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Hej alla Saabvänner! 

När vintern nu äntligen är här (för-
hoppningsvis) känns det rätt avlägset 
till sommarens åkturer och SSR-
träffar. Men det är ju nu man ska ha 
tid för sin gammelsaab och se till att 
den mår bra. För egen del har hösten 
varit rätt lugn förutom deltagande i 
Globen-rallyt, MHRF:s årsmöte, samt 
ett styrelsemöte i SSR. Om hur det 
gick i rallyt rapporterar jag på annan 
plats i detta nr. MHRF årsmöte bjöd 
inte på några större nyheter, men det 
är alltid trevligt att träffa likasinnade 
under gemytliga former. 

Jag vill ändå passa på att tjata på 
ER med FINA Saabar t o m 67 års 
modell som ännu inte har skaffat 
MHRF:s veteranförsäkring. Ring 
någon av våra besiktningsmän så får 
NI veta mera. 

Styrelsemötet hade vi hemma hos 
mig, söndagen 17/11. Där beslutades 
om inköp av bromsskivor, tyg till 96 
och Sport samt 2-tums avgasrör ef-
tersom de förra tog slut. Ett fint initi- 

ativ står Lars-Åke Larsson i Eslöv för. 
På Malmömässan i november ska 
SSR vara representeras med 3 bilar 
och fin monter där film från tiden det 
begav sig ska visas. 

I nuläget vet jag ej hur det gått men 
reportage är lovat i kommande 
nummer av Bakrutan. Kul att nya 
förmågor vågar ta tag i sådana här 
arrangemang. Vi i styrelsen hjälper 
till så gott vi kan med tips och råd 
samt material (tidningar o dyl) samt 
ekonomiskt bidrag inom rimliga 
gränser. Så NI som funderat på att 
ordna en träff eller nått annat tveka 
ej, ring vår klubbmästare eller nån i 
styrelsen så ordnar vi detta. 

Jo, appropå bilmässa så har 
UMEÅ-gänget nått på gång 1-3/5-92. 
Bilmässa/utställning i Umeå. Mer om 
detta på annan plats i denna tidning. 
Detta var det mesta för denna gång. 

Ha't bra 
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Så var det äntligen dags igen för den 
annuella första höstträffen i Umeå igen. 
Trots att tunga, grå och hotande moln 
visade sig över Umeå på lördagsmorgo-
nen förskonades staden från regn under 
dagen. För att ordna lite omväxling i 
programmet hade Gunnar "Sunkan" 
Sundgren anordnat och arrangerat ett 
minirally "Broarna runt" som gick av 
stapeln i den ljuvligt fina natur som om-
ger Umeå. 

Sträckan var cirka 3 mil och bland de 
platser som passerades kan nämnas Um-
åker, Klabböle, Brännland, Byggböle och 
Västerhiske där Team Västerhiske Vux-
endagis huserar till vardags. 

Frågorna behandlade såvitt skilda äm-
nen som Sovjetunionens nye utrikesmi-
nister (Boris Pankin), Saabs Monte Carlo 
rallydeltagande 1961 med Erik Carlsson 
i en 95:a, Audis nya cabriolet, Borgward 
P100, Björn Rothsteins fenomenala kör-
ning i Ban-EM 1964 då han var mycket  

nära att vinna guldmedaljen till att mäta 
avståndet mellan två para bolantenner vid 
Umeå Energicentrum i Klabböle. Ganska 
svåra frågor med betoning på motorsport, 
snyggt och prydligt ordnat. 

Klar vinnare blev Martin Stenlund med 
28 p, första priset bestod av en dunk 
tvåtaktsolja plus smörjfett. På andra plats 
kom 011e Wallin från Örnsköldsvik (var 
har du Sporten?) med 21 p, och han fick 
en ficklampa modell större och trea blev 
Tage Ahlgren som erhöll fettuber i pris. 
Stig Johansson med en besättning bestå-
ende av sonen Tommy, Håkan Ångström 
och "järnfemman" Jonsson kom på fjär-
de plats. 

Efter minirallyt kunde samtliga delta-
gare slå sig ner i Motorcentrums fina 
konferensrum och njuta av de goda 
smörgåsar som företaget bjöd på och 
lyssna till VD Leif Ek som berättade lite 
om firman och vad som hänt sedan Mo-
torcentrum köpte Saab-Ana för snart ett  

år sedan. Han hade flera trevliga nyheter 
för alla riktiga SAAB-freakar. 

Ett: Saab 9000 säljer mycket bra och 
att Saab lyckats öka sin marknadsandel 
under 1991 och Två: inom en snar fram-
tid kommer det att finnas en möjlighet att 
köpa en ny kombibil hos Saabhandlarna 
ett alternativ som saknats sedan den 
gamla, präktiga 95:an lades ner 1978 
efter att sista årsmodellen endast tillver-
kades i 470 ex. En blivande samlarbil. 

Dessutom fick vi höra lite om firmans 
positiva inställning till SSR aktiviteter 
och ett löfte om att se över de rabatter 
som Norrlandssektionens medlemmar 
har hos företaget. 

Med fyllda magar och ett ännu gladare 
humör blev det tillfälle fotografering och 
en möjlighet för tveksamma själar att 
bestämma sig var rösten för snyggaste bil 
skulle läggas. Huvar, dörrar och bagage-
luckor öppnades och stängdes under 
överinseende av många medlemmars ar-
gusögon. 

Som klar segrare i Koncours de Elegan- 

ce tävlingen korades Stig Johanssons 
Monte Carlo 850 som även vann i fjol 
och i år var ännu mer välputsad och 
närmare originalskick, dessutom träffen 
till ära försedd med helt nykromad bakre 
stötfångare. Det stora intresset för Stigs 
bil avspeglar lite av den aura och känsla 
som omger Sport och Monte Carlo 850 
modellerna. Snart dags för omlack då 
Stig snart är nere på grundfärgen pga allt 
polerande. 

På delad andra plats hamnade fjolårets 
delade etta 011e Larsson med sin 93-F-60 
och Martin Stenlunds 92-B-53, två mycket 
snygga representanter för SSR:s bilar. 
011e har kört mycket med sin bil i som-
mar, men säga vad man vill om 011e, men 
putsa det kan han. Tage Ahlgrens tuffa 
"snusmumriken" hamnade som god fyra 
i den hårda konkurrensen. 

Mycket talande och helt symptoma-
tiskt valde såväl Stig Johansson som 011e 
Larsson varsin jätteflaska vax från det 
rikhaltiga prisb ordet. Umeås putsk ungar 
Forts nästa sida 
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Globen-rallyt  7-9-1991  

Ekipage nr 78 Hellström/Ekberg i full aktion på SS9. 

Skala 1/43 
Klubben har köpt in 150 st Corgi Classic Saabar en 
modell är Erik Carlssons vinnarbil 283 och den 
andra är kortnos Sport röd. 
Modellerna säljes för 100 kr + frakt. 

Ring K-G Karlevall Tel 08-745 15 58 
Torsdagar 18-21 
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förnekar sig inte, utan har siktet in-
ställt mot kommande träffar. Stenlund 
däremot valde en klockradio för att 
komma sig ut i garaget i god tid. 

Till avdelningen stora prestationer får 
vi räkna Bertil Jungehalls resa från Gun-
narn till Umeå som inleddes tragiskt då 
han efter att ha startat i god stil med sin 
vita 96-63 fick avbryta resan efter ett par 
mil då troligtvis topplockspackningen 
flög åt helsike. Han liftade hem och häm-
tade familjens andra bil, en tysk 
GM-produkt och med hjälp av den tog 
sig till träffen. Nöden har ingen lag när 
det gäller att ta sig till de populära 
SSR-träffarna i Umeå. Vi norrlänningar 
bangar int för lite trubbel och många 
mil.Som tröstpris och för längsta resa 
erhöll Bertil 2-taktsolja av lantmannafa-
brikat. 

En prestation i det tysta utförde Hen-
rik Tungström som med hjälp av Swebus 
och SJ tog sig från Östersund för att 
delta. Nästa år har Henrik lovat komma 
körandes sin under renovering varande 
93-B. Det finns för övrigt ett flertal 

Saab-fantaster bland Henriks kompisar 
uppe i Jämtland. 

Mycket glädjande fick vi se en fin, 
orenoverad ljusblå 96-65 som ägdes av 
Stefan Westberg från Tovelsjö och son 
till den kände rally och rallycrossåkaren 
Enar Westberg. Med flickvännen ( no 
name) som chaufför och sig själv som 
kartläsare kämpade paret väl runt mini-
rallyslingan. 

