De har också lovat att hjälpa mig få tag på ett svenskt-
spanskt lexikon så att jag ska kunna lära mig några ord svenska. 

Är det någon som vill skriva till mig och få en brevvän långt från Sverige så 
vore det roligt. Skriv gärna på engelska eller spanska. 

Många hälsningar från 
Manuel Esteve Jacomino, Avellaneda 206, Apdo.5114, 
La Habana 10500, CUBA 

M J 

RENOVERINGSNUMMER 

I Bakrutan nr 3 så hade jag tänkt att det skulle bli ett 
renoveringsnummer, med innehåll av bl.a firmor som renoverar 
vissa delar eller tillverkar något del som Saab har slutat 
lagerföra. Tips om delar från andra bilmärken som passar med 
eller utan modifikation till våra bilar. Gärna tips i repris, 
för det har kommit till många nya medlemmar, så dom kan ta del 
av dom gamla tipsen. Framförallt bilder och reportage på egna 
eller bekantas bilar under renovering. Jag hade även tänkt att 
ha en frågespalt som ni läsare kan skriva och fråga om, 
problem som kan uppstå med bilen och få svar tillbaka. Jag hoppas 
ni läsare fottar , renoverar och skriver ett reportage under 
sommaren. 

OBS! OBS! OBS! 

Reservdelslagret är stängd pga att den nya reservdelsmannen 
Rolf Jensen, håller på att sortera upp delarna, och lägger in 
delarna på data. Så att Rolf får en bättre överblick över delarna, 
och det gynnar oss medlemmar i slutändan. Hoppas ni medlemmar har 
överseende med detta. Och när lagret öppnas meddelas i kommande 
Bakruta. 
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ENKÄT -90 	SÅ BLEV DET 

- Var det många som svarade på enkäten ? - Vad tyckte folk egentligen ? 
- Ska Svenska Saabregistret byta namn och logo ? - Fick styrelsen på nöten ? 
- Och vem vann tröjorna ???? Svar på detta och mycket annat presenteras i 
den här artikeln om ENKÄT 90 som nu äntligen är sammanställd. 

125 svar fick vi in vilket var fler än väntat men ändå lite dåligt eftersom 
vi är nästan 800 i klubben. Nästan 700 medlemmar saknar alltså åsikter om SSR. 
Någon som inte saknade åsikter var den norrman som skickade in sin talong med 
mängder av åsikter och synpunkter som berörde det mesta av klubbens verksam-
het. Avslutningsvis lät han meddela att han inte var medlem i klubben och så-
ledes är hans svar ej med i staistiken även om - vi tog åt oss en del av hans 
åsikter. Här följer nu en redovisning av vad Ni tyckte. 

1. Jag tycker att BAKRUTAN är Mycket bra (30%) Bra (70%) Dålig (0%) 
(1 st röst) 

2. Jag tycker BAKRUTAN kommer 	För ofta (0%) 	Lagom ofta (64%) För sällan 
(36%) 

3.Mängden kopierade tidnings - 
tester, artiklar m.m är 	För många (11%) 	Lagom (79%) 	För få 

(10%) 

4. Jag tycker att antalet 	För många (2%) 	Lagom (61%) 	För få (37%) 
skrivna artiklar är 

11.Brukar du handla reserv-
delar ur klubbens lager ? 

12.Tycker du att medlemsav-
giften är för hög ? 

13.Tycker du att klubben ska 
byta namn ? Frågan kom upp 
på årsmötet 1990. 

Ja, ofta (1%) 	Ibland (51%) 

Ja (2%) 	Nej, lagom (89%) 

Ja (25%) 	Nej (75%) 
Kommentar överflödig. 

Nej aldrig 
(48%) 

Nej, för 
låg (9%) 

14.Tycker du att vi ska skaf-
fa ett annat klubbemblem ? 

Ja (15%) 	Nej (857) 

17. Vad tycker du att vi ska ny-
tillverka för reservdelar ? 

15.Hur tycker du att klubbens 
styrelse fungerar ? 

16 Skulle du kunna åtaga dig 
en styrelsepost i SSR ? 

Mycket bra (19%) 	Bra (51%) 	Dåligt (0%) 
Vet ej (30%) 

Ja (2%) 	Nej (70%) 	Vet ej (28%) 
Kommentar: 2% är en oroväckande låg siffra. 
Till saken hör att det kom 3 (!) talonger 
med JA ikryssat varav en blev diskvalifice-
rad eftersom personen i fråga redan är med 
i styrelsen. Dåligt med återväxten alltså. 

Här föreslogs allt från enkla skruvar till 
utbyteskarosser till 93 och 96. Framskärmar 
till kortnosen, sportbromsskivor och tyger 
var annars de vanligaste förslagen. 

5.Jag tycker BAKRUTANS format 	Bra (92%) 	Dåligt (3%) 
är 

Vet ej (5%) 

6. Jag tycker det skrivs 
för lite om 

92 (23%) 	93 (24%) 	95 (15%) 
Sonett (12%) 
Kommentar: En ganska jämn fördelning sam synes. 
Fördelningen beror till stor del på er själva 
vad för slags bidrag ni skickar in. Redaktören 
är ju ingen författare utan har till uppgift att 
sammanställa allt material till Bakrutan. 

