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höstmörkret kr  Hej ostmor et 

Sommaren är slut nu och då stun-
dar renoveringsårstiden. Vad har nu 
denna sommaren inneburit för en 
SSR-medlem? 
Jo, till exempel möjlighet att besöka fle-
ra trevliga tillställningar runt om i lan-
det i bland annat SSR-regi. Även utom-
lands har det varit flera arrangemang 
som bäddat för många trevliga minnen 
inför stundande vintermörker. 

Andra som inte besökt någon träff har 
kanske haft många mysiga mil i sin 
gammelsaab ändå. 

Nå, för egen del har ju min familj "lu-
rats" med till den utsökta Troll-
hätteträffen i Juli i KG-lånad husbil och 
med finsaaben på släp. Där bjöds vi på 
en tvådagarsträff som inte gick av för 
hackor. Provkörning på Saabs testbana 
med egna bilar, grillfest på lördagskväl-
len och en stor Saabutställning med fina 
priser på söndagen gjorde denna helg 
till ett minne för livet. Tack Pelle Rudh, 
Torsten Åhman, Anders Tunberg, Erik 
Carlsson, Christian Trommer och alla 
Ni andra som hjälpte till att anordna 
detta lyckade arrangemang som vi hop-
pas återkommer nästa år. Det var säkert 
70 st 2-taktare, 20 st V4:or, 25 st 
Sonetter samt ett gäng Saabar i mer eller 
mindre ombyggt skick. 

Den andra träffen jag besökte var 
Söderturen 8 augusti. En samträff med 

PV-klubben där 28 st Volvo (flest PV) 
och 22 st Saabar syntes på fina vägar 
runt södra Stockholm en fin sommar-
dag. Ett mycket lyckat rally där K-G 
stod som SSR-arrangör. 

Är det någon SSR-medlem som har 
förslag på fler samarrangemang med an-
dra märkesklubbar - tveka ej, hör av Er 
till K-G så kan Ni tillsammans kanske 
fixa nått bra. 

Under hösten ska vi ha styrelsemöte 
och främst snacka om vad som ska hän-
da under 1993. Har just Du något som 
Du undrar över eller vill att vi ska ta 
upp i styrelsen ring bara någon av oss så 
tar vi upp det nästa gång vi ses i styrel-
sen. Det är ju med Er medlemmars 
hjälp och åsikter som vi tillsammans 
kan göra SSR ännu bättre. 

Ett par ord om medlemsmatrikeln. 
Tack alla Ni som har bidragit med åsik-
ter om hur den ska se ut. Under vintern 
ska vi försöka ge ut en ny upplaga i för-
hoppningsvis bättre utförande, men det 
bygger ju också på att kassör Carlsson 
har fått in alla medlemmars aktuella bil-
och adressuppgifter med inbetalnings-
kortet för 1993. 

Till sist önskar jag Er alla en trevlig 
höst och på med rattmuff och dubb-
däck och glöm ej byta till nya lampor 
och torkarblad. 

Ha 't bra Yngve 
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Saab Mr 59—%b 

Äldre Bakrutornr 

1 /86 
3/87 
2, 3, 4/91 
1, 2, 3/92 
10kr/st 

Dekaler 
stora 25 kr/st 
Dekaler små 
att stryka på, 
insides,utsides 
8 kr/st 

Nyckelring 
i järn mycket fin 
25 kr/st 

SdalSCA 5AAISKENsrefr Jubileumsdekal 
5 kr/st 

1976 15år 1991 

 

treTTURit, 

Sweatshirt 
230 kr/st 
vid träff (200 kr/st) 
Färg: Vit, gul, blå, röd 
Storlek: S - XXL 

Skriv eller ring till: 
Jonm 
Hag,,„..gen 26 
430 41 Kullavik 
Tel: 031 -931753 

Saab för Saab 
av Gunnar A Sjögren 
25 kr/st 

Vit baseballskeps 
med blått jubileumstryck 
25 kr/st 

T-shirt 
100 kr/st 
vid träff ( 80 kr/st ) 
Färg: Vit, gul, blå, röd 
Storlek: S - XXL 

BAKRUTAN 

Redaktionen har ordet 
Redaktionens skrivtangenter smattrar inte alltid lika vildsint 
som en högtrimmad Saab Sport. Tyvärr. 

Därför är även denna utgåva av SSR:s klubbtidning gruvligt 
försenad, ett faktum som plågar redaktionen i än högre grad 
än Er kära läsare. 

Vi beklagar det inträffade. 
Och gör ett försök till förklaring: 
Ambitionsnivån ökar i takt med vårt eget arbete med tid- 
ningen. Vi vill göra en läsvärd, innehållsrik och snygg tid- 
ning. En tidning utan stavfel, utan korrfel. Och då tar det tid. 

Arbete vid sidan om s.k lönearbete, vill också ha lite upp-
märksamhet. Annars får man sparken. 

Familj, hus och hem kräva sitt, inte minst i Eriks fall då han 
och damen befinner sig i en flyttning av grandios modell. 

Vår nya, ännu icke rundsmorda, redaktionsdator behagar 
också jävlas. Han tuggar i sig allt vi matar honom med, han 
verkar ha en mycket diffus uppfattning livsuppgift. 

Därför är vi försenade. 
Det vore heller inte dumt att få oss tillskickade: artiklar, be-
traktelser, skvaller, ljug, tips, ideer, bilder, kritik eller vad tu-
san helst - från våra medlemmar. Alltså du som läser detta. 
Sånt gör också en Bakruta. 
Så småningom. 

Trevlig läsning önskar Redaktionen 
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Fords nya tvåtaktare: 

Den låter som en Sport! 

Precis som med Saab 92 behöver Fords nya 2-taktare inte mycket utrymme. 

Få rörliga delar och ett avancerat insprutningssystem kännetecknar Fords nya motor. 

BAKRUTAN iiriii 
Klar för produktion? 

Själva bilen ägnas endast sekunders upp-
märksamhet. Raskt penetreras motorn. 
Tomgången är väsenskild från en 
Saabmotor. Inte tillstymmelse till trev-
ligt bludder, snarare en rå diesellik ton. 

Tim Bowman, tekniker på Ford, upp-
lyser mig om att det är brytarna till in-
sprutningen som klapprar. En juste-
ringssak. 

- Du rar tänka på att det är en proto-
typ. Går allt som det ska finns den på 
marknaden först 1995. 

"Om allt går som det ska" är detsam-
ma som att motorn klarar de framtida 
hårda avgasreglerna. Ford har förhopp-
ning om att göra det. 

Annars verkar de tekniska frågeteck-
nen vara rätade. Det märks när vi gasar i 
väg. Hela installationen känns vara klar 

............ 

Snart kan du köpa en ny tvåtaktsbil! 
Den har ljudet, känslan och rapphe-
ten. Men inte avgaserna och bensin-
törsten! Bakrutan har provkört en 
Ford Fiesta i England 

H istoriens krumsprång kan ibland 
te sig en smula märkliga. När 

Operation Kajsa i mitten av 1960-talet 
genomfördes på Saab var det Ford som 
var den räddande handen. Tvåtaktaren 
hade tjänat ut, den var en hopplös kvar-
leva från Saabs pionjärår. Nu behövdes 
friska fyrtakter under huven och Fords 
V4 blåste nytt liv i en redan 20 år gam-
mal grundkonstruktion. 

Nu är situationen nästan den omvän-
da. Ford går från fyrtakt till tvåtakt. Fast 
den här gången handlar det om en väl- 

behövlig krydda i ett annars ganska så 
trist modellutbud. Ford är säkert bra, 
men roliga? Spännande? 