Under rubriken köpt och sålt kan note-
ras att Bosse "Saabfarmen i Stöcke" 
Nordström hade lite verkstadshands-
bokskopior och delar till salu och en viss 
åtgång kunde skönjas. 

Som vanligt får träffen karakteriseras 
som lyckad, det är alltid trevligt på träf-
farna i Umeå. SSR norr planerar att ha en 
vårträff i Umeå under maj 1992, den helg 
då veteranmarknaden på Isladan går av 
stapeln. Start runt tolv-tiden då ändå alla 
godbitar är sålda. Ett speciellt tack till 
träffens sponsorer: Motorcentrum, 
Lackab, Lantmännen samt Umeå Smörj-
teknik Bengt Rådman. 
Gnussar Kromen 

Det är två år sen sist min Saab Sport-65 
fick ut och lufta sig på en riktig rallytäv-
ling, och då tyckte svågern "rally-Johnny" 
och undertecknad att det var dags igen. 
När det går ett stort rally med SM-vär-
dighet alldeles inpå knutarna kan man ju 
inte låta bli att anmäla sig deltagande 
veteranklassen. 

Bilen hade stått i malpåse (nästan) sen 
förra Globen-rallyt september-89 och 
behövde en del fix för att bli riktigt kry. 
"Superörorna" Kölborn (Holmström 
aviserade att en kolv behövde bytas, 
bromspedalen tog som en tvåstegsraket, 
förgasarna skulle bytas, baksätet och 
främre burbåge skulle i. 

Som vanligt blir det mek i sista minuten 
men klara blev vi med 1 timme till godo 
för att få bilen godkänd i rallybesiktning-
en. Jag blev klart skakis när decibelmä-
taren visade 110 db vid 4.500 varv och 
det är absolut max för godkänt. Puh! 
Det är väl typiskt att behöva stressa ihjäl 
sig och andra när man har haft 2 år på sig  

att fixa små detaljer. Nå nu var det dags 
för race och då var allt dribbel glömt. Att 
köra upp på starttrampen med sjungande 
motor och iförda fina SSR-tröjor, ja då 
var lyckan total. Lite reklam för SSR 
hann Johnny med vid intervjun och sen 
var vi iväg till SS1. 

Det blev en lång transport på nära 9 mil 
så vi var halvt döva när vi kom fram. Men 
åter till sträckorna. SS1-7 gick ca 7 mil 
söder om Stockholm och SS5 var den 
berömda Skeppsta - Öllösa men detta år 
gick den åt andra hållet ( långnäsa åt alla 
som tjuvtränat). SS8-10 gick 2 mil söder 
om huvudstaden och vårt målsättning 
var liksom tidigare att komma i mål med 
bra placering och hel bil. Vid det första 
vägbytet hände det enda missödet under 
hela rallyt. En konstgjord chikan lurade 
oss båda så det blev till att backa och 
förlora ca 15 sekunder vilket skulle visa 
sig grymt när resultatlistan var klar. Re-
dan efter SS3 var ett långt matuppehåll 
inlagd och där jämfördes tider och allt 
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annat snack som brukar bli oss bildårar 
emellan. Vi åkte ju i veteranklassen och 
gick ut först i klass 1, som är för de 
motorsugnaste bilarna, typ 2-takts saa-
bar, VW typ 1, och hundkojor. VW 1500 
typ 3 och Cortina GT härjar i klass 2 och 
PV, Amazoner, Oplar och Mercor går i 
3:an och Porschar hör hemma i klass 4. 

Detta blev en liten utsvägning från 
ämnet, var var vi? Jo, vid uppehållet efter 
3:an. Dit hade det gått bra förutom mis-
sen på 1:an. Vägarna var fina och våra 
mekar behövde bara tanka bilen och oss. 
Efter uppehållet kom 4-7:an i raskt 
föl jd.Inga problen där heller. Det var en 
fröjd att åka på fina grusvägar och som 
första tvåtaktare gå ut i spåret. Publiken 
stod upp och applåderade på flera ställen 
när vi forsade förbi. De hade säkert hört 
när vi startade några kilometer bort och 
det var väl en viss skillnad mot storfrä-
sarnas 4-hjulsdrivna turbomonster som 
bara väst förbi. Lång transport igen till-
baks till Stockholm och de väntande 3 
sista sträckorna. 

På 8:an missade vi starten lite och då 
kommer man ju ur rytmen lite. Men 
sträckan var dålig så det gick inte att köra 
igen sekundermissen i starten. Istället 
började det skramla friskt från framvag-
nen och innan 9:an gick vi igenom allt 
utan att hitta nåt. Äh, nu skulle vi bara i 
mål och efter 10:an. På Högsta rally-
crossbanan var det en enkel transport till 
Globen. 

10:an var förresten ett skämt. Vi trod-
de vi skulle köra på själva rallycrossba-
nan några varv, men istället fick vi köra 
sönder bilen på kostigar och i grustag m 
m. Det var inte bara vi som körde sönder 
grenrör, avgasrör och bottenplatta här 
inte. Men i mål kom vi och när vi kom till 
Globen fick vi till vår fasa se att de flesta 
i klassen var före oss. Jag själv trodde att 
vi åkt riktigt fort och eventuellt kommit 

3-4 men istället kom vi 7:a av 8 i mål. 
SSR-medlemmarna Ragnarsson och 

Johansson slog oss med 3 respektive 5 
sekunder och då blev vi bryskt påminda 
om missen på 1:an. Bilen var ju ialla fall 
nästan hel och lördan hade gått alldeles 
för fort, och så här kul som vi hade 
hoppas jag att alla medtävlare och publik 
också hade. Vid målet i Globen stod det 
ett gäng Göteborgare med Jonas Sahlen 
i spetsen och frös. De höll i SSR:s ut-
ställning med Jonassons original 92:a, 
Sahlens rally-93 och Kölborns ban-64 
som dragplåster. De hade sålt tröjor, 
klistermärken och värvat nya medlemmar 
hela dan, så vi tog dessa 5 medhjälpare 
med oss hem till Huddinge där den 
obligatoriska efterfesten snart skulle 
börja. 

Väl hemma summerade vi intrycken 
från rallyt och kom fram till följande: 
Enormt bra arrangemang, mestadels fina 
vägar, lagom långt, bra väder, nästan hel 
bil och detta tillsammans gjorde att vi var 
mer än nöjda. Nu ska det väl inte dröja 2 
år igen innan Sporten får ut och lufta sig 
igen, för redan veckan efter ovannämnda 
rally byttes genrör, avgsrör och div 
framvagnsdetaljer ut, så nu är den start-
klart värre. 

Jag hoppas nu på en "riktig" vinter här 
i stan, för går det nån tävling med mycket 
snö på vägarna så ska jag nog vädra 
Sporten i nationella klassen bland Asco-
nor och 240:or. Avslutningsvis ett varmt 
tack till alla inblandade som arrangören 
Raisab, våra meckar och sponsorer, fir-
mor som hjälpt mig få Sporten startklar 
med kort varsel och alla NI andra som 
hejat på. 

Vår totalplacering i rallyt blev 144:a av 
246 startande. Bland veteranerna kom vi 
21 av totalt 51 och det får vi vara mycket 
nöjda med. Vi slog alla utom en i klass 2, 
nio i klass 3 och 1 i klass 4. 

Här kommer resultatlistan från klass 1. 

1 Timo Mäkinen BMC Cooper S 64,00 
2 Håkan Lidebjer BMC Cooper S 64,07 
3 Sören Berggren Saab 96 66,14 
4 Jårs Damberg Renualt Gordini 67,19 
5 Stig Johansson Saab 96 67,51 
6 Sören Ragnarsson Saab 96 67,53 
7 Johnny Hellström Saab Sport 67,56 
8 P-0 Flogner BMC Cooper S 73,27 

Jo, jag glömde att meddela att vi hade segraren Timo Mäkinen (som säkert är bekant) 
startade efter oss. Lite nervöst att ha en sån kändis med en 135 hästars fabriksbil 
flåsande bakom. Men han kom aldrig i kapp oss nån gång. 

Hat bra och tack för ordet 
Yngve stolt Sportägare, tillika kartläsare 

Den store renoveraren 

Yngve Ekberg och svågern Johnny Hällström är som synes fullt upp med att 
renovera en gammal V4, och resultatet blev skrot. Kan det bero på att dom ej 
visste åt vilket håll taket skulle sitta. 
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Saabträff Göteborg -91 

Från Saab i Sisjöns saluhall kunde man skåda bl a dessa skönheter. 

Här syns Mattias Roswall showande med bl a avgastrimmad (ljuddämpare 
monterades bort 20 sek före start). Han gasade så det rök och dånade, han 
missade dom flesta hindren, efter allt växlande gick växellåds tappen av. Mattias 
ordspråk lär nu vara "friskt växlat, allting rensat". 

