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Kära Saab-vänner 
Nu är det väl återigen den varma 

årstiden över oss och till den hör 

putsandet och puttrande med fm-

Saaben. Du kommer väl till något av 

SSR:s evenemang i sommar!!! 

Jag tjatar som vanligt om att arrangörerna 
blir jätteglada om många kommer för det 
ligger mycket arbete nedlagt för att alla ska 
ha trevligt på en träff. 

Nå, årsmötet i Stockholm 7 mars förflöt 
utan några större sensationer förutom diver-
se förändringar i styrelsen. Vår kämpe och 
sekreterare Mats Jonsson hade aviserat sin 
avgång redan förra året och beviljades mot-
villigt utträde från sin post och ersattes av 
Göran Kölborn. Vice sekreterare Hans Ny-
berg leker med tåg på heltid mellan ved-
huggningarna och ersattes av K-G Karlevall 
tidigare klubbmästare. Suppleanten Börje 
Eriksson (SSR:s grundare) vilar sig till kom-
mande stordåd och hans plats togs av för 
många inte helt okände Bosse Hellberg, 
tidigare tävlingsledare för rallyverksamhe-
ten på Saab. Till ny revisor utsågs Hasse 
Söderström efter Erland Johansson och 
Gunnar Samuelsson. Ny revisorsuppleant 
åtog sig Claus Kegel att bli. 

Till de avgående och speciellt till Mats vill 
jag framföra mitt och övriga i styrelsens 
stora tack för det enorma ideella arbete som  

samtliga lagt ner för att SSR ska fungera så 
bra som vi gjort de senaste åren. Samtidigt 
vill jag hälsa de nya hjärtligt välkomna och 
hoppas givetvis att de ska jobba flitigt och 
tillföra SSR nya ideer. 

En sektion har bildats i Trollhättanområ-
det där Roland Widarsson är ordförande, 
och på deras möte i slutet av mars kom 50 
personer (fem mer än på SSR:s årsmöte). Vi 
önskar Trollhättegänget lycka till och till 
Saab-träffen i juli ser vi fram emot att träffa 
SSR-medlemmarna från vår senaste sek-
tion. 

Apropå sektioner är en på gång i Skåne 
med omnejd. Den startar kanske inte i år 
utan initiativtagarna Cecilia Svensson och 
Lars-Åke Larsson satsar på att vara med i 
Båstad Classic Car Show den 11 juli så de rar 
lite rutin. Efter det mycket lyckade delta-
gande i Malmö-mässan i höstas går det 
säkert bra. 

Trevligt när Ni medlemmar själva enga-
gera Er till att ordna träffar och dylikt. 

Det blev en lång spalt denna gång som 
avslutas med en önskan om trevlig sommar 
med mycket Saab-åka. Men ta det försiktigt 
och glöm inte att visa när Du ska svänga för 
det har snart alla slutat med utom jag. 

Ha't bra och väl mött på SSR-träffarna. 

Yngve 
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Den någotfirslummade redaktionen i arbete. 

Bakrutan L   Refällfir  Bakrutan 	 

S toppdatumet är först och främst till 
för annons-sidorna, så att ni ska få 

färska annonser, och det menas att ni skall 
skicka in era annonser och egna historier 
m m före stoppdatumet För det är ni som 
avgör hur tjock eller tunn Bakrutan skall 
vara. Men stoppdatumet är också till för 
att vi hinna få ut tidningen i tid, annars så 
är det stor risk att tidningen blir försenad. 
Men vi slänger inget utan vi tar med det i 
nästkommande nummer av Bakrutan! 

För att ellimenera tiden för tidningen så 
kan du skicka in ditt material ca 3-4 
veckor före stoppdatumet. Och har du en 
PC så är det ännu bättre. Det du behöver 
är en 3,5 disk, och programmet som du 
skriver in ditt material på heter word 
perfect 5.1. Har du en Macintosh så går 
den också bra att skriva in ditt material på. 

Anledningen till att det tar så lång tid 
för oss är att jag lånar en PC från mitt jobb 
på kvällar och helger. Allt måste nämligen 
skrivas in i datorn, ett arbete som är 
ideellt. Man har, en hel del andra sysslor 
också förutom klubbens åtaganden. 

Efter att allt material är inskrivet i PC:n, 
så skrivs det ut från en printer, så att vi kan 
korrekturläsa skriften. När alla fel har 
rättats så tar vi med oss disketten och åker  

till en reklambyrå som sätter texten och 
fixar tidningens utseende på sin Macin-
tosh dator. Även detta moment tar många 
timmar, där markerar han också var bil-
derna skall sitta. Bilderna måste också 
rastreras dvs läggas på ett nät med många 
små hål i och fotas av. Den består så av 
många små punkter. Detta görs för att 
gråskalan inte skall flyta ihop på fotona. 
Denna rastrering sköter vår tryckare om. 
Han ser gärna att vi använder svart-vita 
kort, men även färgkort går att använda 
om kortet ej är för mörk. 

Efter det att korten är rastrerade monte-
ras bilderna tillsammans med den satta 
texten. Efter det måste han plåta av dessa 
sidor som har foton eller teckningar. Se-
dan kan han börja trycka tidningen. 

När han har tryckt klart börjar han att 
binda ihop tidningen, så att man kan läsa 
tidningen. När tryckarn är klar med sitt 
arbete så åker jag och hämtar ett antal 
lådor med rykande färska "Bakrutor" som 
transporteras hem till mig. 

Hemma hos mig väntar resterande av 
redaktionen på att få kasta sig på tidning-
en och kuvertera och klistra på adresseti-
ketter. Därefter så fylls ett antal postsäckar 
med tidningar. När postsäckarna är fulla  

av tidningar så är vi också färdiga. Då är 
det bara att köra postsäckarna till posten 
för vidare färd ut i landet. Eftersom vi 
brukar träffas på en kväll i veckan så blir 
det ju också postsäckarna liggande i min 
bil ett dygn, eftersom det är jag som kör 
postsäckarna till posten här hemma i 
Vårberg. 

Så nu hoppas vi att ni förstår hur tid-
ningen kommer till. 

Och har ni några frågor så tveka ej att 
ringa till mej. Och DU tveka inte nu, fatta 
pennan skriv ner något om dej och dina 

Saabar! Vi blir så glada för alla trevliga och 
otrevliga bidrag. 

Medlemmar annonserar gratis under rubri-
ken köp/sälj, bara om det gäller Saab. 

Företagsannonser kostar 600 kr helsida/nr, 
bara om det har bilanknytning. 

Stoppdatum 1992: 15 augusti 
10 november 

Redaktören Erik 

Redaktören har ordet! 
Det har kommit förfrågningar om varför det tar så lång tid, 

från det stoppdatumet tills tidningen kommit ut till medlem- 
marna. Jag tänker redogöra hur "Bakrutan" går till att göra: 
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Bakrutan 

Alla stollars parad 
I februari hölls en stor motormässa i Göteborg. 

Svenska Saabregsitert var självIdart på plats. 

Bakrutan 

Bilarna i spänd förväntan på en hungrig Göteborgspublik. 

E tt initiativ från Martin "Verona" 
  Bergstrand i Göteborg, aktiv med- 
lem i Svenska Skrot Registret gjorde att vi 
fick ställa upp med en monter vid bil-
mässan i Göteborg. Verona tog då kontakt 
med resten av skrotgänget i Göteborg, 
som vid detta tillfälle var 75:an Olsson, 
Patrik Simonizon, Russin Nicklas, Che-
vette Svensson, lantbrevbärare Karlsson 
& Jonas Briggs. 

Vi träffades hemma hos Verona och 

Det var ett fasligt putsande och fejande innan montern kunde anses färdig 
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en: att a köra igång motorerna och lukta 
på blårök. Så roligt så att vi fick stoppa 
Russin Nicklas när han var på väg ut ur 
mässhallen för att åka ut och köra ett varv 
på parkeringen ( dvs linda bilen runt en 
lyktstolpe eller dyl). 

På onsdagen började så utställningen. 
Vi hade delat upp oss så att vi stod två-tre 
personer i montern varje dag. 75:an Ols-
son kom i extas då han fick värva många 
medlemmar "av de sina" dvs människor 
som var helt skrotfixerade, med Saab in-
stämplat i pannan och långa polisonger 
som på en del personer även stack ut 
under den pepitarutiga bilhjälmen. 

Efter en vecka med många värvade 
medlemmar så kan vi sammanfatta ut-
ställningen som en mycket trevlig övning 
med många nya bekantskaper och med-
lemmar. 

Text: The two stroke Gang from Got/sen-

burg with Briggs and 75-Faxen 

Publiken i stum beundran inför bilar och 
rallyfilmer. Sahlöns rally 93:a fick åtskilliga 
nostalgiska ögonkast. 

gjorde där upp planerna för det som kom-
mer att beskrivas som SSR:s totala un-
dergång. Det var mycket att planera, som 
t ex monterns utsmyckning, vilka bilar vi 
skulle ha med etc. Vi hade tänkt att vi 
skulle ha en 92:a, en 93:a och en 96:a. 
Men till slut blev det Briggs rally 93 59:a, 
postis 96-62:a och Simoniz.96-66:a. In-
flyttningen skedde två dagar innan ut-
ställningen började. Detta var ett av det 
roligaste momenten med hela utställning- 



Bakrutan 

En rökare • rinken! 

Utsikt över Norrlandssektionens monter på motormässan. 

Bakrutan 

SSR:s Norrlandssektion hade fått ett 
erbjudande om att ha en egen monter 
på mässan och visa upp sig. 

M ontern var stor nog att rymma tre 
bilar samt video och lite tillbehör. 

Som tema för montern valdes tävlingsbi-
lar med hänsyftning till Saabs enorma 
tävlingsframgångar under många år. 
Därför var det ett rätt självklart val av 
bilar. Det blev Stig Johanssons och 
"Sunkan" Sundgrens Monte Carlo 850 
samt Martin Stenlunds Greta Molander 
kopia 92:a. Dessutom hade medlemmarna 
hjälpts åt att plocka fram olika tidstypiska 
tillbehör och radiocentralen ställde upp 
med TV + Video där det visades rallyfilm 
alla dagarna. Gunnar Sundgren hade gjort 
ett collage av de mest populära rallyfilmer 
med Saabinslag som gjorts. 

Tack vare det mycket framsynta iden 
från Stig Johansson att ta fram en klubb-
jacka för Norrlandssektionen kunde 
samtliga medlemmar som arbetade i 
montern ses välklädda och prydliga. 
Många var också försedda med läckra 
skjortor och slipsar så det var en mycket 
proper monter. Dessutom fanns ett förslag 
till klubboverall upphängt i klubbens 
monter. 
Det var tur att det fanns jackor framtagna 
som visades klubbtillhörigheten då vi 
stackars styvmoderligt behandlade norr-
länningar pga av slarv på centralt förråds-
håll blev blåsta på den goda konfekten i 
form av utlovade klubbtröjor och tid-
ningar som skulle ha använts i vår stora 
medlemsvärvningskampanj under mässan. 
Detta fatala missöde lade en viss sordin på 
medlemmars glädje under helgen. 

Enorma bilar 
Sensmoralen får bli att vissa 031-ingar 
hellre bör dricka kaffe till lunch istället för 
ättika. Nu åter till allt det roliga som 
skedde. Under lördagen avhölls en inoffi-
cell Saabträff i montern och många lång-
väga medlemmar dök upp och njöt av 
samvaron med alla trevliga klubbkamra-
ter i SSR. Dom fick ju också möjlighet att 
se alla andra fina bilar som visades upp, 
exempelvis en enorm Packard, en minst 
lika enorm Bentley Speed Six från 1930, 
en mycket fin Austin Seven ägd av CSS 
medlemmen Göran Lindström samt un-
dertecknade egen mässfavorit, Jan Fos-
sums Renualt Gordini 1300, is SM vin-
nare 1973 och 74. Både bil och ägare helt 
i originalskick, för att ta några exempel. 

Lite Saabgrejer bytte ägare allt från 
kompletta motorer till luftfilter för 
trubbnos och original verkstadshand-
böcker. 

SSR:s klubbmonter ansågs av oberoen- 

Tva av Norrlandssektionens mera bekanta 
medlemmar provkör den nya högerstyrda Saab-
prototypen. 

de bedömare som den generellt mest väl-
besökta under alla dagarna, vilket får ses 
som en fjäder i hatten för allt det arbete 
som lagts ner för att det hela skulle fung-
era. Helt naturligt drogs det tyngsta lasset 
av de boende i Umeåområdet och bland 
de som flitigast sågs kämpa i montern 
under mässdagarna får nämnas Stig Jo-
hansson, Gunnar Sundgren, Bosse 
Nordström och Martin Stenlund. Gunnars 
viktigaste insats bestod i att hålla kaffe-
bryggaren igång och bullfatet välfyllt, ett 
uppdrag som han klarade med glans, för-
utom att han vid ett par tillfällen kvalifi-
cerade sig för medlemsskap i asfaltkokar-
nas Riksförbund, då kaffet knappt flöt ur 
pannan. Ett par mässor till så ordnar det 
sig nog även för Gunnar. Hans fru Margit 
och Stigs fru Catharina hjälpte också för-
tjänstfullt till för SSR:s räkning genom att 
sitta i insläppet ett par dagar. 

Martin Stenlund jobbade nästan 
non-stop alla tre dagarna, förmodligen i 
rena glädjen över att få besöka civilisatio-
nen igen. I övrigt ställde alla medlemmar 
upp efter bästa kunnande och möjlighet 
och det blev en rejäl framgång för SSR 
Norrlandssektionen. Största äran ska ges 
till Stig, Gunnar, Bosse samt givetvis 011e 
Larsson som planerade och ordnade allt 
för dessa dagar. 

Mässgeneralen, den i Saabsammanhang 
välkände Sune "Sliret" Strömberg var 
mycket nöjd och glad när mässan avslu-
tades på söndagskvällen. En annan höjd-
punkt var givetvis framträdandet av dom 
berömda Hep Stars med Svenne och Lotta 
under fredagen. 

text: Gnussar Kronun 
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Bakrutan 

Nya sekreteraren 
träder fram. 