Motorn har utvecklats tillsammans 
med det Australiensiska företaget 
Orbital Engine Corporation (se även 
förra numret av Bakrutan). Press-
visningen skedde i byn S:t Mary ett par 
mil utanför Ipswich i England. 
Bakrutans utsände kom med semester-
fordonet en Saab 92 från 1955. Kon-
trasten var slående mellan ny och gam-
mal tvåtaktsteknik - men likheten fanns 
där också. Under huven på en tvåtakts-
saab skulle man med framgång kunna 
smuggla sprit. Ett par tre lådor bör få 
plats. Även i en tvåtaktskonverterad 
Fiesta är det gott om plats runt den tre-
cylindriga maskinen på 1,2 liter. 
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"Ljudet är 
oslagbart, 
jag lovar" 

BAKRUTAN 
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för produktion, endast gaslänkaget är 
glappt och okänsligt. 

Ljudet är oslagbart, jag lovar. Det hörs 
klart och tydligt vilket arbetsmetod mo-
torn har, men det är ett rent och vackert 
klingande tvätaktsljud. Inget bludder. 

Ljuddämparna tystar onödigt mycket 
(för entusiastöron), och lite grövre do-
ningar krävs för bästa utbyte. 
Avgassystemet är för övrigt försett med 
en vanlig enkel tvåvägskatalysator vilket 
visat sig tillräckligt. 

Pigg och dragstark 
Det som förvånar mest är bottendraget. 
Vi torterar med femmans växel i läge. 
Farten är kanske 30 km/h. Full gas. 

Motorn svarar mjukt och dragstarkt, 
och protesterar inte nämnvärt. Med 
växlarna fullt utnyttjade känns motorn  

oerhört rapp och varvvillig. 
Motorvägen är starkt trafikerad, så 

toppfartsprovet övergår i ett enda zick-
zackande. I 140 är motorn sugen på 
mer. En vanlig Fiesta med jämförbar 
motor (1,3 liter) kroknar redan strax 
över 150. Tvåtaktaren gör ca 170 och 
0-100 på 10-11 sekunder. 

För motsvarande fyrtaktsfiesta är siff-
rorna 152 km/h och 13,7 sekunder. 
Bensinförbrukningen sägs också vara 
förbättrad med mer än en deciliter i stan 
(0,62) och två centiliter vid 90 km/h 
(0,50). 

Max vridmoment är 125 Nm vid 
4 000 r/m för tvåtaktaren jämfört med 
vanliga Fiestans 100 Nm vid 2 500 r/m. 

Andra skillnader är motorns inbygg-
nadsmått; 10 cm lägre höjd och 12 ciri 
mindre bredd. 

Hemligheten med Orbitals tvåtaktare 
är insprutningen. Den sker direkt in i 
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förbränningsrummet, vilket gör att 
blandningen kan göras mycket mager. 
Inte bara bensin kommer den vägen 
utan också luft via en kompressor driven 
av vevaxeln. Den avancerade motorstyr-
ningselektroniken styr både luft- och 
bensinmängd. 

Luft kommer också in den "vanliga" 
tvåtaktsvägen genom vevhuset och s.k 
reedventiler. Men den är alltså inte blan-
dad med bensin. 

Därmed är luftöverskottet hela tiden 
stort i motorn, vilket förbättar avgasvär-
dena. 

0,2 procent olja! 
Smörjningen är av separat typ som i 
Saab Sport, men ombesörjd av en elek-
trisk pump. Blandningen är högst 1,1 
procent och minst 0,2 procent beroende 
på belastning. En tredjedel av oljan åter-
används från vevhusets botten. 

Den lilla mängd som passerar ut tar 

katalysatorn hand om. Borta är blårö-
ken. 

Den låga iblandningen av olja innebär 
att ny olja endast behöver fyllas var 
2 000:e mil. 

- Målet har varit att tvåtaktaren inte 
ska förbruka mer än vad en fyrtaktare i 
själva verket "drar", upplyser Tim 
Bowman. 

Jag frågar om han inte tycker det är 
synd att slösa bort en sådan pärla till 
motor (med lite mer trimning) på något 
så trist som Resta. Han blinkar lite, drar 
på svaret. 

- Den här motorn har en fantastisk 
potential. Man kan till och med lägga 
den under golvet. 

Hur det än blir: den orimliga, smått 
löjliga tanken att köpa en Ford ter sig 
framåt mitten av 90-talet riktigt vettig. 
Eller varför inte försöka köpa loss en 
motor och bygga en high-tec Saab 93. 

Claes Johansson 

Tre cylindrar precis som i gamla Saabar, men betydligt mer avancerad teknologi. 
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Yngve avyttrar! 
3ag behöva plats hemma i huset och vill därför bli av med en massa 

delar ag 

jag samlat på mig under årens lopp. Det är mest tvåtakts- och V4-delar 

nya grejor, utan bara begagnat från en mängd skrotade delar, men även till 99 finns en del. 

och därför är priset på delarna däreft 
Det blir inga er: 

10 kr/st för de flesta delarna! 
Från 10 kr och uppåt för en del finare eller ovanligare grejor. 
Utförsäljningen äger rum hemma os familjen Ekberg på Fotbollsvägen 13 

i Huddinge (se 08-katalogens karta sid 43 G5) sndagen den 22
ö 	

novemb h 	
er. 

Tid: 10.00 - 14.00 (inte en sekund tidigare, vis av SSR:s Hjo-utförsäljning). 
Finns prylar kvar klockan 14.00 skänks de bort - eller går till tippen. 

Vid snöstorm eller naturkatastrof 
s
tälls nog hela spektaklet in, men ring gärna 

på lördag kväll till vår tel 

(08-774 2885) och kolla om det bl av. 
ir  

Motordelar, förgasare, generatorer, kylare, inredningsdelar, dörrar, flyglar

, 

 Exempel på det som ska säljas: 

huvar, balduckor, fronter, lysen, fälgar, däck + 
m

assor av smådelar som ej 

Dessutom säljs lagerhyllor, typ Lundlcvist i furu kompletta med sex går att räkna upp här. 

hyllork=200,1-1.210, D---30. Stabila perfekta garagehyllor för 
endast 

200 kr/ sektion, ny-pris över 700 kronor. 
vemb 

Väl mött söndagen den 22 no 
er kl. 10.00.0 0  

1 1 
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Mixad tur i söder 

Saab och Volvo bilarna stod och glänste på Lidas gräsmatta. 

Med risk för att bli anklagad för 
svågerpolitik ger jag mig ändå in i 
hetluften med en skildring av hur 
årets Södertur avlöpte. Det var nya 
tag i år då K-G tillsammans med 
Mange från PV-klubben och Göran 
Blomkvist medlem i SSR och PV 
anordnade Söderturen som i år fira-
de 8-års kalas. 

S amlingsplatsen i Haninge var varken 
vid någon Saab eller Volvo-firma 

utan vid VAG (VW och andra konstiga 
bilmärken). Svensktillverkade bilar 
formligen vällde in under förmiddagen. 
Trots mitt bankförflutna hade jag svårt 
att räkna in bilarna, men 22 Saabar och 
28 Volvo (mest PV) blev det nog till 
slut. Saabarna bestod mest av 96:or, 

men allt från 92 A till 99 Turbo fanns 
att beskåda. 

När K-G hälsat alla välkomna och 
bett deltagarna ej skälla på funktionä-
rerna vid de bemannade kontrollerna 
var det dags att ge sig ut på den fyra mil 
långa rallyslinga. 

Längs denna slinga möttes vi deltaga-
re av frågor av de mest skiftande slag 
och vid de bemannade hände de mest 
otroliga saker eller vad sägs om att kasta 
termostat frän förarplatsen i stor papp-
kartong på sidan av vägen under färd. 
En annan gren var prickskytte med luft-
gevär mot en Volvo-navkapsel och då 
min inhyrda kartläsare Niklas från 
Göteborg var nyutexaminerad militär 
med hög rang kände jag ett visst seger-
leende infinna sig, men tyvärr var det  

inte luftgevär Niklas var utbildad på. 
Själv misslyckades jag med att känna 
skillnad på övertäckta radial och diago-
naldäck men lyckades känna igen inspe-
lade motorljud. 2T, V4, Volvo och V8 
putter och brum var inte så svårt att 
känna igen. 