96 (26%) 

7. Brukar du besöka våra 
arrangemang ? 

Ja, alltid (6%) 	Ofta (21%) 	Sällan (43%) 
Aldrig (30%) 

8. Tycker du att antalet 
arrangemang är 

För många (1%) 	Lagom (76%) 	För få (23%) 

9. Tycker du att den geo-
grafiska spridningen är 
bra ? 

10.Skulle du kunna tänka 
dig att arrangera en 
SSR -träff ? 

Ja (40%) 	Nej (32%) 	Vet ej (28%) 
Kommentar: Av de som tyckte NEJ var de flesta bo-
satta i Norrland och i Skåne. Vi har förståelse 
för detta. Klubbens styrelse arrangerar inga träf-
far utan det står ett antal aktiva medlemmar för. 
Alltså ni i Norrbotten och Skåne: Fixa en träff. . 
Vi har ju en Norrlandssektion 	 

Ja (13%) 	Nej (47%) 	Vet ej (40%) 
Kommentar: Här är en del av orsaken till de 32 % 
Nej vi redovisade ovan. Kul att det är många osäk-
ra. Kontakta vår klubbmästare som kan ge goda råd 
och hjälpa Er på traven. Gå ihop några stycken på 
din hemort så blir det roligare och mindre job-
bigt. 

Slutkommentarer: Vi tror oss ha lyckats pejla medlemmarnas viljor och tyckanden 
ganska bra med den här enkäten. Synd att det blev så låga ja-andelar på frågorna 
10 och 16. I och för sig var det väntat men det visar vilka problem valberednin-
gen kan ha framför sig. Faktum är ju att en del av oss i styrelsen har varit med 
väldigt länge på samma poster och alla föreningar måste ju ha ett visst förnyel-
se arbete som kan vara svårt att utföra om man sitter för länge på samma stol. 
SSR har ju faktiskt förändrats (läs vuxit) en hel del under de 4-5 år jag har 
varit sekreterare. Vid ingången av 1987 var vi drygt 450 medlemmar och säger 
kassören att vi närmar oss 800-strecket vilket är roligt men samtidigt också 
jobbigt eftersom kraven på oss i styrelsen samtidigt ökar. Vi kan i framtiden 
få problem med tex. lokaler för årsmötet. Tidigare år när vi var i Nyköping ha-
de vi ett 70-tal anmälda och ca 60 kom. I år trodde vi på ett 80-tal eftersom 
vi skulle vara i Trollhättan. 150 föranmälde sig !!! Vilket naturligtvis var 
jätteroligt. Lokalerna var avsedda för ett drygt 80-tal och Peele Rudh gjorde 
ett storverk när han lyckades hysa plats för oss alla. Trångt var det men fin-
ns det hjärterum så finns det stjärterum heter det. Till nästa år får vi kanske 
boka Blå Hållen i Stockholms stadshus där Nobelfesterna brukar vara. Kanske 
Kungen vill vara med också. 

Vilka vann då tröjorna ? Jo följande fem: Bengt Åke Gustavsson, Kolarevägen 6, 
66011 Billingsfors; Hasse Eklund, Sämskarbogatan 49, 19933 Enköping; Thomas 
Ahlgren, Perjonsvägen 7, 44006 Gråbo; Ola Renberg, Blomvägen 3, 98335 Mälmber - 
get och Mäts Johansson, P1 8114, 68600 Sunne. 

Grattis på er. Vår materialförvaltare, Jonas Sahlånkommer att kontakta er ang. 
färg och storlekar. Har vi förresten någonsin haft en tävling där inte Hasse 
Eklund har vunnit något ? Jag kan i alla fall inte minnas någon. Normalt bru-
kar han vinna eftersom han kan mer om Saab än de flesta av oss men han kan tyd-
ligen vinna rena turtävlingar också.... 

M J 
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M. Jonsson 

Oljeblandnings-dekal  

Du som saknar dekalen, som talar om 
hur oljan skall blandas till din sepa-
ratsmorda tvåtaktsmotor. Nu finns den! 
— Framtagen på ett självhäftande ma-
terial med vit text på svart botten med 
röd linje, allt enligt originalet. 
Är du intresserad att komma över en 
eller flera av dessa nyproduktioner så 
hör av dej till: 

Berndt Eliasson 
Tel: 019 / 510 13 
Eftersom jag har ett begränsat antal så 
gäller som vanligt "först till kvarn"... 

2 -TUMS AVGASSYSTEM 

Det 2-tumsavgassystem vi berättade om i förra Bakrutan väckte stort intresse. 
45 stycken anmälde sitt intresse för att köpa sådana vilket innebär att vi får 
beställa ytterligare några. Vi beställde ju bara 50 stycken. Projektet har hun-
nit så pass långt att jag under några veckor har haft ett prototypsystem monte-
rat på min °trimmade Monte Carlo 850 och den har gått bra med det här systemet. 
Några små modefieringar var nödvändiga innan det kom på plats och tillverkaren 
har underrättats om dessa så att det blir åtgärdat till serietillverkningen. 

Enl RAY Metallfabrik i Limmared som tillverkar dessa kommer sannolikt leverans 
till SSR att ske under sista veckan av april vilket innebär att vi börjar skic-
ka ut dem till de som har skickat in intresseanmälan direkt. Med systemen föl-
jer också en komplett monteringssats. 