På Götaplatsen parkerade hela karavanen för beskådning för allmänheten. Det lär 
visst blivit någon värvning av ny medlem också. 

Bakrutan 

 

Bakrutan 

    

Traditionsenligt var det SSR-träff i Göte-
borg i september. Det var 4:e gången som 
Jonas Sahlen & co ordnade med denna 
träff, så får väl numera räknas som tradi-
tion. Denna gång hjälpte Martin Bergs-
trand till med att lägga ut en körslinga 
och dessutom med att låna ut ett antal 
kom-radioapparater. Dessa kom till nytta 
då vi körde i kolonn med ca 40 deltagande 
saabar. 

Kolonnkörningen gick dock smärtfritt. 
Det är kul att se folks miner när man 
passerar i en så lång kolonn med bara 
saabar och dom flesta 2-taktare dessut-
om. Själva träffen började med som van-
ligt med att vi träffades vid saabs försälj-
ningsställe i Sisjön. Där bjöds vi på kaffe 
och macka, i viss trängsel eftersom vi ju 
glädjande nog -brukar bli ganska många 
här på Göteborgsträffen. (När får vi 
konkurrens här i västSverige, vad det 
gäller träffar?) Från saab i Sisjön fick vi 
även ett antal saker, att dela ut som priser 
i våra tävlingar, vilket vi är tacksamma 
för. 

Årets deltagande var alltså bra, med ca 
40 bilar. Några danskar vänner hade 
letat sig hit bla Vagn Bruncke i en 92 
A-51 (ch 3454) äldst i DK som köpts i 
Borås 1988 och Finn Bruncke i en 96 
strike-67 med sportmotor. Svenska hu-
vudstaden representerades av John Jo-
nasson och medåkande Erik Randa m fl. 
Från Tibro, Lidköping och Karlskrona 
kom det deltagare, och dessutom kom 
Claes Johansson i sin fars mycket snyggt 
renoverade 92 B -55 d v s projektbilen i 
Teknikens Värld. 

Bland många fina och eller roliga bilar 
kan också nämnas en alldeles före träffen 
importerad Sonett 2 t, rattad av Patrik 
Simonsson, och Jonas Sahlens rally -93 A 
med vilt vrålande GT-motor, taksökare 
och Halda Speed-pilot. I övrigt var det 
mesta ur saabs sortiment genom tiderna 
representerad. Men när får man se en 93 
Gran Turismo eller en 2-takts 68:a? 

Martin hade även ordnat manöver-
prov. Detta gick till så att man på tid 
körde slalom mellan koner, backade med 

vänster hjulpar över en bräda och körde 
runt i en cirkel med ena handen på ratten 
och den andra handen hållande i ett rep 
som varken fick "doppa" i marken eller 
välta den kon som repet var fäst vid, och 
som man körde runt. 

Vinnare blev John Jonasson efter en 
mycket friskt och publikfriande körning. 
De båda 92:orna deltog också, och det 
var minsann ingen fegkörning där inte! 

Efter ett stopp på Götaplatsen, i centrala 
Göteborg, rundade vi av det hela med en 
korv vid Skatås fritidsanläggning. Några 
medhavda delar bytte ägare och efter 
hand gav sig folk hem. Förutom vissa av 
oss, som aldrig får nog, som drog vidare 
till restuarang V4 Combi naturligtvis. 

Hälsningar 
Per Karlsson 
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Och på den första snusfria dagen skapade Tage mumriken. 

Bakrutan 	 Bakrutan 

En prilla grovsnus eller 
the Snusmumrik story 

Denna korta historia har sin början långt 
tillbaka på stenåldern då Tage Ahlgren 
växte upp. Han tvingades då till och från 
åka Skoda och de bittra erfarenheter han 
då fick och som han för övrigt delar med 
vissa andra medlemmar i Norrlandssek-
tionen, gjorde att han som första bil 
inköpte en riktig bil dvs ett av svenska 
Aeroplanfabrikens mästerverk, en 93 B. 
Detta var omkring 1970, Tage åkte 
omkring i "Snetrean" och njöt av livet i 
största allmänhet innan han bytte fort-
skaffningsmedel. 

Så 1984 fick Tage ett rejält ryck och 
lyckades leta upp sin gamla 93:A som just 
inhandlats av Stefan Johansson i Ro-
bertsfors, och även hunnit ömsa färg från  

röd till grå. Efter flera övertalningsförsök 
samt det faktum att Stefan skulle flytta 
lyckades Tage få köpa igen sin kära gam-
la 93:A. Tages ambition var att i framtiden 
renovera den till ursprunglig färg och 
glans. Under tiden började han samla på 
såväl behövliga reserv och HTF-delar. 
Eftersom ryktet gått bland Norrlands-
sektionens medlemmar att Tage jagade 
delar hade alla öronen på helspänn och 
helt plötsligt fick Martin Stenlund vet-
skap om att det fanns en 93:B-59 till 
avhämtning i Holmsund för en mycket 
blygsam peng och vips så hade han lyft 
luren och slagit en pling till Tage. 

Därmed tar sagan om Snusmumrikens 
sin början. 

Tage drog hem bilen och ställde den 
under presenning bredvid garaget. Där 
den stod några år medan Tage renovera-
de familjens nyinköpta villa på tegel. 

Den ursprungliga tanken var att ut-
nyttja 93:an som reservdelsbil då den 
med våra Norrländska mått mätt var 
ganska rostig. 

Nu bar det sig inte bättre än att Tage 
fick den halvt vansinniga iden att renove-
ra reservdelsbilen som övning och upp-
mjukning inför den verkliga renovering-
en och samtidigt ordna en bra andra bil åt 
sin kära hustru. Detta innebar en lätt 
modernisering av det mekaniska inne-
hållet och drivlinan. 

Bilen var rätt murken i underredet och 
skärmarna och dessutom hade Tage ju 
valt att spara de bästa bitarna till "rätte-
biln", men en Norrlänning, han blir int 
rådlös, så med hjälp av några egenhän-
digt tillverkade mallar handknackade 
Tage till nödvändiga plåtdetalj er som 
sedan Migsvetsades på plats, skarvarna 
slipades och tennades sedan. 

Med tanke på trafiksäkerheten ville 
Tage givetvis ha ett tvåkretssystem med 
skivbromsar. Detta innebar ett visst ja-
gande efter de rätta delarna dvs. 64-hu-
vudbromscylinder och V4-framvagn som 
på kuppen ger tillgång till de bättre driv-
knutarna. Men efter ett antal bilskrotsvi-
siter löstes problemen. Till växellåda val-
des en 66:a 4-petad som ju passar perfekt 
till de nya knutarna. Tage köpte några 
växellådor billigt, och för att kunna ut-
röna skicket på dom passade han på att 
bygga en lika enkel som genial provbänk 
för att kunna välja rätt låda. Rätt typiskt 
för Ahlgrens småklurighet. 

Han hade så rejält flyt i sitt insamlande 
av delar att han fick köpa en 96-66:a med 
bra motor, som han monterat i 93:an. 
För att "få fart på skrotet". Bytet till  

långnosmotor innebär att kylarens an-
slutningar måste ändras och art fläkten 
hamnar i fel ände, men såna bagateller 
löstes direkt genom omlödning samt 
montering av elfläkt från en 99:a. 

Invändigt har han med anskaffnings-
hjälp av Stenlunds Bildemontering satt in 
sällsynta helsvarta V4-säten och givetvis 
en helläcker renoverad träratt. Baksätet 
behövde lite anpassning till 93:a karos-
sen, lätt fixat för Tage. 

Helt i linje med Tages budgettänkande 
hjälptes han och Jonas åt att lacka bilen 
hemma i garaget, utrymmet var så be-
gränsat att bilen fick rulla fram och åter 
att få färgen att täcka överallt. Färgen, en 
SAAB-kulör från 82 för övrigt inhandlad 
hos Saab-Ana på rea för 90:-, gjorde god 
tjänst för syftet. 

Under renoveringen har Tage visat prov 
på beräkning och tålamod, då han fixat 
och ordnat till olika finesser. Bilen är inte 
i något utställningsskick, men detta har 
inte varit någon ambition hos Tage. Dä-
remot behöver Tage inte skämmas för 
vagnen, och ej heller spottar grannarna 
på den ute på gården. 

Dessutom har ju Tage lyckats få sin bil 
körklar, vilket ett flertal medlemmar 
kroniskt misslyckats med under flera år. 