Hej! Jag heter Göran Kölborn och vart vald till sekreterare 
för klubben ihop med K-G Karlevall och vart ombedd att 

göra en presentation av mej för dej. 

J ag är fyrtio år ung och har ett förflutet 
som brandman i Tyresö utanför 

Stockholm där jag även bor med min fru 
Kerstin och våra två barn Daniel och 
Malin. 

Själv har jag en röd 96-65 i delvis reno-
verat fint skick med glidarstilen förutom 
en trimmad Sport motor under huven 
och V4 låda. Dessutom har jag en svart 
-64 Corvette F.I. historic racer samt en 
-69 Dodge Power Wagon plus en -79 
Chevy G30 Van. Jag tycker att man kan 
faktiskt vara intresserad av mer en ett 
märke och biltyp och ändå ha stark känsla 
för allihop. Tidigare klubbarbeten för mej 
har varit sekreterare, V.ordf. och ordf. för 
Club Corvette Sweden samt försäkrings-
man för samma klubb. Nu för tiden så 
driver jag en bilverkstad hemma i huset 
för Corvette samt gör även en del motorer 
och lådor till 2-taktarna. Den 4 april så 
öppnar vi (jag och Kerstin) en reservdels-
butik i Tyresö för framför allt Corvette 
men även andra USA bilar, vi har även 
hylla med tvåtaktsdelar, brukar köpa upp  

det som jag kommer över för vettiga peng-
ar. Om du har något beg eller nytt att sälja 
eller vill köpa så har vi en tavla för det i 
butiken (08-798 91 94). Kerstin som är 
trettiotre år jobbar som croupier när hon 
inte sköter barn och firman. Jag har förde-
len av att fått tag på en fru som är (nästan) 
lika intresserad av bilar som jag. Hon har 
kört racing förut i Lady Cup med mini 
Saab (Lancia Abarth) men åker nu mer i 
en -79 Fiat 127 om inte solen skiner (och 
det gör den ju inte så ofta) för då snor hon 
Corvetten eller -65:an. Tilläggas bör att 
hon även själv har en Saab, en -64 96 
GR.2 historic racer som jag istället brukar 
låna. Det roligaste minnet jag har av den 
bilen var när jag åkte ifrån en Lotus Eclat 
med den på en krokig väg här i Tyresö i 
somras, grabbstackarn i Lotusen letar nog 
efter hakan fortfarande. 

Ha det så bra och tänk på att vad vi än 
kör för gammelbil så har vi faktiskt samma 
intresse, tänkvad tråkigt det skulle se ut på 
en stor bilträff om alla hade samma bil! 

Tidningsredaktionen skickade ut ett 
frågeformulär till slumpvist utvalda 
medlemmar med baktanken att få 
Bakrutan mer levande genom att pre-
sentera kända och okända medlem-
mar. Serien fortsätter i kommande 
nummer. 

Namn: Kent Dahlin 
Bor: Sorunda 
Ålder: 39 år 

Tidigaste Saabminne: 
Det var nog när jag i skolan (någon gång 
tidigt 60 -tal) under ett mopedrally så fick 
jag soppatorsk i Lidaskogen. Då dyker 
min lärare upp med sin gröna nya 96:a 
och soppan i hans reservdunk dög till 
mopeden trots den speciella Saaboljan. 
(Tänk om han hade kört Volvo). 

Värsta Saabminne: 
När sambon körde av vägen 1988 (vin-
tern) och totalkvaddade gamle Grålle-v4 
-68. Hon klarade sig utan en enda 
skråma'puh'men Grålle fick sedan ingå i 
reservdelsarsenalen. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
"Detta" har aldrig slagit mig. 

Det bästa med Saab: 
När man åker 96:a 3000 mil per år börjar 
man känna sig rätt ensam för att inte säga 
unik i trafiken bland alla tvålkoppsformade 
elektronikspäckade transportlådor. Det 
känns bra tycker jag. Men man försvinner 
inte så lätt i den grå massan. 

Och det sämsta: 
Saab 9000 där försvann Saab:s personliga 
stil, fast det är förstås tekniskt och kom-
fortabelt sett en bra bil det får man väl 
medge. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Så länge dom får plats på tomten så spelar 
inte antalet så stor roll. 92-96 alla ok men 
börjar man blanda in 99-900 kan det 
börja se skräpit ut. 

Är du lycklig: 
Tjavars i sommar tänkte jag pröva lyckan 
i vår "nya" Saabo borde inte det göra ett 
Saab freak lycklig? 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar och 
gemensam fritid): 
Familjen har vant sig sedan länge. Vissa 
vänner däremot tycker nog jag är en skrot-
samlare som aldrig kommer i en bil under 
20 års ålder. För middagar och social 
umgänge krävs minst en Saab om man bor 
i Sorunda annars kommer man inte nå-
gonstans så Saabintresset är en förutsätt-
ning för nämda aktiviteter. 

Jag vill också ha sagt att: 
Det finns även en 2-taktare i familjen 
Melker från -65. 

Bakrutan 
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Bakrutan 

  

Namn: Titti Ågren 

Bor: I Södra Roslagen, Lindholmen belä-
get i Vallentuna 

Ålder: Något över fyrtio 

Tidigaste Saabminne: 
Pappas midnattsblåa Saab Sport som han 
hade så fina reg. Skyltar på. Det var ini-
tialerna på Pappas namn:ARH-1 = 
Artur Rafael Huhta första Saaben. 

Värsta Saabminne: 
Då jag deltog med min Pappa i ett mini-
rally med Saaben och han ginade i en 
kurva så att han åkte på en asfaltskant till 
sidovägen, vi fick kast på bilen och 
slungades över på andra sidan och välte i 
diket. Tävlingen tog slut tvärt. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
??? 

Det bästa med Saab: 
Är att den är Sveriges säkraste bil - enligt 
FOLKSAMS senaste undersökning. 

Och det sämsta: 
Att den ännu inte finns med fyrhjulsdrift. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Minst en Saab för varje tillfälle, exempel: 
en CAB när det är soligt o härligt, en 
COMBI vid transporter, en SEDAN gär-
na 9000 till vardagsbruk, en TVÅTAK-
TARE när nostalgin "faller på" och en 
900 TURBO vid sportsliga/tävlingstill-
fällen. 

Är du lycklig: 
Jag är lycklig SAABIST. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar och 
gemensam fritid): 
Inom familjen är det ett måste, tillhör den 
normala beteende i familjen, alla är 
SAABISTER. Vännerna har vant sig, jag 
är obotlig. 
Snudd på viktigare, men min SAABISM 
är idag en del av mig, så det skulle tvärtom 
vara sjukt om inte mitt beteende vore som 
det är, jag tillockmed klär mig i Saab-
KLÄDER. 

Jag vill också ha sagt att: 
SAAB IN MY HEART. 

Namn: Vagn Bruncke 
Bor: Nordborg, Danmark 
Ålder: 40 år 

Tidigaste Saabminne: 
Min lärotid som bilmekaniker 68 - 72 

Värsta Saabminne: 
Har sålt en Saab 93B till min kamrat, som 
inte får den reparerad, uh-ha. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
När jag får behov av en traktor med förar-
hytt. 

Det bästa med Saab: 
Att köpa ett skogsvrak, och renovera det 
till nyskick, som jag har gjort 8 gånger 
intill idag. 

Och det sämsta: 
Har jag aldrig upplevt. Finns det!! 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
1 st Saab 92A-51 Grön, 1 st Saab 92 B -55 
svart, 1 st Saab 93 F -60 svart, 1 st Saab 

93B -58 blå, 1 st Saab 95-64 röd, 1 st Saab 
96 - 63 blå, 1 st Saab Sport -64 vit, 1 st 
Saab 96-67 USA-modell röd. 

Är du lycklig: 
JA, för jag har alla dom åtta Saabarna. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar och 
gemensam fritid): 
Som en besatt utan gränser. Ja våra semes-
trar handlar alltid om Saab, så i år har 
familjen föreslagit att vi har semester i ett 
icke Saab-land. 

Jag vill också ha sagt att: 
En Saab Sonett II finns på min önskelista, 
och jag säger mycket tack för att jag fick 
vara med i konkurrensen. 
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Sommaren och 
höstens träffar 

18-19 Juli Saab-festivalen i Trollhättan, kontaktman Roland Widarsson 
Tussilagov 4, 468 00 Vargön. 0521-23033 

31/7-2/8 	Saab Owners Club England har 3-dagarsträff i Ipswich nära 
Felixstove. Yngve Ekberg har infoblad till intresserade. 

8 aug 

Bakrutan 

Nug) 
MARKNAD 

LINKÖPING 
29 aug 

6 sept 

5 sept 

2-4 okt 

"Söderturen" Stockholm i samarbete med PV-klubben. 
Kul variant som K-G Karlevall håller i detta år. 
Ring KG 08-7451558. 

Umeåsektionen SSR, minirally + marknad. 
Ring Martin Stenlund om du vill komma, tel: 0950-81043. 
Vid motorcentrum i Umeå. 

Saabmarknad i Linköping kl 10-14. (se separat annons) 
Östgöta bilklubb. Ring Erland Johansson 013-270412 
eller Mats Phersson 013-63167. 

Göteborgsträffen, SSR, klockan 10.00 vid Saab i Sisjön. 
Ring Jonas för mer info, tel 031-931753. 

Internationell Saabträff i Salzburg, Österrike. 
Kontaktman Martin Sailer, Oberrammark 167, A-4830 
Hallstadt, Österrike. 

7 nov 	Sena höstträffen Umeå, SSR. Kl 11.00 vid Motorcentrum 
i Umeå. Ring Martin Stenlund 0950-81043. 

Yngve Ekberg 
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Söndagen den 6 sept kl 10.00-14.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 
sin årliga Saabmarknad, där allt i från reservdelar till hela bilar säljes, 
Saab 92 till 9000 med inriktning på de äldre bilarna. 
I år är vi vid Rystad Folkets Hus några kilometer utanför Linköping. Följ 
pilning från Mörtlösarondellen som ligger mellan Östra avfarten från 
motorvägen och Biltema . 
Säljplatser c:a 2x6 m 50 kr, bordsplatser 25 kr 
Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före 4 sept. 

SERVERING AV KAPI, E, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 

Erland Johansson 013-27 04 12 
Mats Phersson 	013-631 67 
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Håll igång i skogen 
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Att stå i skogen och glo på rallybilar är 
för mig en paradox. Jag hatar att 
vistas utomhus när det inte är sol och 
20 grader varmt. Vindstilla ska det 
också vara. 

N är väder, vind och temperatur inte 
uppfyller dessa kriterier så ligger 

jag på soffan och läser lilla Fridolf. Denna 
kombination av kroppslig placering och 
litterär nivå ger en fysisk och mental vila 
som ingen anna känd drog kan tävla sig 
med. 

Annat är det när det är rally! Då står jag 
med ett saligt flin mitt i urskogen i 
Värmland, mitt i natten, 30 grader kallt 
och becksvart. Påpälsad ser jag ut som en 

Michelingubbe och snö till knäna. Dä 
ä'livet, de se! 

Och man ska inte tro att man är ensam. 
Skogen är full av galna entusiaster. Detta 
kan man bittert R erfara om man till 
exempel går ensam i mörkret och plötsligt 
känner behov av "att låta väder". Det 
kanske blev lite ljudligare än man tänkt 
sig, man det gör väl inget, man är ju ändå 
ensam ute i storskogen, tror man! 

För plötsligt tänds tio ficklampor, alla 
riktade mot ett mål: Mig, samt ett förtjust 
fnitter runt om i skogen Man får samma 
paniska känsla som en bombplanspilot på 
nattbombningsuppdrag, som blivit upp-
fångad av markstråkastarna. Han vill på 
alla sätt komma ur ljuset så fort som  

möjligt innan luftvärnet börjar skjuta. 
Nå, där står man rodnande, infångad och 
symboliskt nedskjuten av allt fnitter. 

Då inser man att man aldrig är ensam i 
skogen på en rallytävling, var man än står 
och går, det finns folk överallt. 

Den rastlöse vandraren 
Under de 15 år jag stått i skogen på 
rallytävlingar, har jag funnit fyra katego-
rier av åskådare. 

VANDRAREN tillhör den typ av 
människor som aldrig blir nöjd. Han 
kommer ut på sträckan, ställer sig i en 
kurva och inser snabbt att kurvan längre 
bort ser bättre ut. Han hoppar över diket, 
upp på vägen för att gå till nästa kurva. En 
bil kommer, han måste hoppa över diket 
igen och snabblanda medan bilen passe-
rar och sedan blixtsnabbt hoppa upp på 
vägen igen. Denna procedur upprepas 
varje gång en bil kommer, ända tills han 
kommer fram till den önskade kurvan. 
Direkt när han installerat sig i kurvan är 
den ointressant. 

- Undrar hur det ser ut bakom krönet 
därborta, är en mycket vanlig fråga från 
en vandrare. Svaret fr han aldrig, ty han 
beger sig alltid iväg i sitt sökande efter den 
, 'perfekta kurvan". 

En vandrare blir ofta snabbt blöt om 
fötterna, för ibland måste han hoppa di-
rekt ut i mörkret från vägen när en bil 
oväntat kommer, och det resulterar ofta i 
en landning i ett vattenfyllt dike. 

En vandrare ger sig aldrig i sitt sökande, 
och fr slutligen ge upp när han ser mål-
skyltarna på sträckan. Hulkande av gråt 
beger han sig tillbaka, hela vägen tillbaka,  

fylld av kurvor som alla var helt ointres-
santa! 