HUR ÄR LÄGET? 
Hur är läget Christer Melwinsson, Forssjö, Katrineholm ?? 
- Tack det rullar på. Jag har ju några bilar att pyssla om så arbete finns. 
- Du arbetar som bilmekaniker på Saab i Katrineholm till vardags, tröttnar 
du aldrig på skruvandet ? 
- Än så länge har det gått bra men den dagen kanske kommer. 
- Du har en Sonett -74 sedan några år och nu har den registreringsnumret 
"SONETT" sedan en tid tillbaka. Är inte det lite provokativt ? 
- Det finns väl en del som är avundsjuka skulle jag tro men jag var ju först 
till kvarn.... Saab lär själva vara sugna på de här skyltarna har jag hört ryk-
tesvägen. På vintern är ju sonetten avställd så då har jag skyltarna på en 900. 
Det gäller ju att nyttja dom för de är ju inte gratis. 

Här poserar Christer vid 
sin Sonett III från 1974. 
Den här vagnen har varit 
någon slags utställnings-
bil i USA och lär ha va-
rit utställd i Madison 
Squere Garden i New York. 
Christer köpte den i Sol-
lefteå i mitten av 80-ta-
let då den var nyrenoverad. 

Den här bilen känns lätt 
igen bland andra sonetter 
då den har en vinge mon-
terad ovanpå bakstammen 
vilket gör att bilen ser 
väldigt snabb ut. Och det 
är den också. 

- Bilen är väl inte helt original. Eller ?? 
- Nja, utvändigt så har den här bakvingen och silverspoke fälgarna tillkommit. 
Vad som inte syns är ett Touch Guard alarm med centrallås samt den nybyggda 
motorn. Saabs gamla trimsats var inte tillräcklig så nu finns det då en två-
ports 36/36 Weber, 7,3 kamaxel och värstingtoppar i enkelblåsutförande. Motorn 
i sig är en 1815 kubikare och effekten hamnar runt 120-130 hästar vilket gör 
att man får anstränga sig för att tygla kusarna när man trycker på. Den drar 
inte heller så mycket bensin men det spelar inte så stor roll. Förra året så 
körde jag inte 100 mil och året dess för innan så blev det inte 25. Vi får väl 
se vad det kan bli i år. 

- Du har fler bilar ? 
- Ja, till vardags så åker jag Saab 900 medan den andra hälften av familjen 
åker i ett annat svenskt fabrikat. (Inte Scania) Garagetiden läggs just nu 
huvudsakligen ned på en Saab Sport från 1964. Jag kom över den här bilen för 
något år sedan och den är ett långtids-projekt. Den var frisk i golvet men 
ganska dålig i de bakre hjulhusen och dessutom fanns det nästa inga grejor 
kvar på den så det har varit, och är fortfarande, ett väldigt letande av de-
lar. Jagar fått bytt båda sidoplåtarna och lyckats finna två nya framskärmar 
till den. Vad som är problem just nu är kolv och motorfrågan. Det bästa kans-
ke vore om jag kunde hitta en komplett sportmotor att stoppa i den men de vä-
xer ju inte på träd. Inte kolvar och vevaxlar heller för den delen. Är det 
någon som har saker att sälja så får ni gärna ringa till mig. 
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KALLDRAGET 1991 

Vindelns kommun, en provins i Öst-tysklandi ,,,,  

9/3 kl 8.00: På kajen i Umeå låg tvåtaktsröken tät. 
Hela 10 Saabar, varav 9 st tvåtaktare hade ställt upp 
i Umeå Veteran bilsällskaps vintertävling. Givetvis 
är kalldraget en tävling för andra bilar och MC, 
Vespor m m, men att 10 av 28 deltagare inkl 2 Vespor 
var Saab!!! En mysig 92 A från Åsarna och givetvis 
Johan Brusewitz, Strängnäs 93 A från 1957, Tage Ahlgrens 
snusmumrik, Saab 93 special 1959 och givetvis var Stig 
Johanssons ursnygga Saab Monte Carlo. Med Ingemar Burström, 
den gamle rallyräven. Som för omväxlings skull satt som 
kartläsare, därför att Martin Stenlund var hemma i Lycksele 
och Gnussar Kromån på sin Saab 93 A och det är han bra på. 
En härlig dag i grå dassigt väder med bitvis 20 cm snö-
modd åkte vi genom vägar vi trodde inte fanns. Halv vila 
i Örträsk (Earswamp) med korv, kaffe och bullar. Efter 
vilan petade jag in ettan på saxomaten och mot Vindeln, 
men först ett varv runt Skivsjö (Record Lake), mot Otton 
Träsk (Eighttonswamp), Orrkläppen, Rusliden, Pyttis berget 
ochHjuken (törs inte översätta dessa ortsnamn). Målgången 
i Vindeln blev helt odramatisk, givetvis vann en Saab 
P-0 Åberg med Saab 96 saxomat 1966 och det enda som oroat 
honom var att mätarställningen hade ökat från 6085 mil till 
6105 mil. Låt oss till nästa år se till att Volvo WV Opel 
ägarna får sig ännu en omgång och visa att en Saab vete-. 
ranare törs man köra med även på vintern. 