Lagom till Nattugglan kunde Tage 
montera ett tvåtums avgassystem vilket 
höjde toppfarten nästan 20 km. Tillsam-
mans med sin besättning deltog Tage 
med liv och lust i detta berömda arrang-
emang. 

I framtidsplanerna ingår en lätt trim-
ning av 66:a motorn så det blir att se upp 
vid rödljusen omkring Umeå. 

Som Tage säger, det är bra att ha delar 
och framtidsplaner på lager, som den 
lagerexpert han är. "Inget är som lager-
varor, och lagrade varor". 
Gnussar Kromen 
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För Konkursbos räkning säljes: 

1. Saab 93 b de Luxe 
1959 års modell 

2. Saab 93 b de Luxe 
1956 års modell 

3. Saab 92 b de Luxe 
1956 års modell 

4. Saab 92 b de Luxe 
1953 års modell 

som väckt vår intresse var en annons 
i en lokaltidning: 
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Konkursbo lockade 
Saabentusiaster 

En liten annons förde oss till en lada mellan Hjo och Skövde 

Saab 93159 står och inväntar eventuella anbud. 

15 

Bakrutan 

Vi var inte de enda som vallfärdade 
till Kjell-Åke Tegerö utanför Hjo. 

Ty Västergötland är ju av hävd ett 
starkt fäste för Saabreligionens be-
kännare. Kjell-Åke hade mycket rik-
tigt fått ett hundratal telefonsamtal 
och många besök. 

-Det var till och med en här och 
videofilmade. Jag trodde inte det fanns 
dom som var så intresserade, sa 
Kjell-Åke då jag och ressällskapet 
John Jonasson landade på hans 
gårdsplan klockan nio på morgonen. 
Nyfikenheten hade drivit oss från 
huvudstaden i ett rasande tempo re-
dan klockan fem på morgonen. Det 

Bakrutan 

Klart vi åkte! 
Det var Kjell-Åke som gått i konkurs, 
men han verkade inte speciellt ledsen 
för det. Årsmodellerna hade han fått 
lite om bakfoten, men Saab-intresset 
var det i alla fall inget fel på. 

- Jag var dum nog att sätta dom på 
mitt namn. Allra helst hade jag behål-
lit bilarna. 

Den ena 92:an var krockad och 
hiskerligt plastad i skärmarna och 
den andra en riktig reservdelsbil. 
Kanske hade de två kunnat bli en 
fungerande. 93:an från 1959 var fi-
nast, men försedd med handikapp-
aggregat och en dålig lackering. 93 :an 
från 1956 ( som var en 57:a. Jonasson 
går alltid omkring med sin perversa  

lilla bok med Saabs chassinummer 
nedklottrade) var också ett riktigt 
renoveringsobjekt. Bilarna hade tidi-
gare tillhört en för Saabregistret känd 
förgrundsfigur nämligen Sune Eriks-
son från Hjo. Bilarna var några av de 
många han hade samlat på sig under 
sin levnad. De fyra bilarna som i våra 
ögon var i stort sett värdelösa i sk-
vrivande stund är ej anbuden in-
kommna till advokaten för utom ett 
anbud på båda 92:orna. 

Själva fortsatte vi till en bilskrot där 
vi knappt hann studera resterna av en 
92:a A-modell innan vi bryskt blev 
ivägkörda av en ilsken skrotinneha-
vare. 
Text och foto: Claes Johansson 



Sanningen om projekt Axel: 

"Jag blev tvingad 
att renovera!" 

Av Ulf Johansson (text) - Claes Johansson (foto) 

Bakrutan 

   

 

Bakrutan 

• 

Nu träder han fram. Mannen bakom 
rubrikerna, Ulf Johansson, renovera-
ren som med egna ord berättar om 
sanningen bakom Teknikens Värld 
projektbil. 

En av de mer grisigare Saab 92:or 
världen har sett. I varje fall till en 
början. 

"Han uppenbarade sig knappast som en 
prins, men likväl som ett snyggt insvept 
paket av brunt papper och skära rosetter. 
Parkerad på en släpkärra tidigt en juni-
morgon 1989 för att föräras husets 
48-åring, dvs jag. Väl klädd visade han 
sitt rostiga garnityr och sin svårt sargade 
maroonfrack med ett innandöme av säl- 

lan skådat kaos. Dagens namn var Axel 
och så fick bilen också heta. Entusiasmen 
hos jubilaren flödade inte, men efter so-
nens dagslånga rengöring, införskaffa-
des en plats i en lada utanför Kisa. Axel 
hade kostat en krona och var från början 
inköpt av sonens arbetskamrat Calle 
Carlqvist på Teknikens Värld. "Bilen ", 
en Saab 92 B de Luxe 1955 års modell, 
fick inte säljas vidare och önskemålet var 
givetvis att jag skulle renovera liket. Tack 
för det. 

Utgrävningarna börjar 
Juldagen 1989 lämnade Axel sin långa 
sömn som inleddes 1965 i en lada i Åsar- 
na. Två söner samt fadren startade med 

att gräva fram motor, växellåda, styrar-
mar, fjädringskonsoller och annat smått 
och gott ur ett lager av fett, olja, grus och 
jord. I vissa vrår var lagret upp till åtta 
centimeter! Den sjunde januari var vår 
svårflirtade herre helt naken. Den buck-
liga karossen kördes till blästring till Vre-
ta Kloster. Under tiden hade Saabfanati-
kern Stefan Gustavsson i Frödinge försett 
oss med en reservkaross och några dagar 
senare kunde de båda plåtsschabraken 
stråla samman hos Erikssons Bil och Plåt 
i Rimforsa (numera Kisa). Hjul och 
bromsar renoverades. En tur till Troll-
hättan och Pelle Rudh med motor och 
växellåda fick de också bli. Grabbarna 
på Saabmuseet hade lovat att hjälpa oss 
med den detaljen. Sonen Claes anlände 
med fånigt flin på läpparna i januari från 
Stockholm med fräscha reservdelar in-
köpta per annons i Nyköping. Därmed 
fick torsionskonsollerna nya bussningar-
na och fjädringen började så smått bli 
komplett. Ett av de många trevliga 
postpaket som anlände innehöll ett un-
derbart vackert renoverat instrument från 
JiGe Instrument i Leksand. Ännu ett lass 
med skärmar och bagagelucka och annat 
gick till blästring i slutet av denna höst-
varma månad januari. Renoveringen utan 
återvändo var igång. 

Leta felande länkar 
Månaden därpå ägnades åt klädselletan-
de (en långdragen historia skulle det visa 
sig) och ännu mera hämtning och lämning. 
Bland annat kom en snyggt renoverad 
kylare från Mantorps Kylarrenovering. 
Nya pedalplåtar bockade jag till enkelt, 
liksom renoveringen av alla knappar som 
ärgat fast i det läge de lämnades 1965. I 
vårt sökande efter delar köpte vi en re-
servmotor som enligt uppgift skulle ha en 
användbar vevaxel. Den visade sig vara 

fullständigt kass och åtta friska hundra-
lappar fladdrade iväg. Inte de sista som 
skulle gå den vägen  

Smedtakterna togs i bruk till att rikta 
alla stötfångarstag som hittills mest på-
mint om skruvmakaroner. Resultatet av 
vårt letande efter nytt tyg var nedslående. 
Världen må vimla av tyger av alla de slag, 
men inte till en stackars Saab från 1955. 
Grannen Birgit gjorde så ett försök vid sin 
vävstol. Den visade sig bli ett lyckat sådant 
och snart hade Axel en mycket elegant 
innerkostym. April öppnades med reno-
vering av Axels ägare. Det tar på krafterna 
- och endast ett år hade jag fått till min 
förfogande. Regummerade cykeldäcks-
grova sulor dök genom Grahns Bilars 
försorg upp för moderata 1 500 kronor 
och en splitterny dörr hämtades från sin 
krok på vinden hos nämnda firma. De 
felande länkarna blev allt färre. 

På fötter i juni 
Axel började så smått bli lite flärdfull och 
en invändig lack hos kända Ommelack i 
Vimmerby stod i tur. Roland på plåtfir-
man var klar med de största ingreppen; 
byte av de intryckta taket och de bortros-
tade golvet. Varma maj ägnades åt stolar, 
säten och bromsrör. 

För att nämna några få saker. Bak-
vagnsupphägningen som med sina tor-
sionsfjädrar mest påminde om plockepinn 
blev juni månads sysselsättning (man har 
ju ett jobb att sköta också, även om sonen 
inte tycktes tro så). Äntligen stod Axel på 
egna gummiskor igen, den sjunde juni. 
Tur var väl det för vi var anmälda till 
första utställningen, på Taxinge slott och 
MHS-dagen. Leende med mossa på taket 
och lösa tänder i form av en nykroma d 
grill charmade Axel publiken. Det var 
roligt att se vilket intresse våra garage-
mödor fött. Forts nästa sida 
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Här monterar Ulf in den nyrenoverade motorn. Observera även reservdelsnumret på 
fram flygeln. 