Fisk-Volvo 
Målgång efter en härlig resa på 50- och 
60-tals grusvägar var förlagd till Lida 
Friluftsgård. Där hade PV-klubben rest 
sitt jättetält för försäljning av delar och 
tröjor m m. Vår egen Sahkn passade på 
att hyra in sig där och det roliga var att 
tröjor från båda klubbarna syntes på va-
randras medlemmar. 

I väntan på att arrangörerna rättade 
svaren gled alla runt och beundrade va-
randras bilar. Kul att få granska en fin 
PV, kolla en fiskhandlarpickup (Duett) 
i originalskick och snacka med likasin-
nade en fin sommardag. De som hade 
mest rätt fick välja fina priser och det 
var många som fick något pris med sig 
hem. För egen del fick jag köpa "priset" 
av Sahkn, för att komma hem tomhänt 
gick ju inte för sig. 

Alla enades om att det hade varit en 
jättelyckad träff och att det inte var så 
dum idé att ha detta ihop med en annan 
entusiastklubb. Nästa år har vi funde-
ringar att inbjuda en annan 2-taktsmär-
kesklubb till 1993 års upplaga av 
Söderturen. 

Jättejobb 
Tyvärr hann jag inte med att tacka ar- 
rangörerna på plats och därför jag detta 
nu. TACK för ett jättetrevligt rally och 
då jag själv tillsammans med Lasse 
Eriksson har anordnat just Söderturen 

vet jag vilket jättejobb som ligger bakom 
en sån här träff. 

Vi ser nu fram emot sommaren 93 
och en ny Södertur. 

Deltagarlistan när det gäller SSR-
medlemmar kommer här och jag hop-
pas att de som var med instämmer att 
Söderturen 92 var mycket lyckad. 

Text: Yngve Ekberg 
Foto: Erik Randa 

Detta var de 19 som lämnade in sina svarstalong-
er. Det var ju tre Saabar till vid starten. Vilka des-
sa var och vart de tog vägen und, , vet nog 
bara de själva. Kul att se att de flesta hade sina fa-
miljer med sig. 
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Full fart i Trollhättan 

Anders Källquist med sin skönt Ongande 93:a i tidstypiskt rallyuOrande, med samma startnummer som 
Erik Carlsson hade i midnattssolsrallyt 1956 

Så var det då dags att som nybliven 
medlem i Saab-registret göra sin 
första insats i denna eminenta tid-
skrift ! Klubbens sekreterare, Göran 
Kölborn bad mig sätta ihop några 
rader om årets höjdunkt Saab 
Festivalen under Fallens dagar i 
Trollhättan. Jag hoppas att du kära 
läsare ändå skall a behållning av 
dess sidor! 

världens mest segerrika rallybilar! De 
svart/vita folksnapparna (polisen) hade 
tydligen vänligheten att intaga lördag-
skaffe med dopp under hela färden mot 
"Mecka". 

Innan ankomst till Saab i Trollhättan 
hann vi också med att embarkera natt-
logiet vid Hunnebergs fot, vilket välvil-
ligt, till mycket humant pris tillhanda-
hölls av fotoklubben i Vargön. Tack för 
det, vi kommer gärna igen! 

Uppvisningen avslutades som sig bör av legenden Erik Carlsson som i en lika legendarisk bil, Saab Formula 
Junior från -61, spred både ljuvliga dofter och ljud över Saab:s provbana. 

Tidigt på morgonen lördagen den 
18 juli packade undertecknad med 

fästmö in alla nödvändiga pinaler i 
brukssaaben, vilket är lika med 96 V4 
från bränslekrisens år 1974. Resan an-
träddes som sig bör från Saabstaden 
Linköping med destination Trollhättan. 
Naturligtvis anträddes resan en timme 
för sent enligt lämpligt tidsschema Så 
tempot till Trollhättan var värdigt en av 

Säkert utbyttes en och annan erfarenhet 
på denna parkering ! Själv önskade arti-
kelförfattaren innerligt att den ägandes 
96:an från 1961 hade varit körklar. Men 
arbetet med att iordningställa den för 
historisk racing tenderar att dra ut på ti-
den när garaget ligger 20 mil från bosta-
den! 

"På' helig mark" 
Nåväl, när alla deltagare samlats och fått 
en påse av Saab, med en massa trevlig-
heter i, bl.a. en liten läcker modell i ska-
la 1:43 av en Saab Sport -64 (undrar om 
dom krakar som åker Volvo får det ??), 
var det dags att bege sig in på helig 
mark, Saabs provbana! 

Här ställdes alla deltagande Saabar 
upp på innerplan och mer tid för att 
studera pärlorna gavs. Saab-registret ha-
de här också försäljning av klubbens  

tröjor dekaler m.m. 
Snart var det dags för välkomsttal av 

bl.a. "Mr Saab" själv, Erik Carlsson och 
hans kartläsare, numera PR ansvarige 
Torsten Åhman. Efter detta vidtog en 
hisnande uppvisning. Det var ett gäng 
killar från fabriken som uppvisningskör-
de med 9000CS. Mycket imponerande, 
med piruetter kofångare vid kofångare, 
"chicken race" där man körde full fart 
mot varandra i en slalombana och möt-
tes med millimetrar tillgodo! Tvåhjuls-
körning med passagerare utanpå bilen, 
kanske något för oss som trängs i stor-
stadens bilköer? Som uppvuxen i 
Linköping är man ju van vid att se 
Saabar flyga omkring i luften, men det 
måste erkännas, de Saabarna har fler 
vingar än 9000 CS som man flyger med 
i Trollhättan ! 

Facit: Johan Thorén och stuntgrup- 

Framme i Trollhättan. 
Eftersom vi åkt till Trollhättan som 
åskådare parkerade vi i stillhet och titta- 
de på alla fina Saabar, som rullade in 
under förmiddagen, på parkeringen 
strax utanför världens enda riktiga bilfa- 
brik. (men var har dom pressverktygen 
till 96:an ?) Det var många som gick 
runt och tittade uppskattande på varan- 
dras bilar och renoveringsvedermödor. 

14 15 
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En av de mest uppskattade bilarna under söndagens utställning vid Saab-muskt var Lennart Nilssons replica på 
Stig Blomqvists RAC-vinnande Gr II V4 från 1971. Är det någon som sett en finare rallybil??!! 

På provbanan dök även nyare vagnar upp, som t.ex. söndagens prisvinnare Per Ekström med sin Saab CX . 

Ett tufft bygge baserat på en 99-75 med designelementftån både 900 och 9000 CS. Fräckt! 

pen har fått konkurrens ! 
Efter denna bejublade uppvisning var 

det dags för en av de största förarlegen-
derna i rallysportens historia att avsluta 
uppvisningarna, dels med att visa hur 
otroligt stadigt en Saab går med ett 
framhjul punkterat och dels med att 
sätta sig i den klassiska Formula Junior 
från 1961 som Erik och stallkompisen 
Carl-Magnus Skoog körde, inte utan 
framgång bl.a. i finska Djurgårdsloppet, 
Västkustloppet och på Karlskoga. För 
en som älskar Saab och racing var detta 
en höjdare, när tonerna från den max-
preppade 2-taktaren blandades med 
den omisskännliga lukten från avgaser-
na. (Att min Formula Ford aldrig kun-
de låta och lukta så !). 

Bankörning, dagens höjdpunkt! 
Efter Eriks uppvisningar var det dags 
för dagens höjdpunkt för många av del- 
tagarna. Nämligen att själv få köra med 

egna bilen på provbanan, för många var 
det säkert första gången som tillfälle 
gavs att åka på en avlyst bana, dessutom 
med en riktig velodromkurva ! 

Tempot varierade naturligtvis, många 
åkte runt i lagom tempo och njöt av till-
fället, andra lät bilen sträcka ut med bra 
fart och juvliga toner som resultat. Hans 
Eklunds 2-takt Sonett från -67 lät lika 
potent som den gick. För de som inte 
bevittnat en tävling där Hans fram-
gångsrikt utmanar Porsche 911, Lotus 7 
och Mazda Miator kan jag tala om att: 
det som Japsen behöver en binge kam-
axlar och en mängd ventiler till, det kla-
rar Hans utan något av detta. 
Imponerande ! Det var många som ef-
teråt var framme och kikade under hu-
ven på den gröna raketen. 