Bli först, åk kalldrage" , " 

Per-Ola Åberg 

Här är Saab Sporten från 
1964. Christer har lagt 
ner ett enormt arbete med 
att åter väcka liv i den 
gamla pärlan som har ett 
OT-förflutet. Som de fles-
ta Saab Sportar vill säga. 

När detta skrivs står bi-
len hos en lackeringsverks-
stad där den återigen ska 
få bli vit. ,  

Många timmar återstår in-
nan blåröken kan komma ut 
ur avgasröret ännu men den 
som väntar på något gott 
väntar ju aldrig för länge. 

Om du har något att sälja 
till Saab Sport - Ring då 
till Christer på tel. 0150- 
39090 under kvällstid. 

    

    

VETERAMA 1991 
Automobilsällskapet i Nyköping arrangerar i år VETERAMA den 29 juni i Nyköping. 
Se även speciellt utskick. Vi är alltså inbjudna dit och kommer att få ha en 
yta för våra klenoder. Arrangörerna ber oss att bara låta bilar i fint skick 
komma in på själva området men det hindrar ju inte att ni med rullande objekt 
och sjaskiga bruksbilar att åka till Nyköping; ni kan ju också hjälpa till med 
att lägga Nyköping i en oförglömlig tvåtaktsdimma. Om det skulle råka bli fint 
väder (semestertider) så räknar vi med att ha ett bord med parasoll på plats 
där vi ska försöka göra lite PR för vår klubb. Ett gyllene tillfälle till detta 
eftersom mycket folk väntas. Vid vårt bord hade vi tänkt att sälja lite tröjor, 
gamla Bakrutor och annat så har ni tillfälle bör ni åka till Nyköping denna dag. 
Vad gäller det begränade antalet platser på själva området så är det "först till 
kvarn" som gäller. 



FRÅN ÅRSMÖTET 
RÄTTVIST? 

Ska det säljas reservdelar, borde det göras så att alla har samma 
möjligheter att handla, ex per postförskott. Sverige är ett långt 
land, med jävligt dyr bensin, och åka 120 mil för ett topplock för 
10 kr går inte. Hoppas inte dom saker som såldes till profitörer 
inom klubben med så många 1000 %. Jag har ett förslag, lägg en Saab-
träff i Sundsvall och sälj sakerna där. Sundsvall är i mitten av 
Sverige, 60 mil åt båda hållen.En sak till, Bakrutan är för övrigt 
jättebra, men börja när ni gör utskicken med Norrland. Vi får den 
2-3 dagar efter er söderut, vad jag vet. Och då är godbitarna alltid 
sålda! Jag förstår att det är svårt, med postverket m m. 

P-0 Åberg 

Svar på ditt brev. 
Du är välkommen att handla per postförskott, men det gäller inte 
när vi har stor utförsäljning. Reservdelar som såldes ut för 10:- 
var begagnade delar som klubben har haft i lager i många år. Och 
så har klubben bytt reservdelsman, han heter nu Rolf Jensen, 
så då beslutade styrelsen att endast lagerhålla nya delar efter 
nytillverkade delar. Styrelsen ansåg att det var enklast att 
ha utförsäljningarna där reservdelsmannen hade delarna liggande. 
Att frakta alla delar till ex Sundsvall skulle betyda att att 
klubben måste hyra ca 2 st järnvägsvagnar 	. och var skulle 
delarna säljas???? På Sundsvall station:för den summan som det 
skulle kosta så kunde klubben lika gärna slänga delarna istället 
för allt släpande. Ifall någon ifrån norra Sverige skulle vilja 
åtaga sig någon styrelsepost, så kan du alltid ringa eller skriva 
till någon i styrelsen. Det är kul att få höra att det finns dom 
som tycker att Bakrutan är bra, Det beror också på er medlemmar att 
resultatet bir bra. Angående utskicken av Bakrutan så lämnas alla 
tidningar in samtidigt till posten. Att det tar tid på posten beror 
på att breven skickas med B-post, och detta görs pga kostnadsskäl. 
Det kan skilja 2-3 dagar mellan olika medlemmar i Stockholmstrakten. 

Allt jobb som görs av styrelsen är naturligtvis ideelt!!! 

MV H 

Red 

I år så hade SSR med hjälp från Pelle Rudh från 

Saabmuseet lyckats lägga årsmötet i det nya Saab-

museet i Trollhättan. Kan vara en av anledningarna 

till att det var ovanligt många SSR:are som ville 

delta på årsmötet, cirka 150 glada Saabägare och 

jag själv hade dykt upp för att till rallyfilmer 

som bakgrundsmusik diskutera och rösta fram förslag 

om och kring klubben. Själva styrelsen är i stora 

drag densamma, själv har jag ersatt Börje Eriksson 

som klubbmästare och vill härmed tacka honom för 

allt arbete som han har ägnat SSR. En av dom saker 

som diskuterades livligast var vilken typ av eld-

släckare som var bäst att ha i våra bilar. Enligt 

eldsvådeexperten G. Kölborn så var dom av MHRF 

rekommenderade Halonsläckarna blaha, blaha då det 

gällde exempelvis brand i kabelhärvor och säten. 