Bakrutan Bakrutan 

liksom dörrlister, glasrutor. Fru Eleo-
nors hemsydda och synnerligen prydliga 
dörrsidor sattes på plats liksom strål-
kastare bakljus. Kort sagt- allt det roliga! 
13 januari väcktes Axel ur sin törnrosa-
sömn. Vilken sång! 

Hittade hem till Hulda 
Mycket småpyssel kantades följande 
veckor. Nya värmetunnlar ( SSR saluför 
dessa!) tillverkades av Helsingborgs 
gummifabrik. Nya aluminiumlister bor-
rades dit under största försiktighet. Med 
ett nytt laddningsrelä från Bosch i origi-
nalkartong (ett vackert ord enligt sonen) 
från -55 kunde så första åkturen göras i 
februari. Äntligen, äntligen! Den 25 mars 
gick han rent och snyggt och första rikti-
ga resan bar till Linköping för världspre-
miär på en bilutställning. Självfallet med 
blankt protokoll från besiktningen. 

Stockholms bilsalong blev nästa stora 
uppvisning. Intresset var minst sagt 
enormt! många blev också förvånade över 
att vi faktiskt körde bilen dit från Kisa, 
något vi inte tvekat en sekund att göra. I 
maj for sonen på den stora återfärden till 
ladan i Åsarna och till Östersund där 
Hulda 91 år tog emot. Hennes man hade 
ägt bilen som ny. Ett kärt återseende! 

Sommaren inledde Axel med ett besök 
på MHS-dagen i Taxinge, nu som full-
fjädrad gentleman till skillnad från året 
före. Drygt trehundra mil hann det bli 
första sommaren - som avslutades på 
Sahlens höstsamling i Göteborg. Till 
vintern står Axel med hela sin historia 
dokumenterad på Saabmuseet i Troll-
hättan. Redan nu känns en liten längtan 
till våren för att åter kunna skrida fram 
på vägarna med Axel - en maroon. 

Axel sjunger igen 
Från Mr Holmgren i Sandviken anlände 
nya bromscylindrar och en vänlig man 
från Jönköping skänkte en låda Saabgo-
dis med bland annat nya stötfångare. 
Innertak från Per Andersson i Borås och 
ett mycket fint kromjobb av Bröderna 
Backmans i Eskilstuna förgyllde tillva-
ron. Innerlacken gjordes om på grund av 
att blästersand fastnat i färgen och åter-
igen hämtades bilen från lackfirman i 
Småland.Bromsar och annat livsnödvän-
digt fungerade i augusti, en dag att min-
nas. 

Fortfarande saknade vi en bra vänster-
dörr och en vanskapt dylik från Värm-
land gjorde oss inte gladare. ( fladder, 
fladder från plånboken...). Motor och 
låda var klara från Trollhättan och den 
propra inredningen hämtades från Bil 
och Marin Textils Symaskiner i Linkö-
ping. Den 15 oktober lyftes kraftpaketet 
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på plats av två tårögda Saabidioter. Sol-
lentunamässan var nästa uppvisning inn-
an sista plåtsvängen hos Bil och Plåt i 
Rimforsa. 

I november ( det börjar gå.undan här) 
var allt rostlagning avklarad och en icke 
föraktlig hög med plåtrester kunde fraktas 
till skroten. Den slutgiltiga maroonsmo-
kingen skulle nu på plats. Under tiden 
lyckades Tudor trolla fram ett tidenligt 
batteri och Claes fick fatt i en original 
bäddsats, en i mina ögon förhatlig an-
ordning efter åtskilliga semestrar i gamla 
Saabar. 

Två dagar innan julafton hämtades bi-
len som nu var en rubin och strax var 
skärmar och dörrar på plats. Dinol i 
Linköping tog sig an Axels underkläder. 
Därpå kunde vi avsluta ett intesivt Saab-år 
med att montera bensintank, ljuddäm-
pare, mattor, stötfångare och annat. 
Nyåret 1991 blev alla slangars glada tid, Nya delar till Axel. 
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Årsmöte 1992 

Den 7 mars klockan 12:00 
Var ???? Jo,på tekniska museet. 

Var ska jag/vi anmäla oss 
Jo,till K-G Karlevall 

senast den 14/2 
Välmött! 

Sänds till 

kar,* 

	 K-G Karlevall 	
4C.0 

Pallanders väg 104, 136 49 Haninge. 

E 

SVARSKORT 
Jag/vi blir 	st på årsmötet 

NAMN 	  

ADRESS 	  

POSTNR 

ORT 

1 
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1:a priset, en Corgi Saab gick till Crister Borg. 

Bakrutan 

 

	1 	Bakrutan 

 

Vinnarna i fototävlingen! 

 

TIPSET! 

 

Kör du med kork i baken? 

Tredje bästa bild blev "uppnosigt", 
insänd av Per Alvestig. 

2:a priset, klubbens nyckelring gick till 
Ulf Hansen. 

Dagligen gör jag Stockholms inner-
stad osäker med min Saab från 1962. 
Ett synnerligen njutbart nöje tack vare 
frihjulet och den för statstrafik väl 
avpassade utväxlingen. Men bakre 
ljuddämpare har fungerat som en 
kork. Efter ett antal mil består dessa 
inre obönhörligen av beck, gros och 
oidentifierbart sörja. Med ens blir 
Emma (bilen heter så) slöare än en 
lungsjuk ansjovis. Motorn varvar inte 
ur och minsta backe blir plötsligt som 
Åreskutan att bestiga. 

Efter två sotningsförsök gav jag upp. 
Enda resultatet var en mindre tids 
respit innan krämporna återkom. 

Så blev det! Väl igång med 
snickrandet tyckte jag det 
hela verkade en aning högt 
och rankt (Ljungström får 
ursäkta). Totalhöjden blev 
14cm. lägre. Detta genom 
att göra benen kortare,och 
öka deras vinkel (stabila-
re). En ljuvlig pallbock om 
jag själv får säga. 
Göran Blom quist. 

(Se ritning nr 3 -91 sid 17) 

Något tvåtumssystem ville jag inte 
besudla min älskling med, så istället 
angrep jag "korken". Med en bågfil 
sågade jag av ljuddämparen strax 
framför den nedre "bulan" där av-
gaspipan mynnar från. Med ett tryck-
luftsdrivet verktyg spettade jag bort 
innanmätet och öppnade upp ett 
större hål där avgaserna går ut i "bu-
lan". Efter denna ganska enkla men 
smutsiga operation svetsades burken 
ihop. Ingreppet gjorde susen. Bilen 
blev inte märkbart ljudligare, men 
flåset desto bättre. Emma går bättre 
än någonsin! 
Claes Johansson 

Göran står pall! 
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Från Gunnar A Sjögrens 
teckningsblock. 
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På utflykt med 
Gnussar Cromen 

Som synes fattas stora delar av inredningen, men 
Gnusssar drar sig ej för att köra bilen sittandes på 
en pall. 

Här synas Gnussars MC V4 med något dåligt 
mönster på däcken för att kunna taga sig fram 
på en leråker. 
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Hej, vill bara visa hur det 
gick när Gnussar skulle 
hämta hem ett av sina 
Saab-fynd. Först tankning 
sedan snapsning och upp-
start av maskineriet. Sedan 
full fart över en vattensjuk 
våråker för att komma fram 
till biltransporten. Första 
biten gick mycket bra. Se-
dan började ekipaget att 
sjunka mitt ute på åkern. 
Resultatet syns på bifogade 
kort. Tyvärr var klockan 
23.30 på kvällen men en 
kvällspigg bonde förbar-
made sig. Han tog sin trak-
tor och spelade Herr Cro-
m&is bil 100 meter upp till 
vägen. Sedan vidtog hem-
färd samt en grundlig tvätt 
av objektet. Ännu ett 
Saab-objekt är räddat till 
samlingen. 