Gömmaren han frossar 
GÖMMAREN/BÄRAREN har en un-
derlig förmåga att hitta avåkarställen. Han 
fullkomligt frossar i avåkningar, men 
tycker att det är lika roligt att bära upp 
bilarna igen. En gömmare/bärare anser 
A-förarna helt ointressanta, dom är för 
säkra. Det är först när B-förarna för att 
inte tala om C-förarna han börjar vädra 
morgonluft. Låt mig beskriva en typisk 
situation: 

Det börjar brumma i skogen. Som i ett 
trollslag försvinner alla från kurvan och 
gömmer sig. Detta för att den intet ont 
anande föraren skall tro att kurvan är 
enklare än vad den i själva verket är. Det 
är ju nämligen så att de flesta rallyåkare 
dämpar sig där det står mycket folk - då är 
det något lurt på gång! 

En furir skulle gråta av lycka att se hur 
duktigt alla gömmer sig. Dunder och brak, 
bilen åker av. Fram väller dom, reser sig 
bakom stenar och tittar glädjestrålande 
fram bakom tallar och granar. Nu utbry-
ter en våldsam och förvirrad aktivitet. Alla 
springer runt alla. Fem man skjuter på bak 
och fem man skjuter på fram. 

Den stressade föraren har slagit i ettan i 
stället för backen och nöter på för full gas. 
När de som skjuter på båda sidorna bytt 
plats och föraren skiftat växel ett par gånger 
grejar det hela så småningom till sig. Nå-
gon med strategiskt sinne ordnar ett lyft i 
samordnad regi. 

Ja, så där håller dom på, hela kvällen på 
samma ställe. Brum, brum och vips är 
dom borta. 
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' 5A-förarna är 
ointressanta. 
De håller sig 

på vägen! 

Bakrutan Bakrutan fl  

Står man i en intressant kurva, enligt 
deras sätt att se det, utan att gömma sig, 
blir man utbuad och betraktad som strejk-
brytare. Jag minns en vid en kohage i 
Eskilstuna. "Läcker böj, tänkte jag. Un-
derligt att ingen hittat den" 

- Flytta påre, fö fan, du syns ju! ljöd en 
röst utan ägare. Ett 20-tal förbannade 
skallar stack plötsligt fram ur ett buskage. 
I detta läge var det bara att solidariskt kliva 
in i snåret och ytterst motvilligt bese 
skådespelet med dessa gömmare/bärare. 

Fest på sträckan 
FESTAREN brukar i huvudsak vara en 
lokal förmåga, ofta av yngre årgång. De 
har förflyttat lördagsaktiviteterna till fält-
mässig form och anser att brännvin och 
rallytävling är en ytterst förnuftig kom-
bination. En normal klädsel på en festare 
är: Grön skärmmössa av militär typ, orange 
Helly-Hansen, jeans och skoterkängor. 
Umgås i flock, skriker saker som det 
kvinnliga inslaget i flocken förtjust fnitt-
rar åt. 

En gång stod jag på en sträcka, vi hade 
åkt en hemlig väg och visste knappt var vi 
var. Vad hittar man där om inte en riktig 
proffsfestare. Han stod ensam i natten och 
halsade förnöjsamt en hela Kosken. 

- Tjena, kul att ni kunde komma! 
- Vill du ha en starköl och en korv, 

sluddrade han. Han pekade på en kartong 
på marken och i den fanns det både korv, 
limpa, starköl och en hel del annat. Vi 
avböjde. 

Eftersom vi kommit så sent till sträckan 
att C-förarna höll på som bäst var hans 
fråga helt obetalbar: 

- Kommer Stig Blomqvist snart? fråga-
de han mig gravallvarligt och hängde över 
min axel. Med tanke på hans andeträkt, 
avstod jag från att tända den cigarrett jag 
hade i munnen. Jag ville undvika skogs-
brand. 

Jag grubblar fortfarande på hur han tog 
sig dit, i synnerhet med denna enorma 
kartong. En annan fråga som alltjämt gör 
mig sömnlös är hur han tog sig därifrån. 

Festare nummer två kommer jag heller 
aldrig att glömma. Jag var på Svenska 
Rallyt på Borrsjö-sträckan. Det var så 
många bilar parkerade efter vägen att vi 
var tvungna att gå ca två km innan vi kom 
fram till sträckan. 

När vi så står där glider en taxi upp vid 
avflaggningssnöret och ut träder ett fest-
klätt par, tydligen på väg till krogen. När 
Blomqvist, Mikkola och resten av eliten 
passerat, satte dom sig värdigt i taxin igen 
och flöt iväg. Det där måste vara det rätta 
sättet, tänkte jag och slog en åkarbrasa. 

Godis för tidtagaren 
TIDTAGAREN är den initierade perso-
nen. Han vet allt om alla. Både vad gäller 
bilar och deras utrustning och besättning-
en. Ofta aktivt eller halvaktivt förflutet. 
Han är konässören av sporten, nedlåter 
sig aldrig att stå i en vinkelkurva, det gör 
bara amatörer! Nej, snabba kurvkombi-
nationer och annat godis! Där står han 
och njuter av spårval och andra körteknis-
ka finesser. Med lyhörda öron hör han 
långt inna bilen kommer om det är en 
"tunnbrö" eller "ruggig jävel" som kom-
mer. 
En tidtagare går alltid in från målet på 
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sträckan, och flyttar sig aldrig när han väl 
installerat sig. Sen står han där och jämför 
och grymtar förnöjsamt. Vanliga kom-
mentarer från en tidtagare kan vara: 

- Jasså, Nisse var två värre än Kalle, han 
som va så tunn förra helgen! 

- Två kilometer in här finns en lada och 
bakom den en stenmur, ett helgiftigt avå-
karställe. 

- Den här sträckan körde dom förra året 
på Glasspokalen, fast åt andra hållet! 

- Härinne finns en sten i en häftig 
vänster, där Joel Kartong skrotade förra 
året! 

- Nästa som kommer är Esbjörn Fim- 

melstång och han har hängt i en 
värstingknota så det ska bli intressant om 
det är nått gny i bitarna! 

Innebörden av "Soptunnan", "Ho-
Chi-minh leden", "Nässjöstubben", 
"Urriah", "Mac-nyllet" och andra saker är 
självklarheter för en äkta tidtagare. Detta 
facksnack är förmodligen inte något spe-
ciellt, utan det är nog samma i alla skrån. 

Ja, kanske finns det någon kategori 
åskådare ytterligare som jag inte lagt mär-
ke till och i sådant fall kan ju du som vet 
om den, skriva i denna tidning. Så får jag 
veta. 
Text: Anders Lövmark 

D et var dock för snart 25 år sedan, 
närmare bestämt den 20:e juli 1968 

och klockan angav tidpunkten till 10.07. 
Platsen var Uppsalavägen ca 1 km före 
Sala. Detta kan jag säga med säkerhet, 
eftersom jag hela tiden förde bildagbok 
och där finns denna anteckning. 

Jag ägde då en mörkblå 96:a från 1963 
med ch.nr  193695. Den köptes ny 1963 
och vari min ägo till 1972.   Vid avyttring-
en hade den gått över 17.000 mil. Kom-
pisförsäljningspriset blev 450 kr. Jag har 
än idag kvar alla kvitton på såväl bensin 
som reperationer. 

I bildagböckerna från den tiden kan jag 
notera att under åren 63-65 var bensin- 

priset tämligen konstant. Årsmedelpriset 
för oljeblandat låg runt 0,81 kr/lit, för att 
under åren 66-70 ligga på 0,95 kr/lit. 

Bensinförbrukningen under de första 
9.000 milen var i genomsnitt 1,0 - 1,1 1/ 
mil. På grund av motorhaveri blev en 
utbytesmotor isatt. Denna var betydligt 
bränslesnålare och årsmedelförbrukning-
en hamnade mellan 0,8 och 0,9 l/mil. 
Som lägst tror jag att jag körde på 0,62 1/ 
mil och detta i Tyskland på autobahn med 
hastigheter på 110-120 km/tim. 

Följetongen om Nollornas vaktparad 
kanske fortsätter... 

Text och Foto: Bo Nylander 

Nollornas Vaktparad II 
När jag läste Claes Johanssons artikel i förra numret av Bakrutan 

erinrade jag mig att jag har också tagit motsvarande bilder när 
vägmätaren så att säga varvade. 
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E fter en längre tids sökande efter en 
96:a kortnos i bra skick, dimper det 

ned ett spännande fax från redaktör Jo-
hansson: "93:a i bra skick säljes för 10 
000:- eller högstbjudande." Otroligt! Det 
är bara en hake, bilen står i Åsele, Väster-
botten och som 08:a är det väl svettigt att 
gasa Stockholm - Åsele ToR för att kanske 
konstatera att det bara är junk. Vad göra? 
Man slår en signal till Saab-mannen Sten-
lund i Vilhelmina och ber honom kolla 
läget. Sedan är det bara att vänta. En vecka 
senare efter flera telefonsamtal och en 
mängd foton är det bara att se sanningen 
i vitögat. För att få stil på bilen måste 
renoveringen göras om och eftersom jag 
inte är intresserad av ett objekt är det lika 
bra att skrinlägga köpet. Tiden lider mot 
vår och Kisaköret på hemmaplan närmar 
sig med stormsteg. Jag måste ha en bil till 
den 30:e maj! 

Långnos i ladan 
Martin Stenlund hade i förbigående nämnt 
att det stod en långnos 96:a med 66:a 
motor i hans lada och väntade på att få 
komma ut. Bilen ägdes av Monte 
Carlo-mannen Stig Johansson, som även 
hade renoverat den till bra bruksskick. En 
viss tvekan infinner sig, för det var ju inte 
direkt en långnos vad jag drömt om - fast 
en tvåtaktare är ju alltid en tvåtaktare. 
(Eller hur Jonasson?) Efter ytterligare ett 
antal samtal med Saab-männen i Norr-
land kommer det kort på Brunte - bilen 

heter så. Vagnen förefaller vara i bra skick 
och priset hyggligt, så det är bara att slå 
till. Hämtningsdatum bestäms till den 11 
april. Då är det bara att ta med verktygs-
lådan i vilken Claes Johansson så smidigt 
är inkluderad och slanta enkelbilj etter till 
Umeå. 

Hämtningsresan inleds fredagen den 
10 april kl 18.30. Äntligen är vi på på väg, 
två alltför långa Saab-idioter i en buss med 
alltför korta och trånga säten. Bussen är en 
fullpackad långfärdsbuss med Haparanda 
som slutmål. Lika bra att ställa in sig på en 
riktig grisresa till vårt lands nordliga re-
gioner. Utanför bussfönstret är det bara 
mörker och resliga furor med undantag av 
en och annan tätort som blixtrar förbi. 
När bussen äntligen närmar sig målet för 
vår resa är jag fortfarande klarvaken medan 
kompisen Claes alltjämt sover som en 
stock. Kl 03.30 landar vi i Umeå och 
chauffören slänger av oss utanför ham-
burgeriet Max, som vid den här tiden på 
dygnet härbergerar dom sista desperata 
nattj ägarna från Umeå stadshotell. Det är 

lika bra att söka sig bort till busstationen 
och försöka sova lite innan Stig Johansson 
kommer och hämtar oss i Brunte. 

Blårök i natten 
Efter två timmars dvala på en stenhård 
bänk hörs ett välbekant ljud och lite blår-
ök siktas i gatlyktornas sken. Äntligen får 
man se bilen. Den är lika fln som på bilden 
och motorn puttrar fint. Känslan är obe- 

skrivlig att som blivande bilman kliva in 
sin första bil, 13 år för sent... 

Väl hemma hos Stig blir det fika och 
mackor, vilket definitivt inte sitter i vägen 
efter nattens strapats. Sedan är det dags att 
göra upp köpet av vagnen plus en 
Nardi-ratt och föreviga ägarbytet. Innan 
vi lämnar den norrländska metropolen, 
och säger tack och adjö, tar vi en tur i Stigs 
superfina Monte Carlo 66:a. Det är här-
ligt att åka sportbil! 

Återresan till huvudstaden startar vid 
niodraget med en sprudlande glad redak-
tör Johansson bakom ratten, som ivrigt 
trycker på gasen och låter såsen flöda 
genom trippelförgasaren. I baksätet ligger 
en nybliven bilman utslagen och njuter av  

tvåtaktsrytmen och intrycken av en fräsch 
inredning och blänkande intrument. Vid 
avtagsvägen till Hörnefors måste jag bara 
köra, trots att kroppen är genomtrött efter 
en sömnlös natt. Förarbytet innebär att 
Fynd-Johansson AB inleder en rullande 
demontering av diverse tillbehör såsom 
höga bromsljus och en trasig bilstereo. 
Sittställningen och handfattningen 
tio-i-två känns helt rätt allt medan 42 
friska flyger fram mot Höga kusten. Vi 
närmar oss Skuleberget och upp ploppar 
gamla semesterminnen. Här har jag åkt 
tvåtakt i farsans gröna 63:a för över tjugo 
år sedan. Samtidigt säger en inre röst: 
"Vakna Gunnar, det är 1992 och du kör 
en brun 65:a och inte en grön 63:a." Vid 
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Gunnar tröttnade snabbt på originalratten och därför byttes den ut mot en träratt under resans gång. 
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Docksta är det dags att stanna för Johans-
son har fått syn på en husvagn från tidigt 
60-tal, som måste undersökas. Färden går 
sedan vidare genom den röda Ådalen och 
i Älandsbro är det dags för första tank-
stopp. Väl ute på vägen igen flyger vi raskt 
ned till Sundsvall allt medan den monst-
ruösa 66:a motorn ryter under huven 

Träratten på plats 
Nu gäller det att hitta ett näringsställe. 
Efter drygt tjugo mils körning skriker 
kroppen efter bränsle. Dagens lunch intas 
på en trist tradarsylta med en omintetsä-
gande meny, någonstans söder om Sunds-
vall. Efter maten är det dags för co-drivern 
att åter inta pilotstolen och ta Brunte 

längs den långa flygrakan ner till Gävle. I 
Norrra Uppland ändrar landskapet skep-
nad och vi åker genom en rad små sam-
hällen och byar. Någonstans i Björkling-
etrakten hittar vi en gammal nedlagd 
Mobilmack, och det är dags att montera 
in Nardi-ratten. Man måste ju landa 
ståndsmässigt i Stockholm. 