Vilken typ av släckare som är att rekommendera är 

det nog svårt att svara exakt rätt, på, men vad som 

framkom på årsmötet så är pulversläckaren trots en 

del nackdelar att föredra. Vifiår be er medlemmar 

som är vana vid bilbränder att höra av er till klub-

ben med era erfarenheter. Nog om detta, vi hade även 

ett litet styrelsemöte före årsmötet där vi bl.a. 

vidtog åtgärder för att våran klubbshopsideolog 

Jonas Sahlen ska kunna dyka upp på dom flesta av 

SSR:s träffar i år. Kan även tala om att klubbshopen 

gick för fullt på årsmötet. Kan varmt rekommendera 

dom nya tröjorna, som inte bara är snygga utan även 

är gjorda i ett behagligt material till skillnad 

från dom gamla som faktiskt var lite halvskumma. 

Efter årsmötet så försökte jag och Herr ordf. Ekberg 

att smita så fort som möjligt eftersom det var hög-

aktuellt med barnafödande hos våran ordförande, så 

här efteråt kan jag berätta att det blev en liten 

tjej, grattis, grattis. Efter 16 timmar och 86 V4 mil 

så var det här årsmötet över för våran del, väl mött 

nästa år. Ha en riktigt svensk sommar önskar Kåge. 



Styrelsemedlemmar är följande, från vänster: 
Leif Blomberg, Rolf Jensen, Janne Johansson, Hans Eklund, Erik Randa, 
Jonas Sahlån, Yngve Ekberg, Karl-Gustav Karlevall, Hans Nyberg, 
Lennart Holmgren. 

Saab Bilmuseum i Trollhättan från utsidan. 

STYRELSEN 

En av nackdelarna med att vara svensk är att Sverige 

är ca: 260 mil långt och ca: 60 mil brett. Det bästa 

vore om Sverige vore runt som en LP och hade ett hål 

i mitten där alla klubbaktiviteter kunde hållas. 

Det är faktiskt så att det händer att styrelsemedlemmar 

får ganska så tråkiga brev eller telefonsamtal från 

medlemmar som tycker att SSR:s träffar ligger alldeles 

för långt bort. Okey, visst kan du som medlem få åka 

både 30 och 40 mil för att besöka ett av klubbens 

arrangemang, men om du tycker att det är för långt 

varför ordnar inte du själv någon träff i dina hemtrakter? 

Vi i styrelsen har ju väldigt svårt att ordna ett rally 

kanske 30 mil ifrån där vi bor. Så istället för att sitta 

framför tv:n och knorra så hör av dej till någon i 

styrelsen så får du all hjälp som du behöver. Ingen 

som ordnar en träff som är ankrad inom styrelsen behöver 

vara orolig för att ekonomin inte skulle gå ihop, för 

att ta ett exempel. Nog klagat om Sveriges orundhet. 

Släng er nu på telefon och ordna några maffiga rallyn 

eller träffar, det är inte så svårt ska ni se. KAGE 



SAAB BILDER 

Kortet är taget på bilmässan i Malmö 1989. 
-62 Sporten är min och -65 sporten är Per-
Ivan Andersson. 

Kortet är taget på Saab träffen i Vallåkra. 
1990 startnumret hade jag i Hässleholm, det 
är därför jag har det på bilen. Eric tyckte 
att jag skulle det kvar, så det har jag. 

RADER SOM FÖRSVANN 

Texten om varför den gröna värvningsblanketten utskickades 
är att, om man ser någon Saab parkerad och vill värva en 
medlem så kan man fästa den på t ex vindrutan. 

Jag beklagar missödet. 

MV H 

Red 

2-TUMS AVGASSYSTEM 
2-tums avgassystemen är klara och är levererad till Rolf 
Jensen, tel 033-29 53 69. Han har meddelat att han skall 
till Södertälje marknaden i Juli och han kan ta med sig 
systemet upp till er som bor i Stockholmstrakten. Ta 
kontakt med Rolf Jensen om ni är intresserad av 2-tums 
avgassystem, och om ni vill att han ska ta med sig 2- 
tums avgasystemen till Södertälje marknaden. Och till 
er som ej har möjlighet att vara där, kan få det hemskickat 
per postförskott, eller har du vägarna förbi Borås, kan du åka 
dit och hämta systemet själv. 

SÄLJES: 
Broschyrer i nyskick, Saab 93 -56 12 sidor 300 kr. Saab 
Sonett -70 8 sidor 225 :-. 

Nya Instruktionsböcker, Saab V4 -67 60:-, Saab V4 -69 50:-, 
Saab 99 -69 50:-. 

NYA DELAR: 
VaYvtäkhäre till Saab V4 Monte Carlo 490:-, torkarblad med 
rostfri stomme 95-96/60-68 25:-/st, brytare 95-95/62-68 25:-, 
slavcylinder 96/65 3-växl. 121--, termostat 95-96/65-68 25:-, 
beg. trippelförgasare 275:-. 

KOPES: 

USA-front till Saab V4. 

Erland Johansson 
013-27 04 12 

MV H 
Anders Källqwist, Karlskrona 



Säljes: 2 st Saab-motorer, en tre-förgasartyp(ej Sport),kompl.m.vxl. 5000 kr 

ev. byte BMC-delar vm? 