Det måste vara sådant som föranledde 
helsidesannonser i våra dagstidningar i 
mitten av 80-talet, vilka slutade med: 
"Saab - Steget före i 50 år!" (Var har  

man gömt de reklammakarna?) 
En annan som körde fort och lyckades 

få en att tro att man stod längs en av 
gamla Falkenbergsbanans räkor var 
Anders Källquist som åkte undan riktigt 
bra med sin 93 från -56. Ett fint bygge, 
som i detalj påminner en om den bil 
som Erik Carlsson körde i Midnattssols 
rallyt 1956. Det måste ha låtit likadant 
när Erik körde ifrån "Sveriges Bilradio" 
Hammarlunds Porsche Carrera på tiden 
det begav sig. 

Eftersom undertecknad inte deltog 
med egen bil, hade jag inte räknat med 
möjligheten att få åka på banan, men då 
hade jag inte räknat med möbelhand-
lare Lindberg från Bjärnum som utan 
att blinka erbjöd artikelförfattaren att ta 
plats bakom ratten på hans mycket fint 
byggda Saab 95:a 

Ni som var där såg säkert vilket fint 

bygge detta var, nästan i detalj såg den 
ut som fabriksstallets servicebilar gjorde. 
Här fanns den rätta inredningen med 
fack och lådor innehållande de delar 
som går åt längs fartsträckorna, på taket 
fanns bakaxelrikt och plats för extra 
däck. Under huven satt en lagom prepa-
rerad motor med fint bottenvrid och bra 
tryck. Nu sattes inga hastighetsrekord 
för 95:an av undertecknad, men en här-
lig upplevelse var det att ratta runt den-
na bil på provbanan. 

Tack för provturen Ingvar! 

Och på kvällen 
vankades middag. 

Dagen som inneburit välvilliga vädergu-
dar led mot sitt slut. Deltagarna skingra-
des för att uppsöka respektive nattlogi, 
för att ställa sig ordning för kvällens be-
givenhet: den middag som Saab bjöd 
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Resultat från "Världens häftigaste Saab" 
Klass: Plac: Bil: Ägare: 

2-Takt Original 1:a Saab 96-65 Lars Åke }Carlsson 
2:a Saab 92-50 Hans Regn& 
3:a Saab 96-64 Hans Larsson 

V4 Original 1:a Saab V4 -71 Lennart Nilsson 
_». 2:a Saab V4 -77 Henk Jeager (Holland) 

3:a Saab V4 .67 (soltak) Mats Blomqvist 

Sonett 1:a Saab Sonett II 67 (2-T) Lars Åke Haraldsson 
2:a Saab Sonett III -72 Torsten Åhman 
3:a Saab Sonett II -67 (2-T) Bertil Maununen 

Custom 1:a Saab CX (99 -75) Per Ekström 
2:a "Peggy Sue" Fam. Persson 

3:a Saab 9000 CD -91 Lars Carlsson 

BAKRIJTAN WEELImailleMPOSEIPARIZEIBIE semememen BAKRIJTAN 
deltagarna på. Denna middag skulle 
från början hållits som en grillafton vid 
Trollhättans trevliga slussområde, men 
klokt nog valde arrangörerna att med 
tanke på SMHI och det stora deltaga-
rantalet att i stället förlägga middagen 
till Trollhättans Folkets Park. Här ställ-
des deltagande bilar upp och arrangö-
rerna med Erik Carlsson och Torsten 
Åhman hälsade alla varmt välkomna. 
Man uttalade förhoppningen att denna 
träff skulle bli något av en tradition 
(och hänger det på oss som var med så 
skall det nog lyckas, vi trivdes och njöt). 
Sedan vidtog middagen där man fick 
uppleva att serveras av tidigare nämnda 
rallystjärna, som på ett strålande humör 
såg till att alla trivdes och blev mätta, 
Eriks kartläsare Torsten Åhman såg till 
att vi inte dammade igen i strupen, nå-
got som han gjorde med samma säker-
het som när han lotsade Erik till alla ral-
lysegrar. Till middagen serverades även 
underhållning i form av musik från sce-
nen. 

Efter middagen blev det trevligt små-
prat med kända och okända, kontakter 
skapades, tips utbyttes och bilar beun-
drades. Språken surrade i luften här 
fanns deltagare från bl.a. Holland, 
Danmark, Finland och England. Ända 
från Israel kom det deltagare (undrar 
om det delades ut något long distance 
run pris?) Ett skojigt minne från kväl-
len var den lille grabb på kanske 3 år 
som helt salig sprang efter de bilar som 
startades och ropade "tå-tatt", tå-tatt" 
Han tog dessutom aldrig fel, måste vara 
en sund liten grabb !! 

Lördagen led mot sitt definitiva slut 
och en del av oss åkte ned till Troll-
hättefallen för att se dessa släppas på i all 
sin kraft, med effektfull belysning som 
extra krydda. Det var en värdig avslut-
ning på en händelserik dag. Nu var det 
dags att äntra V4:an för färd mot stugan 
vid Halleberg, där vi stöter på våra stug-
grannar som också åkte 96:a. Efter var-
sin kall öl och lite Saab prat somnade 
man utan problem. 

Söndag, dags för "Saab Festival" 
Så blev det strax söndag morgon (gäsp!) 
efter en uppiggande "Swedish blood 
transfusion" med andra ord stark kopp 
kaffe, var det dags att bege sig in till 
Saab:s fantastiska museum. Där dagens 
evenemang skulle gå av stapeln, här 
bjöds deltagarna generöst på frukost av 
Saab. Hela området kring Nohabs gam-
la lokfabriker var fullt med både nya 
och gamla Saabar, både i "mint condi-
don" och i varierande bruksskick. Det 
tog ansenlig tid att promenera runt 
bland bilarna och skaffa sig ett första in-
tryck, dessutom fanns det marknads-
stånd med en massa Saab-prylar att stu-
dera och handla. Sedan var man ju 
tvungen att göra en runda inne på mu-
s&t, även om man tidigare sett samling-
arna finns det alltid något nytt att upp-
täcka ! Många kända och okända Saab-
profiler sågs i folkvimlet. Fick tillfälle att 
växla några ord med Rafael Huhtha från 
Finland och Erik Carlsson som pratade 
om bl.a. gamla Djurgårdsloppet. 

Andra nya bekantskaper var Jaap 
Nooy från Holland, en riktig entusiast  

som åkt med sin snyggt modifierade 
1970 års V4 till Trollhättan. Jaap hade 
bl.a. en 900 Cab och en nyinköpt 750 
GT hemma i Holland, den såg fin ut på 
de bilder han stolt visade. På träffen hit-
tade Jaap en 96, 62:a som övergick i 
hans ägo. Den skall bli Hollands första 
Saab 96:a för Historisk Racing ! 

Telefonnummer och adress utväxlades 
för fortsatta kontakter och utbyte av er-
farenheter kring Historisk Racing. (Som 
kanske framgått av dessa rader är artikel-
författaren en stor fantast av denna täv-
lingsform, helst om det innebär tävlan-
de med Saab) 

Fina bilar 
Bland alla fina bilar som stod runt mu-
set måste jag särskilt nämna Lennart 
Nilssons otroligt fina replica på Stig 
Blomquists RAC-vinnande Gr II V4 
från 1971. Finare rallybil får man nog 
leta förgäves efter ! Oavsett om man tit-
tade utanpå, eller i motorrummet var fl- 

nishen rent otrolig, med alla rätta delar-
na i. Men Lennart, satt det inte en hu-
vudbåge i rallybilarna -71 ? Hur som 
helst min absoluta favorit blev det ! 

En annan fin bil som tilldrog sig stor 
uppmärksamhet var Lars Åke Karlssons 
96, 65:a som var i nyskick, man kunde 
nästan undra om hjulen någonsin rullat 
på den bilen ! 