De sista tio går på lite över en timme. Vi 
gör bara ett tankstopp i Uppsala. I Täby 
mjuklandar vi med Claes. Nu är jag ensam 
pilot ombord och styr raskt kosan mot de 
södra förorterna. Klockan 21.00 landar 
jag i Bagarmossen efter nära tolv timmars 
upplyftande Saab-åkning. 

Text: Gunnar Magnusson  

MEKTIPS DEL 2: 

Dags för avsnitt två i serien om våra 
gamla Saabar. 1956 kom modellen 
som verkligen satte fart på biltillver-
karen Saab. Från att ha varit en 
"moped" blev nu den ettriga päron-
halvan från Trollhättan en riktig bil. 
Modellen var Saab 93. 

MOTORN: Den trecylindriga Saab mo-
torn, blev ett stort framsteg för Saab mo-
dellen 93. Motorns cylindervolym är på 
748 cc och 33 hk Din vid 4200 r/m. 

93:an kom 1958 med en GT version 
som hade en högre motor effekt med 45 
hk Din. I jämförelse med 92:an så håller 
93:ans motorer bättre pga att motorkon-
struktionen blev bättre. Men även den här 
konstruktionen har sina brister, t ex top-
pen vill gärna läcka kylvatten pga för få 
topplocksbultar runt varje cylinder. 

Motorn har åtta bultar, mot senare tolv 
på 850-kubikaren. 

Vid mycket stadskörning och körning 
på dålig olja sotar motorn lätt igen, med 
påföljden att kolvringarna bränner fast 
och avgassystemet sotar igen med effekt-
förlust som följd. Vanligtvis brukar det 
vara den bakre ljuddämparen som är  

igensatt. För att konstatera om det är den 
bakre ljuddämparen, montera bort den 
och provkör bilen. Går bilen bättre utan 
ljuddämparen bör en ny bakre ljuddäm-
pare monteras, eller den gamla rensas. 
Om motorn fortfarande känns svag när 
ljuddämparen är bortmonterad då skall 
kompressionsprov göras, och kompressi-
onen skall vara ca 8 kgSkillnade mellan 
cylindrarna bör vara för stor. Är kompres-
sionenn markant mindre på någon cy-
linder då bör motorn plockas ner och 
kolvarna inspekteras, är någon kolvring 

fastbränd skall ringen med försiktighet 
linkas bort och kolvringsspåret rensas från 
sot. Därefter återmonteras kolvringen på. 

Fettläckage från främre vevaxeltä tn ig-
en kan vara ett symptom på att remskivan 
är sprucken vid vevaxelhålet. En sprucken 
remskiva sliter sönder packboxen. 
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ROST 
Även på denna eminenta vagn kan rost uppringas, 
den återfinns i främre golv, främre fiäderfåsten, 
bärarmstorn nere vid motorrumsgolv, främre hjul-
hus vid motorrums golv, övre torpedväggen omkring 
värmepaket, framskärmarna, vid blinkers och vid 
skärmens nedre del mot sandplåten under gummi-
listen, dörrarnas underkant,bakre hjulhuset överkant, 
stötdämpar- och fjäderfäste bak, bakaxeltunneln, 
stötfångarfäste bak i karossen, under tanken. 

TÄNDNINGEN 
93:an fick en ny typ av tändsystem. Saabmotorn 
fick för första gången i historien en fördelare med 
en brytarspets och en tändspole, även denna kon-
struktion har sin nackdel. Fördelarens placering 
gör att det lätt blir fukt vid blött väglag. Detta kan 
elimeneras genom att dra upp rullgardinen lite vid 
körning i regn. 

KYLAREN 
Kylningen blev bättre på 93:an i jämförelse med 
92:an, tack vare att 93:an fick vattenpump och en 
kylfläkt framför kylaren. 1959 blev kylningen ännu 
bättre tack vare att kylaren blev ännu större. 

         

        

        

1/ 

BROMSARNA 
Kärvande bromscylindrar är lika vanligt på 93:an 
som på 92:an. Vid renovering av 93:ans bromssys-
tem var observant på att packningarna varierar 
mellan årsmodellerna, var också observant på att du 
får rätta packningar till just din bil. Bromscylin-
drama bak har en benägenhet att rosta fast på 
bromssköldar med anliggande bromsar som följd, 
montera bort bromscylindrarna och rengör glidy-
torna och bestryk glidytorna med grafitfilter och 
återmontera cylindrarna. 

FJÄDRING 
93:an fick spiralfjädrar istället för torsionfiädring 
som 92:an hade. Det är ganska vanligt att fjäder 
och stötdämparfästen blir rostangripna. Detta kan 
förebyggas genom att borra hål i stöt och fjäder-
fästerna och spruta hålrumsolja i dom. 

VÄXELLÅDAN 
93:an hade en 3-växlad växellåda, som sägs vara 
slitstark, förutom vissa småproblem som kan uppstå. 
Frihjul som alltid spökat på alla Saabmodeller kan 
förebyggas genom lite tätare oljebyten än föreskrivet. 
Sedan kan det finnas problem med läckande pack-
boxar vid utgående drivaxlarna. Var observant vid 
läckage där pga att dom inre gummiknutarna ej tål 
olja och förstörs på mycket kort tid. 

Text: Erik Randa 
John Jonasson 
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En framtid i tvåtakt? 
Saab avslutade en blårykande epok 
när fyrtaktsmotorn gjorde sin an-
komst 1967. Men än finns finns det 
hopp för entusiasterna. I Australien 
finns världens främsta tvåtaktsforsk-
ning. 

"Om en tvåtaktsmotor skall ge sitt 
bästa måste den skötas och helst 
också älskas.'' 

D en sanningen serverades en gång en 
tävlingsmekaniker på Saab. Sedan 

tre decennier finns inte längre några dyli-
ka föremål att slösa kärlek på. Om man nu 
inte har en böjelse åt utombordare och 
mopeder vill sägas. 

I bilvärlden har vi inte sett blåröken av 
tvåtaktare sedan Saab bytte koncept 1967 
och DKW blev en ring i Audi. Trabanten 
får väl sägas vara en något felnavigerad 
anakronism i 90-talet. 

Men en ändring är på gång, flera biltill-
verkare och teknikföretag experimenterar 
med tvåtaktsmotorer - som varken kräver 
mer eller mindre kärlek än sina fyrtaktan-
de kollegor. Än så länge är antalet entusi-
astiska notiser i tidningar fler än verkligen 
existerande motorer. Hos de allra flesta 
rör det sig om experimentmotorer i myck-
et små serier. Utan produktion i sikte. 

Tvåtaktsprincipen är båda gammal och 
enkel. När en fyrtaktsmotor slöar sig med 
att skyffla ut avgaser eller fördriver tiden 
med att dra i sig ny bränsleblandning, 
arbetar en tvåtakt för fullt. En tvåtakts-
motor har dubbelt så många arbetstakter 
och enkelt uttryckt nyttjar den motorns  

komponenter såsom kolvar, vevstakar - 
hela systemet, effektivare. Men det ställer 
stora krav på tändningens exakthet och 
kylningen. Värmebelastningen på motorns 
innanmäte är dubbelt så hög vid jämn 
körning. I en ny motorkonstruktion til-
låts inte bensinen "flöda" lika fritt (och 
därmed kyla) som i gamla konstruktioner. 

Som en dans 
En beskrivning av grundprincipen låter 
som en dansinstruktion: När kolven rör 
sig uppåt sugs färsk gas in i vevhuset av 
undertrtycket. Sen ligger den där och 
väntar. Kolven vänder och får ny fart av 
den antända bränsleblandningen som se-
dan tidigare finns i cylindern. På vägen 
ner friläggs hål (spolportar) i olika nivå i 
cylinderväggen där ena sidan leder ut av-
gaserna och andra sidan släpper in färsk-
gasen från vevhuset. Den färska gasen 
trycker avgaserna framför sig, ut i grenrö-
ret, för att sedan komprimeras av kolven 
som på nytt går i topp. Arbetstakten upp-
repas på nytt. 

Här skymtar tvåtaktsmotorns klassiska 
för- och nackdelar. 
A)Det krävs inga ventiler för att släppa in 
och ut gaserna. Konstruktionen blir en-
kel, lätt och billig med få rörliga delar och 
liten friktion. 
B) Motorn kan göras liten. 
Men: 
C) Förbränningen blir svårkontrollerad. 
Det stannar alltid kvar lite avgaser i cylin-
dern respektive följer med lite oförbrända 
färskgaser ut. Detta ger den karaktäristis-
ka "pluttriga" gången, samt hög bensin-
förbrukning och sämre avgasvärden. 

D) Smörjsystemet kan inte vara av sluten 
typ utan separatsmörjning eller oljein-
blandning i bränslet måste till. Förbränd 
olja följer därför med avgaserna ut, vilket 
gör sitt bidrag till giftspridningen. 
E) De många portarna i cylinderväggen 
(På Saabs trecylindriga motorer upptogs 
närmare 70 % av cylinderväggens om-
krets av portar) gör påfrestningarna stora 
på kolvringarna. 

300 specialister 
Sådan är principen. Eller kanske ska vi 
säga var, för forskning och teknikutveck-
ling har ställt delar av dessa sanningar på 
ända. Längst i utvecklingen mot en serie-
tillverkad tvåtaktsmotor för bilar har det 
Australiensiska företaget Orbital Engine 
Corporation (OEC) kommit. Grundaren 
54-årige Ralph Sarich, vars föräldrar ut-
vandrade från Jugoslavien, har sedan näs-
tan 20 år tillbaka arbetat med sin motor. 
utan formell ingenjörsutbildning i grun-
den har han idag ett företag med 300 
tvåtaktspecilister och en anläggning som 
täcker ett stort område i Balcatta en för-
stad till Perth. 

1986 skedde lyftet för OEC då Ford 
blev den första internationella partnern. 
Ford köpte användarrätten av OEC:s 548 
patent. Sedan dess har Ford i Europa 
själva experimenterat vidare och kört tu-
sentals mil med ett 60-tal motorer i bänk 
och i ombyggda Fiesta. 

Enligt Ford kommer man med 85-pro-
centig säkerhet sätta motorn i masspro-
duktion. Varje motor skulle i så fall gene-
rera drygt 220 kronor i royalties för OEC. 

OEC har också sålt sitt motorkoncept 
på licens till General Motors, Fiat, flera 
marinmotorföretag och det stora företa-
get Bajaj i Indien som bland annat tillver-
kar scooters. Andra företag som mer dis- 

kret visat intresse är Jaguar, Honda, Re-
nault, Toyota och Peugeot. I USA är det 
endast Ford som anammat hela koncep-
tet, medan GM använder vissa patent. 

De senaste räkenskapsåret har försälj-
ningen av lincenser inbringat 150 miljo-
ner kronor. Sedan 1989 har vinsten i 
princip fördubblats varje år, vilket ynglat 
av sig i en jätteinvestering på drygt 600 
miljoner i Tecumseh, utanför Detroit i 
USA. I en tidigare GM-anäggning kom-
mer OEC redan i oktober i år starta en 
egen produktion av tvåtaktsmotorer. Hit-
tills har man i Australien byggt 1000 
motorer för hand, inte avsedda för mark-
naden. 

-Första året kommer vi tillverka mellan 
15 000 och 20 000 motorer i vår fabrik, 
säger företagets finansexpert John Beech. 

-Redan till 1994 ska vi ha nått full 
kapacitet och till 1995 producerar vi 
250 000 motorer om året! 

De första motorerna, sägs hamna i båtar 
där företagetsnamnet på kåporna blir 
Mercury, Johnson och Evinrude. 

Idealisk insprutning 
Vad är det då som är så revolutionerade 
med Oribital Engines tvåtaktsmotor? 

Ingenting. 
I varje fall inte om man söker extrema 

tekniska lösningar. Tekniken är väl be-
skriven sedan tidigare. OEC har fått den 
att fungera tack vare sina patent och också 
lämpar sig för serieproduktion. I stället 
för att en bensin-och luftbehandling släpps 
ner i vevhuset kommer det enbart in luft 
via en s.k. reedventil. Bränslet sprutas i 
stället in direkt i förbränningsrummet 
med en panterad insprutare som använ-
der trycklyft producerad av en mekanisk 
luftkomprimerare ansluten till vevaxeln. 
Insprudningsenheten har hög precision 
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Orbitalmotorn monterad i en Ford Fiesta. 
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och är enligt OEC billig att masstillverka, 
till skillnad från tidigare konstruktioner. 

-Orbitalinsprutningen är idealisk med 
strålen rakt in i förbränningsrummet. I en 
vanlig så kallad direktinsprutad motor 
sker alltid insprutningen före ventilerna, 
vilket ger en osäkerhetsfaktor hur snabbt 
förångningen hinner att ske, säger Kjell 
Bergström, chef för motorutvecklingen 
på Volvo. Saabs chef för motorutveck-
lingen Per Gillbrand var med om "opera-
tion Kajsa", när Saab skulle gå över till 
fyrtaktsmotorer. Han verkar inte vilja ha 
tvåtaktsmotorerna tillbaka. 

- Just den bränsleinsprutningen är en 
förbättring som även kan användas på 
fyrtaktare. Man kan ju spruta den rakt in 
i förbränningsrummet i stället för innan 
ventilerna, säger Gilllbrand. 

Med Orbitals direktinsprutning sägs 
problemet försvinna med den bristfälliga 
gasväxlingen inne i cylindern. Bränsleför-
brukningen sjunker, liksom avgasvärdena. 