Claes Ottoson Tel:0764-35012 

Säljes: Till Saab 92,93,96. Nya kompletta hastighetswires. 90 kr/st eller 600 kr/lOst 

Eric Löfberg Dejefors Herrgård 669 00 Deje Tel:0552-11950-11953 

Säljes: Till Saab 99,900. Komplett 2-litersmotor med ny kylare,ny generator,nytt 

insugningsrör,ny förgasare,ny drevad automatlåda. Komplett paket att hänga i. 

Kan provköras. Pris 6.000 kr 

Till Saab 99. 2 dragkrokar 100 kr/st. 

Johan Måsak Tel:0304-10632 

Säljes: 2 beg.stenskottsskydd hög modell -93,1 beg läderratt V4,4 Sonettfälgar 

med specialbultar o mellanläggsbrickor breddar 6mm/sida,perfekt skick, 

3 Sonettfälgar stål med inflyttat centrum för max spårvidd,samt 1 st 

original men något bucklig 100 kr/st. 2 framstolar brunt tyg -64 150 kr, 

1 bilradio Blaupunkt Ludwigshafen 300 kr,1 bilradio Blaupunkt Karlruhe 50 kr, 

1 specialbyggd fördelare med 3 brytare som ger 3 separata tändsystem utan 

både vacuum o centrifugalförstöllning 1000 kr. 

Ingemar Johansson Bryntes v.11 671 33 Arvika Tel:0570-10674 

Säljes: Saab 96 -62. Citygrå,nyligen bes. u.a. en ägare,ej vinterkörd. 18.000 kr. 

Mattias Tornberg Fogdev.108 121 58 Johanneshov Tel:08-6599047 

Säljes: Saab 92 B -54. Komplett reservdelsbil. 

Saab 92 B -56. Nästan rostfritt ren.objekt. Båda helt kompletta med fint krom. 

högstbjudande. 

Anders Erikson Storskogsv.21 141 34 Huddinge Tel:08-915931 

Säljes: Till Saab 92. Har cirka 300 detaljer, ring efter lista. 

Jan-Ove Ekh 031-917184 efter 18.00 

Säljes: Till Saab 92. Höger framskärm. 

Till Saab 93. Nytt bakljus,"ny" 750cc motor,diagonaldäck 5.20-15 Firestone. 

Till Saab 95/96 65-66. Nya delar. Vattenpump,kylare,topplock,grill, 

motorpackningssatser. 

Till Saab Sport och MC. Nytt baklucke-emblem MC 850, Radioplåt med 

emblem beg. MC 850, Höger framstol Röd-Grå med nackstöd passar 63-66 bra skick. 

Bromsbelägg DS-11, Inredning MC V-4 Röd-Grå bestående av 3 framstolar, ett 

nytt nackstöd samt komplett baksäte. Framskärmar till kortnos 60-64 med 
rep.behov vid infästningen. 

Mikael Philipson Tel:0758-40916 efter 17.00 

Säljes: Saab 96 -62. Nybes. 10200 mil,bra bruksskick. Pris 6.500 kr 

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

Säljes: Till Saab 96 -67. Baksäte brunt tyg/grå galon. 

Till Saab 96 60-62. Inredningsbitar röd galon/grått tyg, billigt. 

Jonas Sahlen Hagenv.36 430 41 Kullavik Tel:031-931753 

Säljes: Saab 92 B -54. Mycket bra ren.objekt,alla skärmar o dörrar kan användas, 

motorn sitter fast,lite rost i golv. 

Saab 92 B -53.Fin renoverad bil, allt krom nytt, utbytesmotor, skatt o bes. 

Till Saab 93,96 -66. Nytillverkade stoppar helt lika originalet.110 kr/st. 

Martin Tel :090-32339 

Säljes: Kalix motorvärmare,motorpackningssats 65-66,Firestone diagonal nya 

5.20-15 och 5.60-15 

Mikael Philipson Tel:0758-40916 efter 17.00 
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Säljes: Saab 96 de Luxe -60. En ägare. Har endast gått 3.800 mil. Ljusbrun. 

Ej vinterkörd. Helt funktionsduglig. Pris 15.000 kr el.högstbjudande. 

Anders Holmin Mäster Davidsgränd 28 162 42 Vällingby Tel:08-893489 eft.17 

Säljes: Saab 93 -60. Svart, påbörjat objekt, delvis ombyggd och ej klar, röd 

skinninredning(GT 750 utseende), tonade rutor, specialfälgar av plåt 

(original för bana) + oerhört mycket mer. 

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

Säljes: nytt: Kondensatorer 62-67,bensinslang till förg. 64-65,vattenslang 

till termostat 56-62,generatorkol. 

Beg: Förgasare 92,96,kortnosgen. med vattenpump,torkarmotor,cylinder-

lock kortnos 709483 - långnos 732002,hastighetsmätarkabel 60-63 64-, 

vevaxel kortnos,halsring 35-40-25 ,växellåda. 

köper Ana.nytt m.m. 