I övrigt får vi nästan tillämpa princi-
pen ingen nämnd, ingen glömd ! Det 
går knappast att välja ut några bilar ur 
det otroligt fina och stora urval som 
fann på plats denna söndag. 

Jag tror att de som var i Tro,llhättan, 
håller med mig: Det var en trevlig helg, 
som vi gärna ser att det blir en årlig tra-
dition av 

Tack alla på SAAB Automobile och 
alla ni i Saab-registrets Trollhätte-
sektion, Ni gjorde ett jättejobb och ni 
gjorde det bra ! 

Text och bild: Bosse Lindman 
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Motorsport 

Sweden 
2-taktskolvar 
Vi har fått fram kolvar av Hepolite-typ i dimensionerna 71,5 och 
72,0 mm. Kolvarna är lämplig för 95,96,Sport,MC 850 motorer. 
Antalet är begränsat, så först till kvarn... Pris 2 900 kr/sats 

• Stripes med Saab-logo i orginaldesign. 
Pris 350 kr/sats 

• Slang till bromsvätskebehållare (obs specialgummi) 93,95,96 -64. 
Pris 75 kr/st 

• Ferodo Ds 11-belägg till V4 avsedda för hård körning. 
Pris 450 kr/sats 

• Nya "sportlister" till bakre sidoplåtarna. 
Pris 400 kr/sats 

• Diverse gummilister till Sonett 66-74 
(låt oss få veta vad du behöver) 

Motorsport Sweden, Hacketorp. 641 92 Katrineholm. Tel 0150/129 04. 

BAKRUTAN RIMEIMMPOIMMEIP~I • 
;MMK""ffigIVOMEO. 11AKRIJ'EIN 

Slalom i Trollhättan 
Tisdagen den 1/9-92 kördes ett slalom-
prov arrangerat av SSR-Trollhättan. Vi 
hade av Saab fått disponera en parke-
ringsplats vid norra porten. En tre-
kantsslinga med ca 20 st TSV-konor 
kördes två varv + två gånger, varav det 
snabbaste åket räknades. Blåröken lä-
grades sig över Stallbacka och vi hade 
innerligt roligt. 

Den som var kvickast mellan konorna 

totalt var Peter Bäckström i sin vassa 
tvåtakts 96:a och tvåa totalt Rolf 
Lindberg i Sonett V4. Efter slalompro-
vet hölls möte i Saab:s möteslokal vid 
huvudporten. Vid mötet beslutades om 
att nästa möte kommer att hållas i mu-
seet, samt att under våren köra någon 
form av familjerally. Antal närvarande 
var ca 40 st. 

Text: Lasse B 

MHRF NYTT: 
Års mo dellgränsen flyttas 
fram till och med 1972! 
Omfattande statistik vi nu har, visar att 
vi kan flytta årsmodellgränsen för den 
senare gruppen från 1967 till och med 
1972. Alltså MHRF-försäkrar vi nu bi-
lar tillverkade t o m 1972. 

Vi kommer dock att vara restriktiva 
med en del bilmärken och modeller, sär-
skild sådana där ägaren kan tänkas bli 
frestade att använda bilen som bruksfor-
don t ex Mercedes-Benz och Jaguar. 

Så nu kan ni med fina 96 V4:or och 
99:or t o m 1972 MHRF-försäkra era 
pärlor. 

Text: Erik Randa 

Gått på pumpen? 
Vid framtagandet av vattenpumpstätning 
till kortnosen kom förfrågningar om tät-
ningar till långnos. Jag provade ut en tät-
ning som passar, den har provkörts hela 
sommaren och fungerat alldeles förträffligt. 

Nu har ni långnos ägare (1965-1968) 
och Sonett 2-takt ägare( 1966-1967) ett till-
fälle att beställa vattenpumpstätning. Pris 
200 :— per sats vid 50 beställningar. Missa 
inte tillfället! Ni kortnosägare som behöver 
vattenpumpstätning kan också beställa tät-
ning till ett pris av 200 kr/sats plus frakt-
kostnad. 

Jag vill ha beställningen skriftligt senast 
30 november. 

Erik Randa, Duvholmsgränd 12. 
127 41 Skärholmen. 
Tel:08/7106113. 
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Mycket beskådad nykomling, Niklas Widmarks 67:a cab 

Trendbrott på toppenträff 
Höstens första stora SSR-träff i 
Umeå avhölls planenligt lördagen 
den 29 augusti hos Motorcentrum 
på Teg. 

Eter flera veckors regnande behaga-
e lyckans vädergudar att låta solen 

sprida sitt milda och värmande sken 
över alla glada och positiva deltagare 
och fordon. 

Träffen besöktes av ett stort antal nya 
och gamla fordon med mer eller min-
dre körklara ägare som glatt ställde upp. 
Fast hos vissa stannade skratten i hals- 

gropen under minirallyt då vissa person-
fotofrågor blev lite för svåra. 

Minirally 
Träffen inleddes med allmän förbröd- 
ning för alla från när och fjärran anlän- 
dande personer för att sedan SSR Norrs 
ordförande Martin Stenlund hälsat väl- 
kommen, övergå i ett litet trevligt mini- 
rally i Umeås natursköna omgivningar. I 
kraft av segern i fjolårets minirally var 
Martin Stenlund självklar till att arran- 
gera rallyt. Han hade gjort i ordning 15 
frågor med huvudsaklig tonvikt på Saab 

historia samt några andra frågor med 
motorkultur. Några var otroligt lätta, så 
lätta att ett antal tävlande ej orkade läsa 
frågorna utan totalmissade med poäng-
avdrag som följd, till några lite svårare 
frågor. En fälld kommentar från en 
känd 93:a ägare under rallyt, löd: "Jäkla 
Stenlund han borde strypas". Inte lätt 
att bli fotokändis i ett SSR-rally inte. 

Ingen alkohol 
För övrigt hördes mest positiva kom-
mentarer, kanske berodde det på vädret 
eller att man inte fick träffa alla trevliga 
SSR-medlemmar ute på rallyslingan. 
Efter rallyt kunde alla deltagare njuta av 
de enormt smarriga mackorna som 
Motorcentrum bjöd på tillsammans 
med valrfri varmdryck. Alkoholfri givet-
vis! Medan Martin rättade alla tävlings-
kuponger i vild förtvivlan kunde alla öv-
riga gå runt och beundra alla vackra bi-
lar i det högklassiga startfälltet i årets 
Concours de ' Elegance tävling och be-
stämma vilken bil man ville rösta på. 
En nyhet för året var att man inrättat ett 
antal klasser då det fanns så många fina 
bilar att rösta på, förutom en totalvinna-
re som vanligt. Dessutom såldes och 
byttes allt från tändstift till Saab 93, 
luftfilter, trubbnos, videofilmer till 
kompletta Saabautomobiler. Detta till 
stor glädje för de inblandade. Ganska 
klar segrare i frågesportrallyt blev en 
auktoritet på Saabfronten, Bosse 
"Saabfarmen i Stöcke AB" Nordström 
på 19 p. Han var ensam om att klara ett 
av de svårare frågorna om Saabs 95:a 
program. På andra plats kom de sympa-
tiska gänget från Lögdeå- Nordmaling 

med 15,5 p före Anders "femtonhästar" 
Jonsson och "Pelle Pettson" i den snabba 
blå 96:an. När det äntligen blev dags för 
prisutdelningen i Concourstävlingen 
hade spänningen blivit intensiv under 
"Sunkans" hopräkning av alla angivna 
röster, och alla väntade förväntansfullt 
på resultatet. Först delades priser ut i 
klasserna. 