Liten oljeförbrukning 
Orbitalmotorn består av omkring 200 
färre rörliga delar än en fyrtaktsmotor, 
vilket gör den lätt att bygga. Till och med 
topplocket kommer rationaliseras bort i 
produktionsmotorerna. Orbitalmotorns 
smörjsystem är visserligen av färskoljetyp 
med en separat oljetank, men iblandning-
en är inte högre än 1:500 vid låg belast-
ning och 1:100 vid hög belastning. Detta 
innebär att oljekonsumentionen inte blir 
högre än vad fyrtaktsmotor i praktiken 
"drar". På 10 000 mil förbrukas 3,5 liter 
olja! Oljan som skall användas är special-
gjord för att cylindern förbrännans så gott 
som helt, vilket gör att en vanlig katalysa-
tor kan användas. 

Alltså släpper inte en tvåtaktsmotorn ut 
mer i avgasröret än en vanlig fyrtaktare, 
enligt OEC. 
Kjell Bergström igen: 
-Färskoljesmörjning där oljan deltar i för- 

bränningen ger problem då emissionskra-
ven är för höga. Man måste ha ett konven-
tionellt vevhus vilket kan ge problem med 
spolningen. Verkningsgraden sjunker när 
det ligger mer eller mindre förbrända ga-
ser kvar i cylindern. 

-Men detta kan i sig vara en fördel, om 
man kan styra förloppet exakt, säger Berg-
ström. 

En fördröjning av en viss del av avgaser-
na skulle ha samma funktion som en 
EGR-ventil, det vill säga att de med oför-
brända partiklar blandade avgaser på nytt 
leds in till förbränning. Men att styra 
detta har ingen lyckats med till 100 %. 

Till OCP-motorns (Orbital Combus-
tion Process) konstruktion hör också ett 
avstämt avgassystem vilket arbetar till-
sammans med en rörlig avgasport som 
styrs elektroniskt, en "standardlösning" 
på japanska tvåtaktsmotorcyldar sedan 
många år. 

Mindre, lättare och snålare 
Sammantaget hävdar Orbital Engine att 
man bemästrat tvåtaktsmotorns svaghe-
ter och funnit en idealisk drivkälla för 
framtiden. 

Basmotorn är en trecylindrig 1,2-liters-
maskin, trecylindrig därför att den är helt 
utbalanserad, som en rak sexcylindrig fyr-
taktsmotor. Motorn är relativt lågvarvig 
med max vridmoment 125 Nm vid 3 500 
r/m. 

Effekten är 65 kw (88 hästkrafter) vid 5 
500 r/m. Jämfört med en effektmässigt 
lika stor fyrtaktare sägs OCP-motorn ha 

flera fördelar: 
A)Inbyggnadsvolymen är upp till 60 % 
mindre. 
B)Vikten är reducerad med 50 °k. 
C)Motorn är 25 To billigare att bygga. 

D)Bensinförbrukningen är uppemot 
30% lägre. 
-Med hjälp av vår moto rstyrningselektro-
nik klarar vi kommande hårda amerikan-
ska regler som träder i kraft år 2004 vad 
gäller koldioxid och kväveoxid. Likaså de 
strängare relgerna om kolväten år 2007, 
hävdar OEC:s chefsingenjör Kim 
Schlunke. 

I ett meddelande till den australiensiska 
börsen sade Orbital Engine och Ford att 
man med en Fordbil försedd med 
OCP-motor uppnått till och med lägre 
utsläppsnivå än den stipulerade 
ULEV-standard (ultra-low emission 
vehicle) som kommer att införas i Kalifor-
nien. 

-Problem kan visa sig över det långa 
loppet. Tillverkarna måste garantera sam-
ma låga värden även efter 8 000 mil. 
Slitstyrkan på själva motorn är nog inga 
problem, men det är alltid emissionsut-
rustningen (katalysator, EGR-ventil, 
lambdasond) som är begränsande faktor, 
säger Volvos utvecklingschef för motorer 
Kjell Bergström. 

Saabs motorman ställer sig kritisk till 
dessa siffror. 

-Jag säger inte att det ena är sämre än det 
andra, men när man pratar sådana här 
alternativa motorer då jämför man väldigt 
ofta med det bästa man kan göra i mer 
eller mindre laboratoriemässigt samman-
hang med och så jämför man med det som 
vi då rationellt producerar. 

Tvåtaktare i Jaguar? 
I framtiden ska OEC ta fram motorer 
med större volym och fler cylindrar. Re- 
dan nu finns en v-sexa prototyp, en sam- 
manslagning av två trecylindriga motorer. 
Det ryktas om att Jaguar, ägt av Ford, är 
intresserad av den till nya XJ 90 erästtare 
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till XJ 40. Bilen är planerad till 1995 och 
rykten avgör gällande att motorn kommer 
vara turbomatad. Står övriga biltillverkare 
stillatigande och åser denna utveckling? 

Knappast. 
Så här säger GENERAL MOTORS: 

"Åtminstone en GM-bil kommer att dri-
vas av en tvåtaktsmotor i mitten av 
1990-talet". Redan nu finns prototyper 
framtagna, den ena kallad CDS2 placerad 
i GM:s experimentbil Ultralite som pre-
senterades i Geneve i år. Den är liten och 
lätt (75 kg) vilket ger formgivarna möjlig-
het till kompakt motorutrymme och låg 
huvlinje. Tack vare färskoljesmörjningen 
kan motorn placeras i vilken position som 
helst. Ur 1,5 liters cylindervolym får man 
110 hästkrafter vid 5 500 r/m. 

Den dubblerade varianten kallas CDS2/ 
V6 och har dubbelt så många hästkrafter, 
men väger inte mer än 130 kg. V6:an är 
tänkt för stora bilar och GM har i teorin 
lekt med linjerna på en Cadillac Seville 
och lyckades krympa huven och över-
hänget fram till ett minimum. 
CHRYSLER; Har valt en lite annorlunda 
väg i sin tvåtaktskonstruktion, framtagen 
i samarbete med Mercury Marine. I sin 
trecylindriga EBDI-motor på 1,1 liter med 
dubbla tändstift och 100 hk använder 
man sig av kompressor. I stället för vev-
husspolning kommer luften via den rem-
drivna kompressorn som sitter vid sidan 
av motorn. Fördelen är att man då kan ha 
samma enkla och inte för varje cylinder 
avskiljda vevhus som en fyrtaktare. Likaså 
kan smörjsystem och lager vara av kon-
ventionell typ. 

Teknikerna är nöjda vad gäller slitstyr-
ka och storlek på motorn, men har ännu 
inte fått riktig ordning på låga utsläpps-
värden under lång tid.Det sägs att företa-
get ska ha ett tvåtaktsalternativ att erbjuda  

sina kunder 1995 i företagets kommande 
mellanklassbil. 
FIAT; Undersöker möjligheten att mon-
tera en komplett Orbitalmotor i sin mo-
dell Uno, alternativt en ny och mindre bil 
baserad på Uno. Försök har pågått sedan 
1984 och åtskilliga bilar i Italien körs med 
tvåtaktsmotorer. Inom några år beräknas 
modellen presenteras med en trecylindrig 
80-hästarsvariant. 
TOYOTA; Förlitar sig på ventiler i kom-
bination med en mekanisk kompressor i 
sin 83 kg tunga tvåcylindriga tvåtaktare. 
Dubbla överliggande kamaxlar, med fyra 
ventiler per cylinder hör till specifikatio-
nerna. Vid 4 000 r/m ger den direktin-
sprutade motorn 64 hästkrafter. 

Toyotas tvåtaktskonstruktion bygger på 
erfarenheter dragna av en tvåtakts-V6 som 
företaget visade 1989 på Tokyo Motor 
Show. 

Till den nya motorn, som sitter i expe-
rimentbilen AXV-IV, hör också ett speci-
algjort avgassystem där grenrör, ljuddäm-
pare och katalysator är en enhet monterat 
direkt på blocket. 

Än kvarstår en hel del arbete med att få 
ner avgasutsläppen, menar Toyota. 

Även det engelska ingenjörsföretaget 
RICARDO använder sig av ventiler lik-
som DAIHATSU. Ricardo testar fyrven-
tilsteknik och påstår sig ha fått fram en 
fyrcylindrig tvåtaktsmotor med dubbelt 
så hög verkningsgrad som andra tvåtaktare, 
och samma jämn gång som åttacylindrig 
fyrtaktare. 

Japanerna kör med tre ventiler,en in-
sugs- och två avgasventiler, i sin trecylin-
driga prototyp på 660 kubik. Till det 
kommer en utvändig kompressor som 
ersätter vevhusspolningen och gör att ett 
konventionellt smörjsystem är möjligt. 

-Med ventilstyrda tvåtaktare är det lät- 

tare att styra gasflödet, det är lättare att ra 
vettiga utsläppsnivåer. Men friktionsvin-
sten med att ha en tvåtaktsprincip "äts 
upp" av kamaxeln, kommenterar Kjell 
Bergström på Volvo. 
Per Gillbrand, Saab: 

- Ny teknik ändrar alltid på saker och 
ting, men många av de här konceptmoto-
rerna har ju egentligen bara förenat 
nackdelarna med fyrtaktare med både 
kamaxlar och ventiler. Och då är det ju 
ingen stor fördel att köra tvåtakt. 

Fyrtaktare kan utvecklas 
Den moderna tvåtaktaren har beskrivits 
som en återfödd, och nu fullgången indi-
vid i familjen bilmotorer. Sanningen är 
att den både lärt sig krypa och gå, och 
börjar så smått springa. Men det återstår 
länge innan den vinner. Om den någon-
sin gör det. 

För samtidigt som det alltmer talas två-
takt, utvecklas fyrtaktsmotorerna för mil-
jardbelopp. Än har inte gränsen nåtts 
menar många tekniker. En av dem är Per 
Gillbrand, Saab: 

- Fyrtaktaren är ohyggligt utvecklings-
bar, titta på en Fl-motor på 1,5 liter och 
1 100 hästkrafter. Man skulle utan vidare 
kunna göra en femhundrakubikare på 
350 hästkrafter. 

-Men jag tror inte du har råd att köra 
med den. 

Ett exempel är Honda som utvecklats 
en s.k. lean burn - motor, kallad VTEC-E, 
där bränsleblandningen är så mager att 
den egentligen inte skulle ta fyr. Men 
ventiltekniken sätter rotation på bränsle-
blandningen vilket gör att den ändå an-
tänds. 

Jämfört med Hondas vanliga 1,5-liter-
smotor är bränslebesparingen ca två deci-
liter per mil inne i stan ( 0,671/mil enligt 

Honda). Även Mitsubishi arbetar med 
lean burn teknik. Till det kommer moto-
rer med alternativa bränslen, i stort sett 
klara för produktion. 

Största krokbenet är pengar. Det är 
oehört kostsamt att införa en ny teknik. 
För en så konservativ branch som bil-
branchen är den givna succen på pappret 
en enorm risktagning. Det är svårt att 
förutse hur marknaden ska reagera. Fyr-
taktstekniken är dessutom väl inkörd. 
Kunnandet och produktionstekniken 
finns där. Investeringarna är redan gjorda. 
Så varför hålla på bråka med något nytt? 

Det ligger nog mycket i vad Volvos 
motorman Kjell Bergström säger: 

-Generellt tror jag inte att tvåtaktsmo-
torn kommer tillbaka. 

Möjligen hos mindre och lätta fordon 
och i hybrider. 

Text: Claes Johansson 

Ralph Sarich är mannen som uppfitnnit 
tvåtaktsmotorn på nytt. 
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Martin Stenlund visarupp sitt reservdehfiirrdd. 
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och den gode 
man"Johansson 
brukar ratta i 
olika veteran-
rallyn i Norr-
land. Stig bru-
kar också tid-
vis ge benäget 
bistånd till 
Martins två-ta-
ktsskruvande 
som han pyss-
lar med till hus-
behov. Som 
ordförande i 
Norrlandssek-
tionen känner 
han ju trycket 
att föregå med 
ett gott exempel och frambringa någon 
körbar gammelsaab emellanåt, vilket 
kräver ett antal garagetimmar varje vecka. 
Martin har väl trots ett blandat och väx-
lande Saabinnehav kanske främst fram-
stått som en 95:ornas vän. Vem minns väl 
inte "Putte" den duvblå 62:an som han 
flög runt med en vinter, för att senare få ett 
par andra SSR medlemmar som ägare. 
Troligen består hans förtjusning för 
95:orna i det faktum att han har en ut- 

präglat utilistisk livssyn och 95:or kan ju 
användas till allt från lastbil till rullande 
hotell och nog har Martin kört hem mycket 
prylar (skrot) i sina 95:or. Under somma- 
ren ämnar han campingutrusta "Gröna 
Blixten", den 65:a som han hittade på en 

loge i en liten 
by utanför Vil-
helmina, i 
klassisk 60-tals 
stil. Mycket 
kul! 

Idolerna 
på väggen 

På tal om Vil-
helmina så ar-
betar Martin 
sedan ett år 
tillbaka hos 
Vilhelmina 
kommun och 
blir kvar där 

halvannat år till och befinner sig i Umeå 
enbart vissa helger. Denna anständighet 
försvårade möjligheten att intervjua ho-
nom, men äntligen gott folk, här är det 
efterlängtade reportaget! 

För att börja från början så körde hans 
far Saab när Martin växte upp och hans 
motorintresse grundlades mycket tidigt. 
Redan i mycket späd ålder förvånade han 
omgivningen med att kunna särskilja oli-
ka bilmärken som passerade på byavägen. 

När andra barn läste Kalle Anka och Fan-
tomen läste Martin Teknikens Värld, 
Illustrerad Motorsport och Rekordmaga-
sinet. Olyckligtvis hade han redan då fått 
ett visst samlarintresse, så under alla dessa 
år har han sparat varenda inköpt tidning, 
oj,oj. Tyvärr ångrar han idag bittert att 
han under en period i ungdomsåren klippte 
sönder tidningarna och satte upp bilderna 
på väggen eller skrev till sina idoler och 
fick dom signerade. Till hans stora idoler 
hörde givetvis Saabförarnas Calle Orreni-
us, Per Eklund, Stig Blomqvist (att se Stig 
ratta en Saab är en halv "könis'') samt 
Lycksele bröderna Kaj och Kent Bore 
Munther som under ett antal år tävlade 
mycket framgångsrikt i Sverigeeliten. Kent 
för övrigt så framgångsrikt att han tog 
hem ett Rally SM i standard B samt ett 
antal IS-SM. 