Loel Berneklev Båtsman Hisings g.23 422 57 Hisingsbacka Tel:031-582250 kväll 

Säljes: Saab 96 de Luxe -62. Ljusgrå/blå med röd inredning, rosthål på vänster 

bakskärm, fin inredning. Högstbjudande fr.o.m. 1/6 -91 

Millan HellAn N. Järnvägsg.6 791 33 Falun Tel:023-12493 

Säljes: Saab 96 -61. Ch.nr. 121866,tom kaross på hjul,nästan rostfri,endast lite 

svets i framgolv,helfrisk i hjulhus och övriga underredet,bet.39-krona, 

EGP 577. Pris 500 kr. 

1 V4-motor -67,silvermotor,bra skick,provkörd -90. Pris 400 kr. 

Plåttak till 93 58-60 med papper -58 bet. 39-krona, 1 st till 95 61-67 

låga vindrutan, avrundade sidorutshörn, fint och helt innertak. 100 kr/st. 

Matthias Rosvall Tjäderg.20 592 00 Vadstena Tel:0143-10519 säkrast helger 

Köpes: 	Till Saab 96 -64. 1 laddningsregulator 7839269, 1 säkerhetsbälte komplett 

med monteringsdetaljer, bråttom !! 

H P Birkeland Camilla Collettes Vei 18 0258 Oslo 2 Tel:00947-2442782 

-2459703 

Köpes: 	Till Saab 96 -64. Pedalställ komplett, huvudbromscylinder 7192503 ny. 

Till Saab 96 65-68. Huvudcylinder koppling 7313760 ny. 

Till Saab 92 B -56. Komplett instrumentpanel med instrument,kopplings-

wire, gummilist vindruta & bakruta ny. 

Bytes/ Till Saab 93. Fördelare, dörrhandtag, allt nytt. 

Säljes Till Saab 92/93. Div. nya slitdelar,originalskruv,brickor och smådetaljer. 

Lars Einar Vallsundsv.185 613 00 Oxelösund Tel:0155-33321 

Köpes: 	USA-front till Saab 900 -83 eller nyare. 

Johan Mäsak Rossö 3098 440 92 Svanesund Tel:0304-10632 

Köpes: 	Till Saab 96 -61. Skärmar runt om, stolar röd och vit klädsel. 

Till Saab 92 B -55. Komplett inredning, stolar och baksäte, reg.papper 

eller hel bil med papper. 

Ove Pettersson Ruteg.37 621 43 Visby Tel:0498-17560 dag 0498-49274 kväll 

Köpes: Till Saab 93. Säkerhetsbälten av 2-punktstyp, drivaxeldamasker, aluminium-

lister till skärmar, kulleder till framvagn. 

Mikael Jonasson Hoburgstigen 13 161 33 bromma Tel:08-442000-805004 kväll 

Köpes: 	Till Saab Sport/MC -66. 4-bultsnav med axlar,skiver,bromsok fram,broms- 

trummor bak,fälgar. 

Sören Ragnarsson Katthedsv.4 730 50 Skultuna Tel:021-70284 eft.17.00 
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Köpes: 	Till Saab 93 -59. Skyddsslangar till skyltbelysning 710886,handbroms- 

wire 716201 två stycken. 

Till Saab 96. Överdim.kolvar 72 mm(ev. 71,5 mm) 

Till Saab Sport/MC. Komplett nav till träratt,elektrisk tempgivare. 

Mats Johansson p1.8114 Bäckalund 686 00 Sunne Tel:0565-20028 

Köpes: 	Till Saab 95 -64. Stötfångarhorn fram 7083363,stötfångardelar bak, 

yttre plåt vänster 7234677,yttre plåt höger 7234685,mittre plåt 7206782, 

instruktionsbok. 

Martin Bergstrand Fryxellsg.18 c 417 20 Göteborg Tel:031-514019 

Köpes: 	Saab 92-ratt,stötfångarhorn 93,vevaxel ev. hel motor + remskiva MC -66. 

Martin Tel:090-32339 

Köpes: 	Till Saab 96 V4 -69. Baksäte svart galon/rött tyg. 

Till Saab Sport -65. Krom. 

Till Saab 95 -64. Krom fram,horn bak,inredning grå,röd galon/rött tyg. 

Jonas Sahlen Hagenv.36 430 41 Kullavik Tel:031-931753 

Köpes: 	Till Saab 96 -61. Blå inredning,stolar,baksäte,sidoklädsel fram & bak, 

dörrar,ett horn bak. 

Till Saab 93 -59. Vänster dörr,framskärmar,inredning rödrutigt tyg med 

svart varp och gråaktig galon med lite svart i,instrumentknappar,brickor 

som sitter intill dörrvev och dörrhandtag i vitt,blinkers fram,baklysen, 

golvmatta vä fram,två golvmattor bak. 

Tomas Törnqvist Lulevägen 22 954 33 Gammelstad Tel:0920-54522 

Köpes: 	Till Saab 92 A. Gummidamask 702267,tätningsbälg 703147,V-torkare 704668, 

urtrampningslager 706203,komplett stötfångare fram 701090,2 horn 702058, 

tvärband 702833, instruktionsbok. 

Ove Lönn Nässjö Tel:0380-73642 kvällstid 
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010-12 82 22 

57 
SERVICE AB 

08•742 72 70  

CHEVROLET CORVETTE SAAB 2-T SERVICE RADDNINGSTJÄNST 

Vi gör alla förekommande mekaninska arbeten på dessa bilar. 