Luder på taket 
Till bästa kortnos utsågs Jan-Erik 
Bylunds mycket fina vita 96:a ganska 
klart före Åke Rossanders röda 96:a med 
"luderkanon" och Tage Ahlgrens tuffa 
"snusmumrik 93:a". I långnosklassen 
var det bara två bilar som fått några rös-
ter och det var inte helt oväntat Stig 
"Gamleman" Johanssons enormt snygga 
och totalputsade Monte Carlo bilar. 
Men så hade han putsat och fejat i två 
veckor före träffen. Många skulle vara 
lyckliga att ha en så snygg och komplett 
MC 850, men envise och skicklige Stig, 
han har två stycken han. I omröstningen 
om träffens snyggaste bil drog dock 
Stig överraskande nog det kortaste strå-
et i den mycket hårda fighten med 
Martin Stenlunds Sonett III 72:a som 
han visade upp för första gången på nå-
gon träff. Det var en mycket glad och 
förvånad segrare som kunde ta emot 
förstapriset, en mycket fin och bra verk-
tygssats som LAITIS bildelar ställt upp 
med. Många hade nog trott att Umeås 
putskung nr 1 Stig, skulle upprepa fjol-
årstriumfen, men du är spotta i nävarna 
och putsa vidare "Gamleman"! Till pris-
tagare för längsta resa utsågs Jan-Erik 
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Djungeltrummor i trädgården 

Norrlands glänsarbilar, Martin Stenlunds Sonat III och Stig Johanssons MC 850. 
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En radda Saab i Umeå. 

Bylund som totalt sett hade en lyckad 
dag med ett antal fina priser 
i bagaget hem till Långsele. I övrigt kan 
noteras att en lätt förvirrad "Sunkan" 
Sundgren som vanligt hade problem 
med en i fjärran försvunnen fjärrkon-
troll, men det löste sig till slut. Denna 
träff dominerades till numerären av 
kortnos 96:or och av 95:orna fanns ba- 

ra Stenlunds "Gröna Blixten" på plats. 
Var är alla Herrgårdsvagnar? En kul bil 
var den gula 96:a Cabben från 
Skellefteå. Vid 15-tiden kunde alla del-
tagre vända kylarna hemåt efter en här-
lig dag på Motorcentrum. Mätta, glada 
och själsligt helt tillfredsställt av två-
taktsröken. 
Text: Gnussar Krom% 

Välbekanta nyllen på Båstad classic car show. 

Upp i ottan för att göra sig redo för 
ännu en utställning med SSR. Den 
här gången i vackra Båstad. 

Efter en snabb blick ut genom fön-
stret kunde man konstatera att kväl- 

lens och nattens fönstertrummande 
övergetts för åtminstone uppehållsväder. 
Väderleken höll sig sedan i sig hela da-
gen, vilket utgjorde ett mycket bra ut-
ställningsväder. Det märktes tydligt hur 
torrt det var i hela Norrvikens trädgård 
när man betraktade de gulbruna mat-
torna. Hela utställningsdagen blev vi på-
minda ungefär en gång i halvtimmen 
om faran att fimpa cigaretter på marken. 
Vilken prima katastrof det kunde blivit! 

Nyrenoverad 
Framåt tiosnåret, när utställningen öpp- 
nade, hade alla fordon utom Lars-Åkes 

92 1950 dykt upp. Bilen kan betraktas 
som ett renoveringsobjekt på mycket 
lång sikt och har en historia som före 
detta hönshus. Uppställda på en linje 
var annars Hasse Johanssons beige 93F 
från 1960, Bertil Nilssons himmelsblå 
96 1962, Jan-Ove Nilssons vita 96 
1969, Kenneth och Irene Nilssons röda 
rallyutrustade 96 Sport från 1965 och 
den röda Sonetten från 1966, Mikael 
Isakssons mörkgrå 96 från 1967 samt ål-
dermannen i gänget (syftar ej på föra-
ren) Jan-Åke Perssons nyrenoverade 
92:a 1950. 

Tyvärr hade arrangörerna underskat-
tat antalet deltagare i den avdelning där 
SSR höll till - sektionen för märkesklub-
bar. Vi delade gräsmatta med Alfa, 
P 1800 och VW (med och utan cab), 
Citron, Corvette och Borgward - bara 
för att nämna några. Det var alltså upp 
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Ivrigt diskuterande medlemmar på gräsrotsnivå. 

Trenne svettiga Saabar i sommarhettan. 
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till var och en att bedöma vad man an-
såg vara en "classic car". Bara att njuta 
och ta för sig av livets godbitar - syftar 
fortfarande inte på förarna. 

Alla SSR-utställarna hade putsat och 
fejat på sina fordon inför dagen D, men 
den som jobbat mest intensivt dagarna 
före var ändå Mikael Isaksson, som jus-
terade motorhuvsspärren på utställ-
ningsplatsen. 

Ovanför bakrutan 
Det märktes ganska tydligt att denna ut-
ställning var av typen familjeutflykt, så 
tyvärr värvade vi inga nya medlemmar. 
Det var roligt att sitta i montern och 
bara se och höra på hur folk berättade 
gamla Saab-minnen för den som ville 

lyssna. Flest poäng gav herrn som ihär-
digt påstod inför sina medbesökare att 
Jan-Åkes 92:a inte var den första model-
len, eftersom man på den första hade 
tanklocket ovanför bakrutan!! 

Mitt i utställningen försvann Kenneth 
å klubbens vägnar för att försäkringsbe-
siktiga en Sonett. Ja, det gäller att kunna 
förena nytta med nöje. 

Om Du tillhör klubbens sydliga med-
lemmar och fått mersmak på att vara 
mer aktiv i något arrangemang går det 
utmärkt att slå en signal till författarna 
av detta reportage. Vid nästa utomhus-
arrangemang funderar vi starkt på att ha 
bilarna igång, så att besökarna får i sig li-
te äkta svensk kulturhistoria. 

Text: och bild: Cecilia Svensson 

Nytillverkning av gummilister till 
Saab 92 och 93 

Vindrutelist 
	

1950-57 
	

92-93A 
	

delad ruta 

Bakrutelist 
	

1950-60 
	

92-93F 

Bakre sidorutelister 1950-59 
	

92-93B 

Dörrtröskellister 
	

1950-59 
	

92-93B 

Nytillverkade med samma verktyg som 1985, d v s bra resultat. 

SSR Reservdelslager, RoVensen 

Rolf Jensen. Tel:033-29 53 69 • Bäckvägen 7, Olsfors • 51 700 Bollebygd 
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Skötselråd 
Saab 95 tvåtakt 

Dags för avsnitt tre. Nu har vi 
kommit till skåpet modell 95. Nu 
kom Saabs slitvagnar som oftast 
fick bekänna färg av sina ägare. 

Motorn: 
Den trecylindriga motorn fick 38 hk, 
istället för 33 hk som 93:an hade. De 
första 95:orna hade 8-bults toppar, i 
och med att man hade problem med 
läckande toppar så ändrade man så att 
det blev 12 bultar i toppen. 

Fram till och med mitten av 1962 fanns 
en klenare tätningsaxel till remskivan. 
De klenare axlarna hade en benägenhet 
att spricka, varpå packboxen nöttes 
sönder med fettläckage som följd. 
Problemet löstes med att en grövre tät-
axel monterades på remskivan. 

1965 kom den fjärde generationens 
motor. Motorn och toppen ändrades 
och kylfläkten sattes i fronten, vatten-
pumpen satt bakom fläkten. 

1966 fick motorn en trippelförgasare 
och insugningsrör och insug i motorn 
ändrades. 

Bromsarna: 
De tidiga 95:orna t o m chassinr 3130, 
dvs slutet av 1961, hade det äldre 
bromscylindrarna som hade en benä-
genhet att kärva fast på sköldarna. I och 
med chassinr 3131, så fick dom nya 
bromssystemet som innebar nya broms-
sköldar, bromscylindrar, huvudbrom- 

scylindrar och handbromsmekanism. 
Samtidigt byttes aluminiumcylindrarna 
till gjutjärncylindrarna fram. 

95:an utrustades 1964 som en av de för-
sta bilarna med två kretsbromssystem. 
De två bromskretsarna bromsade i kors, 
föll en krets bort fanns det alltid två hjul 
som bromsade. 

Fjädring: 
95:ans stötdämpare i bakvagnen var av 
Armstrong-modell, där det går att kon-
trollera oljenivån. Om behovet finns går 
det att fylla på eller byta olja. Det är 
vanligt att axeln börjar läcka, då bör ni 
köpa bra begagnade, nya går ej att få tag 
i privat längre. Hos Saab är de svindyra. 