Martin berättar med ett stort leende på 
läpparna om hur han och hans lillebror 
Lennart mer eller mindre handgripligt 
slogs om urklippen ur lokaltidningen VI( 
måndagarna efter att någon rallytävling 
ägt rum i Norrland. Problemet löstes slut-
ligen genom att den hårt prövade modern 
på tisdagarna tvingades gå runt till gran-
narna och tigga gårdagens lokaltidningar-
na VF och VK. 

Plågad Hero 
Bilvalet var därför självklart när körkorts-
åldern uppnåddes, ja förresten hade Mar-
tin köpt bilen innan kortet var ordnat. 
Det blev en mycket väl begagnad ljusblå 
96-64 med paj växellåda som inhandlades 
för 500 kronor hos Norgrens Bil i Norsjö 
där försäljaren Kjell Molin (känd i hela 
Norrland) sedermera under årens lopp 
fått leverera allt från nya bilar till begagna-
de bildelar. Kjell var också den som leve-
rerade Sonett III:an som Martin köpte 
1977 och det innebär att han haft den i 

femton år till dags dato, så kom inte och 
säg att han inte kan behålla sina bilar 
någon längre period. Martin säger också 
att det var med 64:an som han tog sina 
första stapplande steg på bilmekanikerba-
nan och att han lärde sig mycket av denna 
trogna och slitstarka bil som blev mycket 
plågad. Den döptes för övrigt till Hero 
efter Fantomens häst av hans yngre bror 
som tidvis läste denna publikation. Under 
årens lopp har Martin hunnit prova det 
mesta i Saabväg från 92B till 900 Turbo 
förutom ett år då han körde BMW, 
mycket kul faktiskt men usel värme enligt 
Martin. Vi hade kommit överens om att 
inga fula ord skulle få förekomma i arti-
keln med tanke på att vissa honom närstå-
ende tycker att han tidvis borde studera 
SAOL:s ordlista men vi måste dock påpe-
ka att han också under en period rätt 
nyligen var så långt under lägsta fortskaff-
ningsmedelsnivå då han åkte Skoda Cou-
pe. Men det är tack och lov historia nume-
ra. Han har till och från setts annonsera 
under säljes och köpes i Bakrutan så det 
var med stort intresse jag såg fram mot att 
få beskåda hans reservdelsförråd, men an-
tingen hade han sålt det mesta eller så var 
det nåt annat galet för usch vad jag blev 
besviken. Se bifogat kort. För framtiden 
hoppas Martin att få sin 93:a lackad och 
klar. Den har varit nere i bitar, fram- och 
bakvagn blästrades och lackades. Brom-
sarna är klara och motorrummet färdigt så 
helt förståeligt att det kliar i gasfoten. Han 
hoppas också givetvis att det ska bli fler 
medlemmar som får ut sina tvåtaktare på 
vägen, för körklara Saabar blir det aldrig 
för mycket av. "Saabfantaster gör det i 
tvåtakt", vad han nu kan mena med det. 
Som avslutning får jag tacka för titten och 
önska lycka till med såväl 93:an som den 
nyss påbörjade Monte Carlo 850:an. 

Text: Gnussar Krombi 

Norrlands guld(gosse) 
Bakrutans enträgne Norrlandsmurvel utför 

stordåd i ödemarken. Denne gång besöker han 
en Saabman av kaliber. 

M artin har under ett antal år varit 
bosatt på Västerhiske i Umeå och 

han är medlem i det kända team Väster- 
hiske Vuxendagis som brukar sponsra och 
stå som anmälare för de tävlingsbilar han 

vännen Stig "Gamle- 
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Klubben har köpt in 150 st Corgi Classic Saabar. En mo 
år Erik Carlssons vinnarbil 283 och den andra är en röd 
kortnos sport. Modellerna säljes för 100 kr + frakt 
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Ny sektion i Trollhättan 
Till styrelsen i SSR Trollhättan 
Vid bildandet av sektion i Trollhättan valdes följande: 

Mitt intresse för Saab-bilar, väcktes 
under sent 50-tal. Då hade mina 

föräldrar en Saab 92-56, vilket byttes 
när den gått 16 000 mil och motorn 
var helt slut. 

C om nybliven körkortsinnehavare 
började jag med en Volkswagen 1200 

som första bil (ett år stod jag ut). Sedan 
dess har det varit Saabar, först ett antal 
V4:or, sedan 99:or och nu 900. Intresset 
för äldre bilar och främst Saabar ökade. 
Sedan kom det stora tillfället, en Saab 
92-53 var till salu, året var 1988. Bra 
kaross men allt annat behöver renoveras, 
efter 4 år är det dags för lackering. Hoppas 
den skall vara körklar våren -93. 

När renoveringen påbörjats gjorde jag 
täta besök på Saab-museet i Trollhättan 
för att kolla detaljer. Efter tillstånd av 
Pelle Rudh kunde jag granska noggranna-
re och då kom frågan upp om SSR och att 
ingen lokalsektion fanns i Trollhättan. 
Har sedan tänkt och tyckt i cirka två år. I 
början av år -92 ringde jag till några 
Saabägare som jag träffat i samband med 
min hobby och efterhörde om de var 
intresserade av att bilda en sektion här i 
Trestadsområdet (Trollhättan, Väners-
borg, Uddevalla). Intresset fanns. 

Vi samlades hemma hos mig i januari 
(fyra grabbar) för att diskutera och räkna 
i matrikeln hur många medlemmar som 
fanns i vår region. Vi enades om att var 
och en skulle ringa några innehavare av  

gamla Saabar och försökte att med djung-
eltelegrafen sprida att vi skulle ha ett upp-
taktsmöte på Saab-museet 920302 för att 
samla intresserade. Vi hoppades att 10-15 
skulle komma. När klockan passerat 19.00 
fanns cirka 30 personer därstädes, inte 
illa. 

Vi presenterade vår ide om bildandet av 
en sektion. En interimstyrelse på fem per-
soner bildades som arbetade fram stadgar 
och dagordning osv för mötet 920331 då 
beslutet togs att bilda en sektion i Troll-
hättan. Vi skall verka för att lokalt anordna 
möten och träffar i Trollhättan. 

Mötet beslöt att vi skall ha fyra sam-
mankomster per år. Eftersom sektionen 
är nybildad är det inte säkert att vi hinner 
med att anordna något rally/träff i vår. 
Men 18-19 juli skall ju ett stort evenemang 
avhållas här i Trollhättan där vi lovat 
hjälpa till. 

Har under den här tiden haft ett antal 
kontakter med ordförande Ekberg och 
fått en del tips och råd t ex om att Got-
landsaabens stadgar kunde vara till stor 
hjälp när vi skrev våra (ett stort tack till 
Gotlandsaaben och även till Pelle Rudh 
som fixat så vi har kunnat träffas på 
Saab-museet och ha våra möten utan 
kostnad). 

Ha en trevlig sommar tillsammans med 
din Saab. 

Roland Wi darsson 
SSR, Trollhättan 
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Åländsk hälsokur 
för svensk lågmilare 

Bakrutan 

     

Bakrutan 	 

   

   

     

Dick Lindström med sin nyrenoverade 96:a. 

Kom gungande i min Kapitän femti-
osjua med en sju år äldre husvagn 
bokad i hasorna. Platsen var en sol-
dränkt öde landsväg på Åland. 
Plötsligt hör jag välbekanta toner 
strömma in genom den öppna sido-
rutan; en tvåtakt. 

vgasdoften gör mig tydligen lite om- 
töcknad för en en känsla av svenskt 

60-tal infinner sig osökt. Föremålet som 
pilar förbi är, som det tycks, en splitter ny 
Saab 96 1960. Lacken blänker beige, hju-
len är gröna liksom kederlisterna. På taket 
sitter ett uppkäftigt originaltakräck 
monterat. 

När jag senare får fatt i ägaren till bilen 
vid sidan av vägen visar det sig att jag just 
bevittnat 25 procent av Ålands totala 
innehav av tvåtaktssaabar. De är inte fler 
än fyra där ute i Östersjön. 

Ägaren heter Dick Lindström, 29 år och 
byggnadsingenjör. Hans Saab är alldeles 
nyrenoverad. 

- Jag gillar den här deckarnosen. Han ser 
liksom lite allvarlig ut, säger denne man 
fundersamt som förklaring varför han just 
för fastnat för märket. 

Bilen har lågt chassinummer - 100 655 
- och ser ut att just ha lämnat löpande 
bandet i Trollhättan, sånär som några 
revor på klädseln och slitna gummimat- 

tor. I baksätet tronar en blå plastkudde 
märkt Saab, en sån där ni vet man kan 
begå grova brott för att komma över... 

- Jag importerade bilen från Sverige. 
Från Sundbyberg där en gammal gubbe 
haft den sedan ny. Den har bara gått 3 800 
mil, berättar Dick. 

Svetten börjar bryta ut på min panna. 
3 800 mil. ..plötsligt ringer det en klocka i 
bakhuvudet. Bilen parkerad framför mina 
fötter var jag och kompisen Gunnar och 
betittade ett halvår tidigare. I rollen som 
spekulant. Milen, det låga chassinumret 
och tillbehören frestade svårt. Men de 

otäcka bucklorna i karossen avskräckte. 
- Gubben hade nästan blivit blind inn-

an han slutade köra. Han hade kört in i 
garageväggarna åtskilliga gånger. 

Men nu var som sagt renoveringen klar, 
med en totalräkning inklusive bil på un-
gefär 20 000 kronor. 

Dick varvar ur motorn på de tre växlar-
na. Och jag lovar, mina vänner, att origi-
nalljuddämparen (den med röret på mit-
ten) gav ifrån sig den lenaste och mjukaste 
tvåtaktsljud jag någonsin hört. 

Text & bild Claes Johansson 
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Bakrutan 

En i vinterskrud bepälsad trubbnos beundras av två tokar. Platsen var Helsingfors trubbnosdemontering. 

Kalla dårar i Norrland 

Bakrutan r  

D et numera berömda tävlingen 
Kalldraget gick av stapeln helt 

planenligt lördagen den 7 mars. Solen 
sken och vägarna var bitvis ganska slaskiga 
och ojämna eftersom det har varit dåligt 
med snö och kyla i Umeåregionen denna 
vinter. Saabgänget hade ju stolta tradi-
tioner att försvara och följande ekipage 
ställde upp från SSR; Det gamla strävsam-
rna paret Johansson/Stenlund Monte 
Carlo 850, Anders Jonsson med Petters-
son och Ludde i 96-62, Bosse Nordström 
och Lena i 96-64 4-speed, P-0 Åberg 
95-62 med såväl läkare som fruntim-
mershjälp i bilen och B-Å Danielsson 

96-60 med damsällskap. 
Den kände Sune "Sliret" Strömberg 

föredrog att åka amerikansk V8 Pickis och 
gick omkring i en jättestor cowboyhatt 
före start. För att vara säkra på få fäste hade 
gänget ställt in en låda med cirka 500 kg 
grus på flaket. Såna problem hade givetvis 
inte Saabåkarna. Före start gick Anders 
"Järnfemman " Jonsson glatt omkring 
och berättade om sin nyinköpta mörkblå 
96:a som han tänker åka med tills han får 
sin Sport klar. Han omtalade att han 
byggt ett Sportsystem till bilen som ver-
kade ha gett den minst 15 hästar till, men 
av farten att döma fick undertecknad höra  

att han verkade stå stilla när paret i den 
röda MC 850:a passerade honom utefter 
banan. Tipset till Anders blir självklart 
följande: Häng dit ett avgassystem till, så 
du får 15 hästar till då kan du nog hänga 
med lite bättre. 

Med hjälp av fabrikens ritningar är det 
ganska enkelt att tillverka ett Sportsystem 
med utgångsmaterial i form av standard-
systemet. 

Strängnäs in the night 
Tävlingssträckan gick som vanligt efter 

små krokiga vägar och sträckte sig från 
startplatsen nere på kajen i centrala Umeå 
till Vännäs och fram till halvtidsvilan i 
Bjurholm. Där fanns en utslagsfråga att 
besvara, samt korv med bröd och kaffe 
med bullar för att sätta igång 

Efter en timmes vila bar det iväg mot 
Trehörningssjö och sedan via jättebacken 
i Hyngelsböle till slutmålet vid Levar 
Hotell, Nordmaling. Tyvärr hade någon 
klantig svenssonbilist kört fast i backen 
tidigt på dan så därför låg det ett tjockt 
sandlager utspritt i backen, och allt nöje 
och ev strapatser uteblev. Även de som i 
likhet med den i Saabkretsar kände Fiat 
500-åkande Johan Brusewitz som hade 
sommardäck kunde med lätthet ta sig 
upp. Johan lever verkligen som han lär 
och åker ofta långa sträckor i linan. 
Martin Stenlund hälsade att han veckan 
efter tävlingen såg honom glatt körande 
runt i Vilhelmina för att sedan åka hem till 
Strängnäs. Johans favoritlåt i bilstereon 
lär vara just "Strängnäs in the night" med 
Frank Sinatra. 

Efter att alla avnjutit det mycket goda 

smörgåsbordet och varmrätten vidtog 
prisutdelningen. Något överraskande 
vinnare, men icke desto mindre roligt blev 
paret Benny Forsman/ Reine Nydahl Opel 
i vanliga fall bättre begagnade bilnasare i 
Lycksele med stor förkärlek för lite udda 
bilar typ Alfa Romeo, Citroen, Vauxhall 
och Austin A40. Dom valde ett bärbart 
bilbatteri i pris och det kommer säkert väl 
till pass för att sätta sprutt på någon gammal 
märkesvagn. På andra plats kom P-0 
Åberg och på sjätte plats paret Johansson/ 
Stenlund. 