Hälsningar 
Gamleman i Umeå 

PS Tyvärr så var det natur-
ligtvis dom tre sista korten 
på rullen så traktorn missa-
des förstås. DS 
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Apropå Söderturen 91 
Vi skulle vilja lämna in en protest angå-
ende tröstpriset. Vi kunde inte fylla i på 
raden om största fadäs. Vi kom nämligen 
inte fram! Ni kanske minns oss sen Sö-
derturen 90. En röd 96-63 som då pga 
havererad tändspole fick bogseras sista 
biten. "Falujungfrun" (vi kallar henne 
så), har visst något emot Söderturen. Vi 
tar det från början. "Falujungfrun" har 
sedan premiärturen (Söderturen 90), gått 
klanderfritt. Så vi startar glada i hågen 
från Tierp ganska tidigt för att i lugnt 
tempo kunna åka gamla E4:an och slippa 
alla stressjökar. Vi hämtar delägare Clas 
i Månkarbo och fortsätter. Jag nämner 
att, 

-"Du smäller det inte lite i bromsen?" 
Och får till svar, -"Gamla bilar ska låta 
lite. Dessutom så tar den ju!" Det är 
skönt att komma förbi Uppsala så att vi 
slipper alla jäktade semesterfirare på 
E4:an. Solen skiner, vyerna är fina och 
förväntningarna är stora när Ove skall 
göra en fin inbromsning vid rondellen i 
Märsta. "PANG" Bilen skakar och skut-
tar! -"Va f...n har vi tappat framhjulet?" 
Skriker en nyvaken Clas från baksätet, 
han tror att vi åker på underredet. Vad 
som undslipper föraren lämpar sig verk-
ligen inte för skrift. Men han lyckas stan-
na bilen vid sidan av vägen med hjälp av 
handbromsen. På andra sidan diket lig-
ger en Statoil mack där vi (läs Ove och 
Clas) kan skruva bort hjulet och under-
söka vad som felas. Vi kör dit väntar på 
att dom ska öppna, bara för att få reda på 
att dom som är där inte har någon nyckel 
till verkstaden. Och vi som måste ha en 
trumavdragare! 

-"Men det finns ett par killar som har 
en verkstad en bit bort". Vi får en vägbe-
skrivning och rullar sakteliga dit. Vi ber 
vänligt om hjälp för det är något allvar-
ligt fel på bromsen. Men icke, trots att vi  

bara vill låna verktyg, (som vi ser finns i 
mängder), så får vi omtalat för oss att det 
finns gör det själv verkstäder. Bussiga 
grabbar! (Dom var säkert avundsjuka för 
att ingen av dom hade någon blänkande 
gammel SAAB). Så det är bara att puttra 
vidare för att leta efter någon mack där 
det kan tänkas att det finns en trumav-
dragare. Vi måste ju få reda på vad som 
felas vår "jungfru". Vi får syn på en 
OK-mack och nu börjar det bli bråttom 
om vi ska hinna till Tyresö. Det tycks 
äntligen bli en ände på allt elände, vi får 
låna en trumavdragare! Killarna börjar 
jobba och slita i den stekande solen, 
svetten rinner. Ni ska tro att jag får elaka 
blickar när jag, sittande i gräset, gnäller 
att det är varmt. Men lyckan är inte 
långvarig, det eländiga verktyget är för 
liten. Hur dom än försöker, om och om 
igen i en dryg halvtimme, så glider den 
bara av. Vi blir tvungna att ge upp! 
Förbannande morderna bilar med för 
små bromstrummor och gormande över 
att verkstäderna inte har verktyg till rik-
tiga bilar återlämnas det lånade. När 
händer, armar och ansikten tvättats och 
medhavd läskande dryck ur druckits så 
börjar en tämligen tyst hemfärd. Hastig-
heten ligger runt 30-40 km/h som snab-
bast och när jag försöker med, -" Jag sa 
ju att det var något fel på bromsen" Då 
blir jag tvärt avbruten med, -"Nu håller 
du käften". Innan vi har hunnit hem 
börjar vi dock se det komiska i att vi 
lyckats göra den största tavlan i år också. 
Fast det vet ni som lyckats ta er dit 
ingenting om. Vi får se om vi törs göra ett 
nytt försök nästa år! 

Ps Felet bestod i att bromsbanden hade 
lossnat från backarna. 
Anna Hällström 
Fru till en SAAB-idiot. 
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303:ans återkomst var långt ifrån någon 
enkel och smärtfri process. Vårt förbere-
delsearbete hade tagit enorma proportio-
ner och så här i efterhand kan väl sägas 
att vi fick byta både en kolv och vevaxeln 
till bättre begagnad dito. Annars hade vi 
inte kommit en meter. 

Men i övrigt stod endast kulisstrim-
ning på programmet, såsom extraljus på 
taket och sportlister från en stadsbuss 
Biissing och läderrem över huven. En 
speciellt inhyrd dekoratör målade "303" 
på karossidorna, vår hyllning till idolen. 

Tävlingsdagens morgon inleddes med 
en seriös "shake-down" körning i sko- 

Ryck i starten 
Starten sker på klassiskt Le Mans vis, 
med språngmarsch till bilen och så iväg. 
Tävlingsrävar som vi är hade vi rationa-
liserat bort startnyckeln. Ett knytnävs- 

gen. John Jonasson gjorde sitt bästa för 
att ta död på bilen och fördärva tre 
månaders förberedelsearbete. 

Ett sus gick genom depån när vi anträd-
de Anderstorps racerbana med 

6 000 varv och sökarlyktan tänd. För 
att skingra massorna när vi parkerat 
bredde vi över ett dekorerat skyddskapell 
(Classe sydde till klockan ett natten före) 
med hål för sökarlyktan och med texten 
"NO VALVES". 

Medan andra team freneniskt försökte 
lappa ihop bristfälliga och alltigenom 
totalvidriga tingestar från 70-talet gick vi 
själva omkring och visslade mest. 

slag i panelen räckte gott för att startmo-
torn skulle gnugga igång monstermaski-
nen. Jonasson, som fått äran att ta star-
ten, skötte sitt jobb hedervärt. 

Ett karaktäristiskt ljud skar genom luf- 

ten, i med ettan och ett ryck iväg. Medan 
de andra fumlade med nycklarna hade 
Jonasson redan kastat i tvåan och ångat 
vidare. Det framkom senare att han hade 
glömt att ta på sig bältet. Nu gjorde det i 
och för sig inte så mycket, för i första 
kurvan hade alla kört om 

Ett 24-timmarsrace blir efter ett par 
timmar en ren rutinsyssla, åtminstone i 
en 38-hästkrafter stark Saab. I varje kurva 
tjöt textildiagonalerna värre än Sveriges 
församlade kår av elaka barn. Innerhju-
let gick i vädret och medan däcken för-
tvivlat tuggade efter fäste. Ut ur kurvor-
na gick det - hur man än bar sig åt - så 
sakta, så sakta. Till medtävlarnas förtjus-
ning gick vår trubbiga kamrat på klas-
siskt maner upp på två hjul i några kur-
vor. Classe hoppade efter några timmar 
in i en lagom svettig kupe, körde ett par 
varv, men åkte sedan in i depå. 

- Byt däck, skrek han, något som var 
åtgärdat 3,6 minuter senare. Nu gick det 
bättre och skrek mindre. 

Ras - hets 
Kommando Zweitakt nötte grundligt sina 
varv i egen takt. Det började skymma och 
alla förstå s-sig-påare som spått vårt snara 
urträ de ur tävlingen på grund av motorras 
stod tysta av beundran inför 303:ans 
driftsäkerhet. Därför sa växellådan upp 
sig. 

Det var Jonasson, vem annars, som 
skulle ut ur depån när det plötsligt tog 
tvärstopp. En sekund senare lät det som 
en marackas från växellådshuset. 

Men en genomsnittligt vilopuls av 867 
slag i minuten rev Jonasson så ur driv-
aggregatet. Även om han själv kanske 
inte märkte det, så hjälpte både Erik 
Randa och Classe till också. Efter klyv-
ning konstaterades totalhaveri. Alla möj-
ligheter började nu undersökas. Inte en  

minsta lilla och mest oaktiva medlem i 
SSR lämnades oprövad. Med hjälp av 
ordförande Yngve Ekberg i telefon ( som 
skulle behöva en lektion i svensk geogra-
fi) letades diverse medlemmar upp i 
trakten. 

En hade oskicket att åka på dans. En 
annan var rent otrevlig. Hela tiden hörde 
vi namnet Christer Martinsson surra i 
luften. Denne gäckande skugga skulle 
enligt ryktet vara ortens okrönte 
Saab-kung med ett kungarrike bestående 
av fyrvädade lådor. Men han fanns bara 
inte. Hela tiden möttes vi av beskedet i 
telefon att han var någon annanstans. 
Vår aktivitet i depån tilldrog sig stor 
uppmärksamhet. Ur massorna lösgjorde 
sig ett par riktiga entusiaster. Det dröjde 
inte länge förrän de låg i vårt motorrum 
och meckade i fredagsstassen medan vi 
storögt tittade på. 