Växellådan: 
95:an fick som standard 4-växlade växel-
låda redan från början. 1965 fick 95:an 
en ny typ av drivaxel. 

Kylaren: 
95:an fick samma kylare som 93:an ha-
de 1959 (ny för det året). 1965 byttes 
kylaren mot en ny modell och den mon-
terades i fronten. 

Tändning: 
Dragstarten försvann 1960 från chas-
sinr 1120, och det blev nyckelstart på 
den gamla instrumentpanelen (93). 

Instrumentbräda: 
1959-1960 var det 93:ans instrument-
bräda, 1961-1963 var det kombi-in-
strument, 1964-1970 var det runda in-
strument i brädan. 

Rost: 
95:an var den värsta Gevalia burk Saab 
tillverkat, de rostar nästan överallt i 
bakpartiet. Däremot är fronten som 93 
och 96. 

Någon som verkligen vet hur rostig en 
95:a blir är Maffias Roswall och Stefan 
Gustavsson, enligt dem är ingen 95:a 
rostig nog för att ej renoveras. 
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En vanlig skrot eller en SKROT. 
Det gäller att hamna rätt for att gö-
ra Saab-fynd. Bakrutan hjälper dig 
på traven. 

E å saker torde bereda sådant nöje som 
en tur till skroten. I studie- och upp-

täckarsyfte givetvis, ve den som skrotar 
sin gamla Saab när året heter 1992. 

Nu kallas det ju inte skrot längre. Det 
ska vara fragmenteringsanläggning, bil-
delsvaruhus eller hemska tanke "åter-
vinningsenhet" i en nära framtid. Så det 
gäller att finna de schuckra skrotarna - 
där tiden stått still och bilarna man 
minns ligger staplade i tysta travar. 
Innan det är för sent. 

Och visst kan man göra fynd. Min 

BAKRUTAN 

Skroten under flygplanen 
BAKRUTAN 

De schuckra skrotarna. Del 1. 
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En Saabfivnt i Jaguars tappning... 

första bil, en Saab 93 köpte jag för 
1500 spänn på skroten. Fullt körduglig! 

Första reportaget i vår serie om härli-
ga gamla bilskrotar börjar på Arlanda-
skroten utanför Stockholm. 

Det känns en smula märkligt. Det är 
knäpptyst förutom var sjunde minut då 
ett reaplan drar på för fullt över våra hu-
vuden. Skroten har legat strax bredvid 
startbanan på Arlanda sedan 70-talet. 
Här finns åtskilliga gamla 60-talare, och 
några få Saabar. 

Stock-car från 50-talet 
Om jag inte missminner mig låg där en 
93:a, ett par kortnos 96:or och en hand-
full V4:or. 

En 92-motor sparkades fram ur myl-
lan och en motorhuv till samma bil 
skymtades i en gammal buss. Det mesta 
var i katastrofalt då'ligt skick. 

Totalt ligger här ett par hundra bilar, 
och den ballaste utan tvekan en stock-
car från 50-talet en Chevrolet 1934 
med järnräcke och allt. Borde hamna på  

kulturhistoriskt museum. I befintligt 
skick. 

Så här hittar du: Kör in till Arlanda, 
men följ vägskylt Almunge tills du 
kommer till en korsning där det står en 
gul vält. Ta vänster. Efter ett par hundra 
meter ser du en vägbom på vänster si-
da. Parkera och gå grusvägen ett par 
hundra meter. 

Obs. Ägaren vill att du ska ringa först! 
0760/42021 

Claes Johansson 
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Filmteamet riggar upp en låtsas-lastbil. 
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Gubbe med keps 
blir filmstjärna 

Året var 1956. I regnet rullade en välskött Saab, 
med sin stolte kepsförsedde ägare bakom ratten. 

Eller var det 1992? 

John Jonasson i sin storroll i 7V-serien Percys magiska skor. 
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BAKRIJTAN 
Vi ska väl kanske inte kalla honom 
filmstjärna, men visst är han stilig i 
sin keps! Mannen under huvudbo-
naden är medlemmen John Jonasson 
från Bromma, och tro det eller ej, 
men året är 1992. 

John är med sin fina Saab 92 1954 
på filminspelning i Danderyd utan-
för Stockholm. Som synes regnade 
det även på 50-talet. 

Det är Sveriges Television som spe-
lar in TV-serien "Percys magiska 
skor". Serien kommer att bli någon-
ting i stil med "Anderssonskans 
Kalle" och har premiär nästa höst. 

Den här inspelningsdagen, som 

skulle föreställa 1956, blev det lite 
vänstertrafikkörning för statist 
Jonasson och hans 92:a. 

Ungarna i filmen skulle springa 
omkring i trafiken - och nästan bli 
överkörda av en lastbil. Till det hade 
stuntmannen Johan Thorén ordnat 
en kulisslastbil som endast bestod av 
en motorhuv ett par meter upp på 
en mobil ställning. Från kamerans 
vinkel såg det hela ut att vara filmat 
innifrån en lastbilshytt. 

Förutom Johns Saab deltog också 
en 30-tals Hudson, en Volvo PV och 
två Oplar. 
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Långresa i tvåtaktens tecken 
Tidigt under hösten -91 väcktes 
iden att en trio tokiga norrlänning-
ar skulle göra en semestertripp till 
Holland och Danmark under för-
sbinmaren 92. 

M inst en Saabträff skulle det bli, 
en veteransmarknad, Saab-mu- 

se& i Trollhättan, hälsa på vänner och 
bekanta samt givetvis livsnjutning i 
största allmänhet. Planerna tog fastare 
form under vintern och när så under-
tecknad funnit det för ändamålet per-
fekta fortskaffningsmedlet, en helfräsch 
95-65 "Gröna Blixten", bestämdes att 
vi skulle åka med den bara för att vi 
norrlänningar int är så blödiga som 
dom där sörlänningarna. Den utrusta-
des på rätt 60-talsmaner med en Saab 
original luftmadrass som inhandlades 
per annons från Stockholmstrakten 
med benäget bistånd av Gunnar 
"Brunke" Magnusson, lycklig långnos-
ägare. Tala om luftaffär! 

Mor pyntar bil 
Dessutom lyckades jag bland mors 
stuvbitar hitta en perfekt bit i mat-
chande blommiga färger som fick bli 
gardiner, med hjälp av mors gamla men 
nytrimmade Husqvarna och hygglig 
svägerska. De färdiga gardinerna häng-
des upp i vanliga gardinsspiraler. 
Gardinerna har ju den fördelen att för-
utom insynsskydd också bidra till att 
hålla vettiga temperatur i kupen då 

denna utsökta Saabmodell endast är ut-
rustad med manuell aircondition och 
klimatkontroll. 

Tyvärr så fick den tredje medlemmem 
i gänget, Gnussar "Krom&i" inte ledigt 
från sitt jobb som kondenskonsulent på 
FVV i Umeås norra distrikt, vilket med-
förde att det blev 011e Larsson och jag 

Ytterst impad ölänning som vi mötte på vår resa. 

kvar och i Gnussars frånvaro tänker jag 
berätta lite om resan. Han har dock visst 
gjort en del trevliga besök och upptäck-
ter i Norrland under sommaren. Som 
gammal och mycket skicklig Saab-
mekaniker fick 011e plocka fram det 
känsliga örat och samtidigt utnyttja sin 
fingertoppskänsla för att ge 95:an en 
översyn inför den långa resan som be-
räknades till allt mellan 300 till 500 mil. 
Inte mycket för en Saab, men allt kan ju 
hända med en gammal bil snart trettio 
år fyllda. Det kan i och för sig varit 

mycket värre, det kan ha varit en Skoda 
och då hade med all säkerhet resan in-
ställts. 

Motorfåstet sprack 
Vissa bra-att-ha reservdelar plockades 
med och vi tog med medlemsmatrikeln 
för att kunna ringa någon klubbmed-
lem om krisläge skulle uppstå. 