Fick repet 
På det stora hela var alla nöjda och belåtna 
med tävlingen där alla körglada veteran-
bilsägare får utlopp för sina lustar och 
böjelser, samtidigt som man får träffa sina 
vänner och bekanta, samt i ädel tävlan 
testa sina bilkunskaper. Tår låg huvudde-
len av frågorna tidsmässig omkring åren 
1950-57. SSR medlemmen Håkan Ång-
ström hade bestämt sig för att åka Opel 
Rekord Coupe 65 tillsammans med vän-
nen Åke Bäckström och som straff för 
detta fick paret "repet" i Bjurholm. Dvs 
bilen strejkade då fördelaren pajade och 
dom fick bogseras hem till Lycksele. Du 
får nog lov att skruva ihop någon av dina 
många Saabar till nästa år Håkan. 

Arrangören C-G Lilleroth hade som 
vanligt lagt ner ett jättejobb på arrange-
manget och allt klaffade perfekt. Till hös-
ten bör alla Saabägare ställa upp i 
NATTUGGLAN i september. 

Text: Gnussar Krom% 
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Körigt Kisakör 

Kontroll vid sjön kunden. I förgrunden Fred Johanssons V4 Monte Carlo. 

Bakrutan 	 Bakrutan 

Såsom grundare av Kisaköret och med 
den förpliktigande titeln Megachef 
står det utanför min bedömningsför-
måga om denna, den första Kisaträffen 
kan kallas lyckad. Jag hoppas det. 

27 ekipage kom till start under en 
klarblå himmel. Med startpaket 

modell "Silverbibeln" proppad med kar- 
tor, klurigheter och kunskap puttrade 
deltagarna iväg. Puttrade och puttrade 
förresten: Bengt-Inge Johansson i sin ral- 
lykonverterade 96 från 1965 tryckte ga- 
sen i botten och höll den där resten av 
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Prickade in sin vikt 
Kontrollerna var fem till antalet. Num-
mer ett gällde att gissa sitt ekipage totala 
vikt, min i lönndom fetlagde bror inklu-
derad. Inte helt lätt. Fred Johansson, Kisa 
prickade rätt på kilot, 1 210 kg. En bragd! 

Andra kontrollen var en MG 1300 fylld 
av bollar. Ingen gissade 66 vilket var det 
rätta antalet. Kontroll tre var slalomkör-
ning framåt och bakåt och däremellan 
fickparkering. Det skylldes på bilen. Det 
skylldes på underlaget. På konerna. Sämsta 
bortförklaring presenterade norrlands-
gänget då de fullständigt trasslat in sig i 
fickparkeringen:  

- Fan hemma kör vi bara rakt fram... 
När sedan Lennart Sekander brakade in 

med sin med supertanker-styrning för-
sedda Saab 92 1956 blev det tyst. Näst 
bästa tid, långt mycket snabbare än alla 
rallyfantomer. Snabbaste bil var en annan 
gamling, John Jonassons 95:a från 1960. 

Tredje kontrollen gissade deltagarna sin 
vändradie och på den fjärde var det hemliga 
lådor. Sista kontrollen var slangbelle-
skj utning. Kontrollörerna lär ha överlevt. 

Om tid och intresse finnes blir det ett 
nytt Kisaköret nästa år. 

Claes Johansson 

loppet. Fredrik Ekendahl från Bromma i 
sin yxiga tvåtaktscabriolet var inte sen att 
hänga på, liksom redaktör Randa i sin 
Sonett som nästan smälte av värmen. Det 
gick så fort att kontrollörerna knappt hann 
bygga upp sina stationer färdiga. 

Anders Källquist från Karlskrona lät sin 
racepreppade 93:a från 1957 vila, vilket vi 
beklagar. Men vid målet kom han och lät 
oss rysa till ljudet av ett avgassystem som 
slutade strax före bakhjulet. Tack för det! 

Det går inte att rabbla alla som kom. Vi 
kan bara konstatera att klassen på bilarna 
var mycket god och de flesta tycktes trivas. Lennart Sekander gör sig startklar Pr manöverbanan. Trots äldst bil blev det en toppnotering! 
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Revisionsberättelse 
Gällande Svenska Saabregistrers 

räkenskaper och styrelsens för-
valtn ing kalender.ret 1991 

Undertecknade utsedda revisorer har 
efter utförd granskning. ej funnit an-
ledning till anmärkning varför vi - 

rcslå.r kassören sann styrelsen an svars-

frihet för 'verhäihhe6ärei - ,---:" - 

Linköping i mars 1992 

Resultaträkning för 
Svenska Saabregistret 
1991-01-01 - 1991-12-31 

Balansräkning för 
Svenska Saabregistret 
1991-01-01 - 1991-12-31 

Medlemsavgifter 	103.645,70 
Försäljning delar 	68.929,50 
försäljning,dekaler,tröjor,m.m. 
25.642,50 
Övriga intäkter 	285,- 

TILLGÅNGAR 
Kassa 5.718,50 
Postgiro 28.896,93 
Bank 66.277,29 
Lager 219.000:- 

Summa tillgångar 319.892,72 

SKULDER 
Leverantörsskulder 55.097:- 
Förutbetalda intäckter 22.175:- 

Summa skulder 77.272:- 

EGET KAPITAL 177.669,94 
Redovisat resultat 69.950,78 

Summa eget kapital 242.620,72 

Summa skulder & eget kapital 
319.892,72 

SUMMA INTÄKTER 
198.502:70 
Inköp Delar 
Inköp tröjor m m 
Annonsbladet 
Hyra Lager 
Matrikel 
Resekostnader 
Bakrutan 
Träffar 
Bokföringskostnader 
Porto 
Avgift MHRF 
Övrigt 
Kontorsmatriel 
Ökning Lager 
Styrelsemöten 

104.113:94 
100.486:- 
5.201:90 
8.500:- 
9.500:- 
6.215:- 
39.800:- 
4.838:- 
4.800:- 
21.847:- 
11.855:- 
850:- 
9.677:70 

187.535:- 
377:- 

SUMMA KOSTNADER 
140.526:94 

Resultat före finansiella intäkter 
och kostnader 	57.975:76 

Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Skatter 

9.473:23 
134.21 
2.364:- 

ÅRETS RESULTAT 64.950:78 
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Årsmötesprotokoll Svenska Saabregistret 1992-03-07 
Tekniska Museet Stockholm 

1. Mötet öppnades av klubbordförande Yngve Ekberg som hälsade allamedlemmar välkomna. 

2. Till ordförande för mötet valdes Yngve Ekberg och till sekreterare för mötet GöranKölborn. 

3. Till justeringsmän för årsmötesprotokollet, tillika rösträknare valdes John Jonasson och 
Erik Randa. 

4. Mötets behöriga utlysande besvarades med ja. 

5. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 1991 framfördes 
av klubbordföranden. 

6. Revisionsberättelsen framfördes av Mats Carlsson då ingen av revisorerna var närvarande. 

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1991. 

8A Valberedningens förslag till styrelsen för 1992 framfördes av sammankallande 
GöranKölborn. 

8B a. Till ordförande valdes Yngve Ekberg för 1 år. 
b. Till ny sekreterare valdes Göran Kölborn (fyllnadsval för 1 år) 
c. Till vice sekreterare valdes K-G Karlevall för 2 år. 
d. Till kassör valdes Mats Calsson för 2 år. 
e. Till materialförvaltare valdes Jonas Sahlen för 2 år. 
f. Till redaktör för Bakrutan valdes Erik Randa för 1 år. 
g. Till styrelsesuppleanter valdes Rolf Jensen, Leif Blomberg 
och Bo Hellberg (ny). Alla tre valdes på 1 år. 

9. Till revisor valdes Hans Söderström ny, till revisorsuppleant valdes Claus Kegel (ny). 
Bägge valdes på 1 år. 

10. Till valberedningen valdes Anders Holmström (sammankallande) 
John Jonasson och Martin Bergstrand ny. Alla tre valdes på 1 år. 

11. Inga motioner eller förslag var inkomna till styrelsen. 
Ordförande Yngve Ekberg informerade om olika sektioner av klubben. 

12. Information om hobbybils- och veteranförsäkringarna hölls av Göran Kölborn. 
En medlem tyckte att det dragits ner på träffarna. Martin Bergstrand informerade om 
utställningen i Göteborg som hade varit stor succe för tvåtaktarna. 
Erik Randa informerade om Bakrutan, stoppdatum m m. 

13.Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften med 25 kronor till 150 kronor för 1993. 

14. Milersättningen för klubbens tjänst fastställdes till 7:-/mil. 

15. Ordförande Yngve Ekberg avslutade mötet och hälsade alla välkomna 
in till restuarangen där klubben bjöd på kaffe och landgång. 



Bakrutan 

Denna gång föreställer fotogåtan en 

delikat detalj. Din uppgift blir själv-
fallet att lista ut vad det är du ser. 
Skicka ditt svar till redaktör Randa 
(se adress i början av tidningen) se-
nast den 25 augusti. 

Förra gåtan var enkel. Rätt svar var 
Carl-Magnus Skoog och Rolf Mellde (till 
vänster på bilden). Vi säger grattis till Olof 
Wallin från Armnäsvall och han erhåller 
1 st Corgi Toys Saab i skala 1/43. 

Bakrutan 	 

Köpes: Vi har fått brev från 5 engelsmän som är intresse-
rade avart köpa 2-taktare eller V4:or. Alla varianter finns 
om önskemål betr. bruksskick, superskick, trimmat eller 
original. Har Du något objekt eller färdig bil att erbjuda 
skriv på engelska till: 

1. R.A.A. Eardley, South Boduel Farm, Moorswater, 
Liskeard, Cornwall PL 14 4JZ, England. önskar Sonett 
3 73-74 i gott skick. 

2.Peter Boyce, 33 Valley,  Way, Knutsford, Cheshire, WA 
16 9AY, England. Önskar 9661-63 gärna Sport med frisk 
kaross. 

3. Trevor Taylor, Beach House Farm, Garstang Road, 
Claughton-on-Brock Garstang, Lancashire PR3 OPH, 
England. önskar 2-takt eller V4 i tävlingsutförande. 
Endast välpreparerade bilar duger. 

4. David Barrow, 38 Princes St, Wiones, WA8 6NT, 
Cheshire, England. 
Önskar 93 eller 96 gärna GT eller Sport. 

5. Raymond A. Belton, 24 Lehtington Tower, Langside, 
Glasgow G41 3HY, 
England. önskar 2-taktare oavsett skick. 

Köpes: Dörrsidor , sidstycken till Monte Carlo V4-67. 
Bra betalt för endast perfekt skick. Ännu bättre betalt för 
gummitätningarna till de öppningsbara sidorutorna. 

Ring till: Jan Wiren, Skogsviksvägen 6, 680 71 Björne-
borg, Tel H 0550-27294, A 0550-85606. 

Köpes: Till MC850, stötfångarhorn och böjar, frammana, 
2 st nya rostfria navkåpor. Höger framskärm. Kan lämna 
kortnosdelar i byte. 
Ring till: Martin Tel: 0950-810 43. 

Köpes: Nybliven Saabfantast söker en frontspoiler till en 
96-74:a. Söker även någon som vet var man kan beställa 
Le Mans rallyavgassystem, har efter info hört att det 
passar "nya" bilar som 74:an. Glad om någon tar kontakt 
med mig om detta. 

Ring till Pelle eller Anneli, tel: 08-745 54 45 efter kl 
18.00. 
Adress: Per Jakobsson, Sleipnervägen 41 NB, 136 42 
Haninge. 

Köpes: Till SAAB 92/54 2 st alu-lister L 725 mm som 
passar Bak o framskärm. 
Ring till: P-0 Björklund 0651-15496. 

Köpes: Till SAAB 95-60 interiörer (röd bil) plåt och 
krom,litteratur. 
Ring till: Stefan Gustavsson, Frödinge Hagavägen 10 E, 
598 95 Vimmerby, tel: 0492-40354. 

Önskar Köpa: Brytare till bränslepump standard nr 712 
423? 
Trasiga eller kasserade vevaxlar, Sport eller GT-vevaxlar. 
Drevsats till växellådor med tätare växelförhållande. Gärna 
special 3. 
Ring till: Leif Hansson, Apelgatan 1, 621 49 Visby, tel: 
0498-48116. 

Köpes: Trimdelar till Saab V4 kompl. trimmad motor 
och annan rallyutrustning, ev hel bil. Har 4 st så gott som 
nya krokeker alu-fälgar att byta med. 
Ring till: Carl Magnus Johansson, Solliden, 540 50 
Moholm, tel: 0506-20562. 

Köpes: SAAB 96 1962-1964, SAAB Sport 96 1962-1966 
i toppskick eller renoveringsobjekt, originaltävlingsstol 
för 96, original motor och växellådskartong 96 tvåtakt. 
Ring eller skriv till: Gösta Karlsson, Diamantgatan 23, 
432 37 Varberg, tel: 0340-14407 efter klockan 18.00. 

Köpes: Kolvringar Saab 93 B 1958, hastighetsmätare 
Saab Sonett V4, Saab Sport. Billiga aluminium fälgar till 
Rally V4. Träratt Saab Sport, MC. Ofieburkshållare nr: 
10777 till bagagen. Saab Sport och Rally dekaler och 
tygmärken. Även andra Sport och Rallyptylar. 
Ring eller skriv till: Per Eriksson, Strandvägen 2, 660 11 
Billingsfors, tel: 0531-30588. 

Bytes: Saab 92 B 1955 Komplett ren.objekt, nya plåtar, 
Saab 92 B 1954 ej komplett, Saab 95 1965 ej komplett 
saknar motor. Bytes mot en körbar Saab 93 1956-57. 
Ring för mer information. 
Ring eller Skriv till: Ronny Berntsson, Malungshemsvä-
gen 4A, 782 30 Malung, Tel H: 0280-13845, A: 
0280-13851. 

Köpes: Till Saabo Husvagn, jag söker en diskho och 
eventuellt skåpet inunder. 
Ring eller Skriv till: Kjell Kindstrand, Långasten, 340 32 
Grinslöv, Tel: 0476-28084. 