- En sån där låda har nog jag hemma, 
säger plötsligt någon. 

- Ehh, du heter möjligen inte Christer 
Martinsson. 

- Joo, det är jag. 
Det gäckande skuggan hade tittat på 

några dårar i en depå på ett 24-tim-
marsrace. I mörkret söktes så bodar och 
garage igenom. Min minnesbild av för-
loppet har fördunklats en smula, men 
efter två växellådor som inte passade var 
vi nära att ge upp.Och hemma hos 
Christer Martinsson låg bara en treväx-
lad låda. 

- Prova, föreslog någon, alltid får ni i 
någon växel! 

I sann 24-timmarsanda fick återigen 
Erik "växellådshämtaren" Randa agera i 
natten. I triumf lyftes kadavret ner i 
motorutrymmet. Dom om vår förvåning 
när det visade sig att den treväxlade låda 
inte var treväxlad låda. Den hade fyra 

Forts nästa sida 

303:ans återkomst 

Sist men ändå bäst 
I förra numret samlade konunando Zweitakt styrkorna. 

Anfallet skulle ske på Teknikens Världs 24-timmarstävling för 
1000-kronorsbilar.Vapnet: en bedagad 96:a "Sport" 
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Nattugglan 
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friska växlar, vår tipsare hade sett fel! 

Monumentet på myren 
Ny fart på 303. Men bara efter ett tiotal 
varv var det dags för depåbesök igen. 

- Den slirar på kopplingen, skrek Jo-
nasson som återigen lyckats piska upp 
sin puls till nya stordåd. Det var spline-
söverföringen i drivaxeln som rensats 
ren. Kvickt rullade vi in vagnen i ett 
kombinerat sov- och meckartält som ett 
V4-team stolt hade rest på parkeringen. 
Vi åberopade saabandan och krävde att 
få låna svetsen av de sovande V4-förarna. 
En fet helsvets bland märkesbröderna i 
sina sovsäckar avslutades med ett två-
taktsmoln. Vi var åter med i leken. Classe 
som kroknat av trötthet gick och lade sig 
och bad om att bli väckt till gryningen för 
ett mästarpass. Någon timme senare skrek 
en röst utanför tältduken. 

- Drivaxeln har gått av, nu skiter vii det 
här. Jag vill sova! 

( Jonasson sov inget den natten för han 
delade tält med någon som snarkade så 
starkt). 

Vad som hänt var att hjulet lossnat och 
försvunnit ut i natten i tangentens rikt-
ning. Bilen hade åkt rakt ut i myrenoch i 

XAMBINW.  \,„ 

de tidiga morgondimmorna tronade den 
där likt ett monument över fornstora 
dagar. Frukosten ingöt nytt mod i 
kommando Zweitakt och via de många 
kontakterna från kvällen innan skaffades 
en begagnad drivaxel fram. Ett snabbt 
byte för vana Saabmeckar. Dagen förflöt 
sedan i spänstens tecken.Medan många 
av kombattanterna verkade mer än av-
trubbade gick vår Saab bara bättre och 
bättre. Vid målgången 24 timmar från 
start blandades tvåtaktsknatter med 
applåder och glada anleten. Vi hade 
lyckats. Vi hade klarat oss utan att bryta 
racet! Efteråt kom chefredaktören från 
Volvotidningen Ratten fram och erkän-
de motvilligt: 

- Sägs vad man vill om dom gamla 
Saabarna. Men nog låter dom härligt i 
alla fall. Vår insats hade inte varit för-
gäves. 

Ett stort tack till Erik Randas far Helge 
och grannar som fick stå ut med att Bl a 
John varvkörde motorn utan avgassys-
tem i Ca 30 minuter— ett under att ingen 
granne krossade bilen av ilska. 

Text och foto: Claes Johansson  

Bakrutan 

I år hade den kända veterantävlingen 
Nattugglan förlagt 2 veckor senare 
för att vara mycket mera natt än 
tidigare. Dessutom var det ett helt 
nytt gäng som arrangerade, istället 
för Sune "Sliret" Strömberg som hål-
lit i trådarna de fem tidigare åren. 
Tidsförskjutningen innebar tyvärr att 
tävlingen inte hölls samma helg som 
saabträffen vilket reducerade antalet 
deltagande Saab-ekipage något, dess-
utom ingick två trogna rallydeltagan-
de SAABåkare Bosse Nordström och 
P-0 Åberg i arrangörsstaben. P-0 
hade för övrigt sammanställt det 
mesta av frågematerialet. 

Starten hölls som vanligt vid Väs-
terbottenmuseum på Gammlig, sedan 
gick vägen via Täfteå, Sävar och lite 
småvägar till Flurkmark där halv-
tidsvilan var förlagd. Där fick ekipa-
gen svara på ett antal trafikfrågor. 
Sedan bar det av mot Umeå igen, 
förbi travbanan och Röbäck för att 
slutligen på målet vid Konsum i 
Stöcke. Där upplystes deltagarna om 
att den berömda nattvickningen med 
pyttipanna samt prisutdelning var 
förlagd i Strömbäck. 

47 ekipage deltog med varierande 
resultat och tyvärr hade vissa också 
problem att nå målet, däribland Ste-
fan Westberg med sin 96-65 som  

drogs med startmotorpaj kvällen ige-
nom och helt klart behövde lite auk-
toriserad Saabservicehjälp. Mycket 
av frågorna handlade om 50-och 60 
-tals fordon. 

Segrare blev en av giganterna inom 
veteranrallysporten, den kunnige och 
sympatiske Per Jonsson på 60 p, för 
kvällen körande Chryssler 1938. Per 
håller f.ö. på en mycket intressant 
Chrysler Imperial av 1931 års modell. 
Vilken bil! Vilket fint renoveringsar-
bete! 

På en god och hedrande andra plats 
kom SAAB-paret Stenlund/Johansson 
MC 850 med 58 p. Dom blev f.ö. trea 
i Lappmarksrallyt i Lycksele i Juni 
med samma bil. Paret har inte riktigt 
nått upp till de toppresultat som 
presterades med sina trogna gamla 
"Brunte", men det kommer flera 
chanser. Nästa tävling blir det 
SAAB-dominerade "Kalldrage" i 
mars 1992. 

Den i Saabkretsama kände Sune 
"Sliret" Strömberg hamnade något 
längre 

ner i prislistan dock bland de tio 
bästa trots att han körde en konstig 
tysk fyrtaktare med svarta fartränder. 
Av Saabgänget saknades "Sunkan" 
Sundgren och 011e Larsson. 
Gnussar 
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EXTRA • EXTRA 

SSR Norr:s medlemmar har möjlighet att hos 
Lantmännen i Umeå handla 2-taktsolja 

till förmånligt pris. 4 lit dunk kostar 65:-, 
20 lit dunk kostar 238:-. 

Kontakta P-A Johansson, tel: 090 15 28 00 
eller besök honom på Västerslätt. 

Många vinterhälsningar 
Martin Stenlund 

Box 190, 912 01 VILHELMINA. 

Bakrutan 
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Motorutställning i Umeå 
1-3/5 - 1992. 

SHRA,UVS och NMH har gått sam-
man för att arrangera EN stor och bra 
utställning i Umeå. Och nu till det 
roliga! Svenska Saabregistret har 
ombetts att medverka med en monter 
omfattande två ev tre bilar. Detta ger 
oss en toppenchans att nå ut till en 
stor publik. Förutsättningen är att vi 
gör en snygg monter ev med ett tema 

biltävlingar med hänsyftningpå saab:s 
stora rallyframgångar under 60-talet, 
eller något annat. Alla goda ideer och 
förslag mottages tacksamt. Dessut-
om kommer vi att ha montern be-
mannad alla tre dagarna, så det be-
hövs att medlemmarna ställer upp 
några timmar var och håller fanan 
högt. 

Köpes: Saab 93 eller Saab 96 i fint skick. 

Kent Zerath Tel:0411-74498 kväll 

Köpes: Till Saab 96 -69. Röd/svart baksäte + USA-front till V4. 

Jonas Sahle'n Hagenv.26 430 41 Kullavik Tel:031-931753 

Köpes: Till Monte Carlo 850. 1 skärmemblem,baksäte röd/grått, 

original extraljusfäste,1 framsäte röd/grå(röd/röd), 

främre stötfångare,hjulsidor samt nya rostfria navkåpor. 

Kan byta mot motordelar kortnossport,v-pump repsats kortnos 

samt drivknutsdamasker kortnos,b1.a. 

RING,RING,RING! 
090 - 317 43 STIG, 090 - 492 21 SUNKAN 

0950 - 810 43 MARTIN (helg) 
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Martin Tel:0950-81043 helger 

Köpes: Till V4. Centrumkåpor till Ronalfälgar.Strålkastarsarger 

till USA-front. 