Vår specialitåt 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)dårar 
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  

SÖDER TUREN 1991 

Klockan 10.00 samlas vi hos Lennart Rönn Bil AB i Bollmora, 
som ligger i Tyresö söder om Stockholm. Vi kommer att köra ett 
familjerally i dom vackra trakterna runt Tyresö med lite SAAB 
frågor och något manöverprov. Start och mål är vid Lennart Rönn 
där även prisutdelningen sker. Ni som var med förra året kommer 
säkert ihåg vilka fina priser Johan Rönn och hans personal skänkte. 
Me andra ord don - t miss it! 

Efter prisutdelningen tänkte vi åka i karavan hem till oss där 
vi har ordnat lite grillat med tilltugg och något att skölja 
ner det hela med till självkostnadspris. Starkare varor med-
tages själv efter tycke och smak. Senare på kvällen kan vi 
kanske ordna lite dans och dyligt om det är några som stannar 
kvar, övernattningsmöjligheter finns om luftmadrass medtages. 
Vi har även tänkt att vi skulle ha ett litet swap meet här, 
(köpa och sälja delar) så har du grejer som du inte behöver 
så tag med dej dom för det finns säkert någon annan medlem som 
är i behov av just den delen. Vi skulle uppskatta väldigt mycket 
om vi får veta hur många som tänker äta, så slå därför en signal 
till oss om du tänker komma. Telnr hem: 08- 742 72 70. 

Välkommen önskar 
Kerstin och Göran Körlborn 

MHRF NYTT 

Hej 

Är NI intresserad av MHRF Försäkringsnytt??? 
Så ring eller skriv till mej, så skickar jag 
ett ex till er. 

Redaktör 
Erik Randa 
Duvholmsgränd 4 
127 41 Skärholmen 
08-710 61 13 



Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 65 ÖREBRO 
Tel: 019-12 95 23 

Hans Eklund 
Sämskarbogatan 49 
199 33 ENKÖPING 
Tel: 0171-299 64 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 BOLLEBYGD 
Tel: 033-29 53 69 

Jan Johansson 
Störlinge 
P1 3048 
387 00 BORGHOLM 
Tel: 0485-542 42 

Martin Stenlund 
Kronoskogsvägen 67 
902 51 UMEÅ 
Tel: 090-323 90 

OBS ,, "'  
Alla besiktningsmän har anmälningsblankett till veteranbilsbesikt-
ningen. 	OBS!!!! 

REDAKTIONEN 
Dina fantastiska reseskildringar, SAAB äventyr m m skickas 
till: 
ERIK RANDA 
DUVHOLMSGRÄND 4 
127 41 SKÄRHOLMEN 
TEL: 08-71 61 13 

Dina anonnser skickas till: 
LARS ERIKSSON 
ERIKSLUNDSGATAN 4 
126 32 HÄGERSTEN 
Tel: 08-45 03 58 

STOPP Datum för Bakrutan 1991 

Datum 

25 Aug 

10 Nov 

Nr 

3 

4 

MHRF-BESIKTNINGSMÄN 



TRÄFFAR 1991 
2-6/5 Rally i Linköpingstrakten k1:1000. 

Kontaktperson: Mats Persson tel: 013/63167. 

18-19/5 Jubileumsträff  på  Öland ihop med 

Club Sonett Sweden, se separat inbjudan med 

karta. Kontaktperson:  Hasse  Eklund tel: 0171/29964. 

29/6 Veterama i Nyköpings hamn.  Här  är träffen för 

dig som har en riktigt  fräsch  tvåtaktare eftersom 

det är en jätteträff för originalbilar. 

Vi räknar  med att  kunna  ha  en  egen SSR  monter  och 

ett eget begränsat område  för bilar.  Om  ni är 

fler  än  två i tvåtaktaren så kommer ni in gratis  . 

Villdu veta mer så  ring till Urban Nyblom  som 

är ordförande i Nyköpings  Automobilklubb och 

tillika kontaktman, te1:0155/58002 

3/8 Söderturen med start k1:1000 hos bilfirma 

Lennart Rönn i Tyresö.  Kontaktperson: Göran Kölborn 

Tcl:  38/7427273. 

1/9  Träff med Saab marknad  i  Linköping  KL:  1000. 

Kontaktperson: Erland Johansson  tel: 013/270412. 

7/9 Globenrallyt  i  Stockholm där SSr  troligen  kommer 

att delta med en monter med  lite  vassare ban och 

rallysaabar. Kontaktperson: Yngve Ekberg  tel:  08/ 

7742885, tisdagkvällar18-2100. 

14/9  Besöks lämpligen Jonas Sahlen  i  Göteborg 

för  då går Jonas  jättehöstrally av stapeln. 

Tid  k1:1000,  varvet tyvärr inte  Jonas  riktigt 

säkert  men  den  som  läser Bakrutan lär nog bli varse. 

Kontaktperson  Jonas Sahlen  tel: 031/931753. 

Sen  så  är det  nog bara Martin Stenlunds  höstträff  • 

i  Umeå som  vi  alla  väntar  på,  men  ge  er till tåls 

för tid  och datum är  inte  helt  fastställda. 

Thatå  all  folks. trevlig  Saab sommar önskar 

r 	r 
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