FOTO GÅTAN 

Priset denna gång är hemligt. Den som har rätt fr se... 

KÖP at SÄLJ 1 
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Köpes: GT750 Sport - Icromade hjulsidor, Pinion part nr 
4836299. 

Skriv på engelska till: N.W. Utteridge, 2 Warne Hill, 
Bridport, Dorset,England. 

Bytes: Ny stötfångar skena mitten bak 93. Bytes mot 2 st 
navkapslar eller 2 st stötfångar horn eller höger stötfångar 
böj bak till 96-60. OBS endast byte eller köpes i nyskick. 
Ring eller skriv till: Erik Randa, Duvholmsgränd 4, 127 
41 Skärholmen, Tel: 08-710 61 13, efter klockan 16.30. 

SÄLJES: Till Saab 96 MC 850.2 st ljuddämpare fram 500 
kr/stinstrument 400 kr,nytt sportavgassystem 1100 
kr,tillbehörsgrill 300 Icr,4 st nya hjulsidor 400 Icr,grått tyg 
till säten fram och bak 500 Icr,4 st navkapslar -64 150 kr. 
Bo Eriksson Grössbyn 10261 444 94 Uddum 
te1:0303-76019 

Säljes: Bilblomvas. En välgjord kopia efter gammalt 
mönster. Tillverkad i kristall och med handslipad stor 
stjärna och nedtill en kvast. Hållare: Kromad mässing. 
Pris:100 kr + frakt = 110 kr. Skicka 
pengarna i ett kuvert eller Pg. 351106-7500. 
J-B Kindstrand Långasten 340 32 Grimslöv, tel: 
0476-28084 

Säljes: Saab 92 B -55.Renoveringsobjekt med alla chanser 
att lyckas för dig med tid i garaget! Många delar både nya 
ochgamla:verkstadshandbok,reservdelskatalog,instruktions-
bok. 
Pris kan diskuteras! Säljes pga tid och platsbrist och trött 
maka. 
Torsten Andersson tel:0295-10588 

Säljes: Till Saab 90/99.Radiokonsol nr:204 607 006 
pris:400 kr. 
Lättmetallfälgar Saab 9000 m 85-900 m88 nr:105122907 
pris:700 kr/st 
Gunnar Rönegård Björkv.3 440 41 Nol tel:0303-42480 

Säljes: Till Saab 95/96.En svart/grå högerstol 68-70 fin 
förutom liten spricka i ryggstöd.En brun förarstol 70-71 
fint ryggstöd 20 Icr/st.En högerstol och ett balcsätesryK-
stöd 64-66 i grå galon med brunt tyg fina och hela 80 kr 
för båda.En rattstång -69 komplett med nycklar 75 
kr.Begagnade kylare: Saab 93 100 kr,95/96 kortnos 

1961-1980 50 kr/st alla täthetsprovade.Till Saab 92:v)d 
100 kr,luftrenare 50 kr.Till Saab 93 1956-57 instru-
mentbräda komplett förutom tempmätare 150 Icr.Till 95 
-68:inredning med rött tyg/svart vinyl. 

Mattias Roswall Tjäderg.20 592 00 Vadstena 
tel:0143-10519 

Säljes: Saab 95 V4 -68.Komplett förutom tändspole och 
växelstångsknut.Högstbjudande. 
Jan-Erik Göranson te1:0563-30006 

Säljes: Till Saab 92 nytt: 701042 motorhuv,704685 
kopplingsvire,703472-3 styrstag med p-ända,703114 
drivaxel yttre,702441 startkrans,703431 fjäderarm vän-
ster,703430 fjäderarm höger,703423 
axel(bakvagn),704799-704800+703448-703449 torsfjä-
der,703428 lagerhylsa hö,70349 lagerhylsa 
vä,702336-7+703064-5fjäderarmar hö-vä 
övre-nedre,703406-7 torsfjäder fram,704682 Fönsterhiss 
vä, 704683 Fönsterhiss hö, 703181 Låsmekanism vä, 
703180 Låsmekanism hö, 706219 Baldjusglas ch 11001 
- stenskottsplåt hö+vä, 
70336 Fläktrem, 701093 Kof.fåste, 701094 kof.fåste, 
704553 kof-fåste, 704552 kof-fäste, 702973 Hjulcyl 
fram, 703005 Hjulcyl bak, 703142 Bromsslang fram ch 
1-13000, 706334 bromsslang fram ch 13001, 702906 
Bromsslang bak, 706289 Hjulcyl ch 13001, 706290 
Hjulcyl ch 13001, Repsats huvudcyl.kompl, Framskärm 
bra beg 1 vä + 1 hö, Kylare beg, Grill bra beg + mycket 
annat nytt och beg. 

Säljes, 93 Nytt: Bromscyl 56-58 fram hö + vä, Bromscyl 
59-60 fram, Bromscyl 56-60 bak, Bromsslang bak, 
Bromsslang fram 49 800, Bromsslang fram 49 801, 
Repsats h-cyl, Sandplåtar, Baldjusglas, Kabelhärvor, + 
mycket annat nytt och beg. 

Säljes 96 Nytt: Bromscyl fram 60-61, Bromscyl fram 
61-63, Bromscyl fram 64-66, Bromsslang fram 60 -61, 
Bromsslang 61-63, Bromsslang 64-66, Bromscyl bak, 
Repsats huv-cyl -61,61-63, 64-66,96 V4. Främre golv - 
front nytt. 
Lennart Holmgren Tel 026-257015. 

Säljes: Vattenpumpstätning till 93 och 96 t om 1964 pris 
200:-. 
Erik Randa Tel: 08 - 710 61 13 

Säljes: Nya delar: Till SAAB 99/69-71: Blinkersglas vän-
ster + höger 100:-/st. Till SAAB 95/69-78: Stopp/Baklykta 
75:-, Blink/Backlykta 75:-, Till SAAB 95,96/64-66: 
Bromsbackar 80:-/sats, Beg delar, Till SAAB 96/67: 
Brunt baksäte, billigt, Till SAAB 96/64-66: Brun inred-
ning i bra skick, billigt. 
Jonas Sahlen, Hagenvägen 26, 430 41 Kullavik, Tel: 
031-931753. 

Säljes: SAAB 96-65 brun, avställd, kraftigt ren.obj, 
°komplett och rostig i golv och trösklar. 45:-betald motor 
+ låda går bra. Hämtpris 700:- 
Stefan Ryding, Fotbollsvägen 20, 14140 Huddinge, Tel: 
08-774 67 97. 

Säljes: SAAB 96-65, endast 8500 mil. I mycket gott 
originalskick. En ägare. Priside 10.000:-, eller ge ett bud. 
Leif Ringhagen, Tuppes väg 25, 784 55 Borlänge, Tel: 
0243-27144. 

Säljes: önskar sälja en välvårdad 96 V4 färg gul, körd 
7.700 mil (en ägare), av reg hösten 90, något lite rost fram 
vid lamporna. Original. 
Pris 10.000:-. 
Asta Nyren, Lägervägen 11 B, 254 56 Helsingborg, Tel: 
042-15 51 36. 

Säljes: SAAB 93 A 1957 rostfritt objekt, SAAB 96 1966 
10 000 mil avställd, SAAB 95 1966 avställd. 
Stefan Gustavsson, Frödinge Hagavägen 10 F, 598 95 
Vimmerby, Tel: 0492-403 54. 

Säljes: SAAB 93-57 ren.objekt, fid banracer, orig. soltak. 
SAAB 96-60 reservdelsbil, komplett. SAAB 96-64 mycket 
bra renoveringsobjekt. + massor av delar bl a motorer, 
växellådor. 
10.000:- för alltihop eller högstbjudande. 
Magnus Olofsson, Lövvägen 7, 446 35 Älvängen, Tel: 
0303-48981. 

Säljes: SAAB 96-62, Sportinredning, gattrimmad 65a 
motor, V4 framvagn m m. Pris 6000:-, Ronalfålgar V4 
med 165-15 Dunlop pris 3000:-. 
Dag Svensson, Tel: 013-73208 

Säljes: Unik tillfälle fabriksnya instruktionsböcker, 
1949-60. 
SAAB 92 rev upp1-49 utg jan-51. 
SAAB 92 B 08-54, SAAB 93 12-55, SAAB 93 B 09-59, 

SAAB 93 F 10-59 övertryckt på 93 B, SAAB 95 05-60, 
SAAB 96 02-60. 
Ring Hans någonting nånstans på tel: 040-460161 säkr 
20-22. 

Säljes: Nya instruktionsböcker till SAAB 95 kortnos 
1960-64, SAAB 95 långnos 1965-67, SAAB SPORT -65 
(supplement),beg.instruktionsböcker till 60-80, 
Lennart någonting nånstans te1:040-265730 10-18. 
040-411941 efter 18.. 

Säljes: Saab 96 -62.Mörkb13,8000 mil.Bilen är i utom-
ordentligt skick. 
Verkstadshandbok och div. reservdelar ingår. 
Bernt Sahlin Bromma te1:08-372272 

Säljes: Saab 96 GT 750 -60.0riginalskick med nya och 
beg. delar.Är du intresserad ring eller skriv. 
Warren Shindle 612 - 16th Street,Virginia Beach, 
VA.23451, USA 
tel: 804-491-4626 (jag har bilder på saaben, red Erik) 

Säljes: Saab-kudde.Gammelbilskudde med motiv av en 
93:a och en polis. 
text: Hur är det med körkortet.Korsstygnsmönster som 
du lätt kan återskapa.För 30 kr får du en mönsterbe-
skrivning och ett fårgfoto på färdig kudde.Skicka 30 i ett 
kuvert eller på pg.351100-7500. 
J-B Kindstrand Långasten 340 32 Grimslöv 
te1:0470-28084 

Säljes: Saab 93 B -59.Gråblå,renoveringsobjekt,mycket 
extra delar,instrument,motorer mm.pris: 3000 kr 
Gunnar Kinnman Jönköpingsg.31 c 252 50 Helsing-
borg tel:042-131870 010-945957 

Säljes: Saab 93 B -58.Nerplockad,skaplig kaross,rödsvart 
inredning,mycket fin.Pris: 2000 kr. 
Niclas Söderberg tel:0290-12162 

Säljes: Saab 96 -65 saxomat. 
Bengt Pettersson Tel:019-117842 

Säljes: Saabo husvagn. 
Från Rallysport Swedens konkurslager.Div. tävlingsde-
taljer till 96:a såsom mellanväxlar spec.1 och 2.drev spec.1 
och 2.förstärkningssatser kaross,diffdetaljer,kolvar 1700 
cc smidda,topplockspackningar 91 och 93 mm,93 mm 
kopparringar,teflonringar,bärarmar mm. 
Bertil Mauunen tel:019-129523 
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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 UMEÅ. 
517 00 BOLLEBYGD 	TEL: 090 - 323 90 
TEL: 033 - 29 53 69 

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

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

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

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

TIDNINGSREDAKTIONEN 

Bakrutan 

MHRF BESIKTNINGSMÄN 

Säljes: SAAB original gympingtillbehör för 93 och 96 dvs 
stroppar säljes, pris 100:-/paret. 
Tel: 090 - 31743 Catharina 

Säljes: Monte Carlo V4-67, ett lätt rostigt objekt som ska 
säljas, annars kör jag den till skroten. Ratt och vissa lister 
samt vänster framskärm saknas till 95. Har jag lite olika 
inredningsdetaljer i olika färger till röda, blå och bruna 
bilar. Drivknutsdamasker kortnos 1 ny 1 beg, tändstift 
champion uk 16-V till Sport. SAAB 92-53, CH.nr  4017, 

svart, bra objekt. 92-50, ch.nr  1938, rostig + en kaross 

utan motor. 
Martin Tel 0950-810 43 Helg. 

Säljes: SAAB SPORT 65, dvs långnos, i stort sett kom-
plett bil, rostig i innerskärmarna, dåliga framstolar, pris 
beroende på utrustning. 
Ring och bjud, kanske blir pärlan din, för renovering. 
Stig 090-31743 eller Martin 0950-81043. 

Säljes: Nya inre drivknutar som passar till 93-56, upp till 
std 96-65, enligt reservdelskatalogen. 
Jan Wiren, Skogsvirksvägen 6, 680 71 Björneborg, 
tel H: 0550-27294 
A: 0550-85606, mellan 18.00 - 21.00. 

stolar. Annars komplett, bra skick, säljes till högstbjudan- 
de, ev byte. 	 . 

Christer Melwinsson, Forssjö, Katrineholm, tel: 

0150-39090. 

Säljes: Nytt innertak SAAB 95, reservdelsnr 724122. Till 
SAAB 951961-1966. 

Maths Johansson, Lagerlöfsväg 1, 245 32 Staffanstorp, 

tel: 046-257113. 

Säljes: Veterancupsobjekt 96-65 utan papper och utan 
nycklar, men hyfsat rostfri, motor funkar bra. Har Du 
Sportpapper och fyllt 40 ska Du slå till för priset är bara 
1.500:- 

Folkrace eller rallyobjekt 96-71 frisk kaross, ful lack (vit), 
motor + låda går bra, 99-stolar, avställd, slumpas pga 
platsbrist för 1.900:-. 

4 st svarvade EMS-fälgar till 95-96 med bultar gott skick 

säljes för 400:-/st. 

1 st EMS-fälg med däck till 99:a slumpas för 200:-. 
1 st gummistötfångare bak 96-75-76 bra skick 100:-. 

Säljes: Sportinredning: Inredning till röd Sport, ej fram- Ring Yngve Ekberg, tisdaglcvällar 18-21, 

tel: 08-774 28 85. 

Dina fantastiska reseskildringar, 
SAAB äventyr m m skickas till: 

Dina annonser 
skickas till: 

 

Från Gunnar A Sjögrens teckningsblock 

 

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

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

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

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

Stoppdatum för bakrutan 

Nr 3 25 augusti 
Nr 4 5 november. 
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