Roland Klaese'n Tel:0495-30108 efter 18.00 

Köpes: Verkstadshandbok och reservdelskatalog Saab 96 -62,samt 

skärmlister fram,stötfångare och ekersnobbringar. 

Patrick Lundin S. Storängsv.58 b 612 43 Finspång Tel:0122-17603 

Köpes/ Jag söker en Saab 92 B motor somgår runt.Jag har mycket 

Bytes 	93-96 delar att byta bort. 

Ronny Berntsson Malungshemsv.4a 782 00 Malung Tel:0280-12353 

Köpes: Saab 92 soltak oavsett skick. 

Till 92,93,95.Skärmar och kofångardelar endast nytt. 

Till Saab 95.Plädar,madrass + all möjlig litteratur om 

Saab 95 -59.Instruktionsbok,tester,foto,försäljn.broschyr. 

Stefan Gustavsson Hagav.10 F Frödinge 598 00 Vimmerby 0492-40354 
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Köpes: Till Saab Sport. Allt i motordelar,vevaxel,remskiva,delarna 

mellan remskiva och vevaxel,sportkolvar. 

Karossdelar,kromlister,spolarpump(rund),framstolar,stötfångare, 

plastöverdelen till instrumentbrädan. 

Anders Jonsson Tel:090-162479 dag 090-140392 

Köpes: Ana-nytt 1961-67.6-bladig kylfläkt till kortnos 709787, 

MC 850-förgasare 732416 med insugningsrör 732426. 

Till 96 -64.nytt.2 st bromstrummor 711606,bussningar till 

framvagn och bakaxel,vattenslang 717882,bakre ljuddämpare 712576, 

vänster framskärm. 

Säljes: Saab 92 b -53.Renoverad körklar,skattad och besiktigad. 

Snygg in och utvändigt,går fint. 

Saab MC V4 -67.Rep.objekt,vissa lister och mattor samt 

träratt saknas. Martin Tel:0950 - 81043 Helger 

Säljes: Tvåtaktsolja.Lantmännens,specialpris till SSR:norrs medlemmar 

65 kr/4 L eller 238 kr/20 L. P.A.Johansson Tel:090-152800 

Säljes: Saab V4 -75.Grön lack i hyfsat skick,nästan rostfri. 

Vita däcksidor.Säljes helst till original-fantaster 

som kan ta hand om "Lilla Bettan".Kan ej ta hand om 

tre bilar.Hon går som en klocka. 

Patrick Lundin Tel:0122-17603 efter 17.15 

Joel Berneklev Båtsman Hisings g 23 422 57 Hisingsbacka 031-582250 

Säljes: 2 st Saab 95 -64 i ganska risigt skick 850 kr eller 500 st. 

Till 96 61-62:inredningsbitar röd galon/grått tyg billigt. 

Till 96 -67:brun/grön baksäte.Till Saab Sport:bromsklossar. 

Till 95-96 64-66:bromsbackar fram. 

Säljes: Saab 95 -65.Ej komplett,saknar motor och diverse.Reserv-

delsbil eller renoveringsobjekt.Pris 400 kr. 

Saab V4 -72.Påbörjat cab-bygge.Sliten kaross.Mycket bra 

motor och växellåda.Pris 600 kr. 

Ronny Berntsson Malungshemsv.4a 782 00 Malung Tel:0280-12353 

Säljes: Saabo husvagn.Plastkaross 350 kg,nya däck,besiktigad,en ägare. 

Endast 30 registrerade av 400 tillverkade 1964-67.Högstbjudande. 

Kjell 0476-28084 Långasten 340 32 Grimslöv 

Säljes: Slutväxel till Saab Sport 7/36 ny 2000 kr.Blått baksäte Sport 200 kr 

Vxl 95/96 3-vxl. 500 kr.Saab 96 -62 ren.obj.Ej rost,plåtjobb 500 kr. 

Nya lister Sport/MC:7318538 undre vf skärm,7318579 övre v sidoplåt, 

7318587 övre h sidoplåt,7318595 undre v sidoplåt,7318603 undre 

hö sidoplåt,du får alla lister för 500 kr. 

Mats Jonsson Tel:0150-12904 hem,0150-58751 arb. 

Säljes: Saab 96 -62.1 gott skick med motorvärmare,skattad o.  bes.året ut. 

Sommar och vinterhjul + div. delar. 

Jonas Sahlgn Hagenv.26 430 41 Kullavik Tel:031-931753 

Säljes: Saab 96 -62.Mörkblå 8000 mil.Bilen är i utomordentligt gott 

skick.Verkstadshandbok och diverse reservdelar medföljer. 

Bernth Sahlin Bromma Tel:08-372272 

Säljes: Saab 96 -62.Påbörjad renovering.Bilen är i bra skick med 

mycket delar,extra motor och vxl-lådor. 

Gösta Holmberg Lottgången 15 602 11 Norrköping Tel ,: 011-132532 

Säljes: Till Saab V4.Burbåge komplett 400 kr.4 st fulldubbade däck 

på plåtfälg 100 kr/st.Div. plåtdelar. 

Roland Klaesgn 510 80 Wirserum Tel:0495-30108 
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08-742 72 70  

CHEVROLET CORVETTE SAAB 2-T SERVICE RÄDDNINGSTJÄNST 

Vi gör alla förekommande mekaninska arbeten på dessa bilar. 

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

Priserna är humana då vi själva är SAAB(enligt kamrater)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. 

Göran 
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MHRF - BESIKTNINGSMÄN 

Hans Eklund 	 Jan Johansson 
Sämskarbogatan 49 	Störlinge 
199 33 ENKÖPING 	PL 3048 
TEL: 0171 - 299 64 	387 00 BORGHOLM 

TEL: 0485 - 542 42 

Rolf Jensen 	 Martin Stenlund 
Bäckvägen 7 	 Kronoskogsvägen 67 
Olsfors 	 902 51 UMEA 
517 00 BOLLEBYGD 	TEL: 090 - 323 90 
TEL: 033 - 29 53 69 

Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 54 ÖREBRO 
TEL: 019-12 95 23 

OBS" 
Alla besiktningsmän har 
anmälningsblankett till 
veteranbesiktningen. 
OBS!!!! 

NORRLANDSSEKTIONEN: 
Martin Stenlund 
Kronoskogsvägen 67 
902 51 UMEA 
TEL: 090 - 323 39 

GOTLANDSSEKTIONEN: 
Bertil Ahlin 
Angeshagen 6 
621 50 VISBY 
TEL: 0498 - 781 09 

TIDNINGSREDAKTIONEN 
Dina fantastiska reseskildringar, 
SAAB äventyr m m skickas till: 

Erik Randa 
Duvholmsgränd 4 
127 41 SKÄRHOLMEN 
TEL: 08-710 61 13 

Claes Johansson 
Fregattvägen 10 9tr 
183 53 TÄBY 
Tel: 08-756 24 12 

Dina annonser 
skickas till: 

Lars Ericsson 
Erikslundsgatan 4 
126 32 HÄGERSTEN 
TEL: 08 - 645 03 58 

John Jonasson C/0 Jankowics 
Brålunden 15 ltr 
161 41 BROMMA 
Tel: 08-25 8948 

Stoppdatum för bakrutan 

Nr 115 januari 
Nr 2 10 april 
Nr 3 25 augusti 
Nr 4 5 november. 
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Bakrutan 

Så var det vinter och 
Saaben den slinter... 

Ett litet förslag dök upp i elfte timmen, 
Varför inte ha en liten träff på vintern. 
Det kan ju trots allt bli vinter i år. Och 
det finns ju inget roligare än att ta ut 
en 2-taktare på isen. 

Så ställ inte av bilen i vinter. Den kan 
komma till användning! 

Vi träffas på Botkyrka Motell vid 
Shellmacken, avfart Alby, när du 
kommer E4 söderifrån in mot Stock-
holm. De som kommer norrifrån Åker 
E4:an genom Stockholm och svänger 
av mot Alby vid Hallunda. 

Väl mött LÖRDAGEN 
DEN 

15/2 -92 kl 10.00. 
Ring veckan innan och tala om att 

du är intresserad, så vi vet hur många 
vi ska planera för. Mer upplysningar 
får du när du ringer. 

Kontaktpersoner: 
Lars Ericsson 08-645 03 58 
John Jonasson 08-25 89 48 

"Gruppen för strängare vintrar i 
Stockholm" GFS VIS. 

GoD filt 
Gorn-NyPTAR 

öNS KAR 
Ss& sq1YREcsE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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