Avresedagen bestämdes till Kristi 
Himmelsfärdsdag, då skulle 011e hun-
nit avsluta sina studier och för mig pas-
sa utmärkt med en tidig semesterstart. 
Klockan 06.15 på morgonen gav vi jär-
net mot Stockholm och allt flöt väl än-
da ner till Gävle. Där började motorn 
vibrera lite konstigt så vi stannade för 
kontroll. Vi fann att ett motorfäste 
spruckit och vibrerat loss, det var bara 
att plocka tre bultar från annat håll i bi-
len, skruva ihop fästet och sen fortsätta 
som om ingenting hänt. 

Vi anlände till "Tjabotown" i såväl 
god tid som kondition, där kvällen för-
flöt under olika förlustelser. Under fre-
dagen gick resan till trakterna av Kisa, 
då vi bestämt oss för att delta i Kisaköret 
på lördagen. Passerar man Linköping är 
Biltema ett av de ställen som måste be-
sökas och affären är klart sevärd. Vi 
kunde tyvärr inte handla allt vi ville pga 
utrymmesbrist men det är mycket trev-
ligare att handla per postorder när man 
sett grejerna i verkligheten. Trevlig per-
sonal på Biltemas fik förresten. 

Husliga pojkar 
Natten tillbringades på vandrarhemmet 
Malexander utanför Kisa, så fantastiskt 

vackert beläget att vi blev helt förstum-
made. Så kom äntligen lördagsmorgo-
nen, tillsammans med ett trettiotal an-
dra Saabåkare åkte vi en sväng på cirka 
6 mil i Kisas natursköna omgivningar 
där vi fick svara på ett antal mer eller 
mindre svåra frågor samt utföra ett antal 
knepiga praktiska prov. Polarn 011e vi-
sades sig vara en hejare på manöverprov 
faktiskt. En låda med hushållsredskap 
som skulle indentifieras med händerna 
ställde till problem för vissa dock ej för 
oss. Vi är ju som husliga pojkar vi. 

Hela rallyt präglades av nytänkande 
och ovanliga ide& och allt var mycket 
välarrangerat. Som avslutning fick vi se 
en fantastisk samling med gamla härliga 
ångmaskiner och just här stannade 011e 
länge och njöt. Det såldes och byttes gi-
vetvis lite delar med Saabanknytning in-
nan prisutdelning vidtog. 

Ej skalperade 
Av någon anledning erhöll vi ett pris för 
längsta resa som smakade bra. Vi hade 
nog tre gånger så lång resväg som näst 
längst ifrån kommande. Men vi norr-
länningar bangar som sagt var inte för 
någon mil "mäktiga trean". Direkt från 
Kisa åkte vi till Öland för några dagars 
sol och det var underbart soligt, varmt 
och härligt där. Vi hann dessutom träffa 
några Saab-intresserade infödingar som 
nödvändigtvis skulle köpa av oss IP-fäl-
garna på 95:an. Det hela löste sig på 
bästa sätt, vi blev inte skalperade utan är 
fortfarande goda vänner med personer-
na ifråga. 

Innan vi tog färjan till Danmark hann 
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vi åka förbi hemlig ort och inhandla lite 
HTF-prylar till våra bilar 93 och MC 
850. Dessa saker var i stort sett beställ-
da, men dessutom hittade vi lite trevliga 
överraskningar bland kartonger och lå-
dor t ex nya motorvärmare, bra att ha i 
vårt arktiska klimat. 

Resan genom Danmark gjordes mes-
tadels på mindre vägar, vilket innebar 
att vi hann se mycket av landskapet. 
Dessutom gick vi runt i några mysiga 
mindre städer. I Abensaa stannade vi till 
hos den lokale Skodadealern, och där  

fick 011e sitt lystmäte mättat av alla hi-
tech maskiner. 

Griniga tyskar 
Tyskland passerades snabbast möjligt 
då tyskarna generellt ej är lika trevliga 
som övriga europeer och det fanns inga 
Saabentusiaster att besöka. 

I Holland däremot finns det ett antal 
hängivna Saabfantaster och kollektörer 
som verkligen ar kämpa emot klima-
tets rostbefrämjande fuktighet. Vi hade 
nöjet att besöka några av dom samti- 

digt som vi reste runt landet och fick se 
alla fantastiska miljöer som finns där. 
Alla dammar som byggts upp till skydd 
mot havets härjningar är helt fantastis-
ka, men också ett måste då stora delar 
av landet ligger under havsnivån. Detta 
innebär att man är helt beroende av ett 
fungerande sluss- och pumpsystem. 
Tillgången på bruksvatten är inget pro-
blem, däremot innebär det stora svårig-
heter och kostnader att rena det mycket 
av det vatten som holländarna använ-
der har redan passerat åtta tyskar. 
Båtturen på Amsterdams kanaler var 
mycket trevlig och sevärd. Hela staden 
är uppbyggd på vatten. Det var mycket 
roligt att se en sån entusiasm för våra 
gamla Saabar nere i Holland. 

Vettiga priser 
Sista egentliga målet för vår resa var att 
besöka Danska Tvåtaktsklubben stora 
sommarträff som år var förlagd till den 
vackra och idylliska ön ALS nära den 
tyska gränsen. På uppresan genom 
Tyskland fick vi sällskap med den trevli-
ge och kunnige holländaren Jan TH 
Groosmuller som hittade vägen genom 
Tyskland på ett fantastiskt smidigt sätt. 
Men så är han en flitig gäst i Danmark 
och södra Sverige då det är ganska nära 
för honom. Han körde sin 93 B som 
om han vore en reinkarnation av den 
flygande holländaren. 

Väl på plats i Danmark omslöts vi 
helt av det danska gemytet som var helt 
översvallande vänligt. Lördagen körde 
ett familjerally runt den vackra ö. Vi 
bjöds på fika hos den berömda Saab- 

firman Nordahls Auto i Nordborg in-
nan vi återvände till startplatsen, där en 
ferbril aktivitet i form av bilreservdels-
marknad vidtog. Många sålde och köp-
te med glatt humör. Vi fann en del till 
vettiga priser faktiskt. 

Under stor förbrödning vidtog en fan-
tastisk middag med mycket god mat 
och dryck samt dans. Alla hade tid att 
umgås med kända och okända vänner i 
Saabarnas vänkrets. Problemen med 
språken försvann allteftersom kvällen 
framskred och alla var nöjda och glada. 
Ordförande Vagn Bruncke avhöll en 
frågetävling med enbart Saabfrågor där 
10 personer kallades fram och utlagsfrå-
geprincipen tillämpades. Till slutsegrare 
korades kanske lite snöpligt för dan-
skarna en viking från Saabarnas hem-
land med cirka 2,3 procentig syntetisk 
tvåtaktsolja i blodet. Efter att ha slappat 
och njutit sista dagen i Danmark tog vi 
färjan till Sverige. 

Resans allra största upplevelse var gi-
vetvis besöket i hemmet för alla riktiga 
Saabentusiaster dvs MUSEAT i Troll-
hättan. Som vanligt var personalen jätte-
trevlig och atmosfären underbar. Fyra 
timmar på museet gör dig minst tio år 
yngre i själen. Sedan återstod bara den 
långa hemresan och återgång till norma-
la gängor. Resan var väl värd sitt pris då 
vi fick många fina minnen med oss 
hem. Gröna Blixten hann rulla 600 mil 
på tre veckor och den rullade bara bätt-
re och bättre! 
Text: Martin Stenlund 
Direkt från vildmarken 
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14pian: 29 dr senare, en Saab 96-64. 

40 

Originalet av P8983: Saab 96-61, T bil Svenska Rallyt -61 tillsammans med Arne Arne Hertz. 

BAKRUTAN 

64:an vaknar till liv . 

Det började på mitt jobb i septem-
ber-88, Claes Eriksson, en av våra 
långtradarkillar kommer in. 

-Har du sett att det står ett Saab-
vrak i Mellerud? Ska du med och 
titta? 

-NEJ TACK, men snällt att Du 
frågade, svarade jag. 

Jobbet gick vidare, jag fick myror i 
håret.... och dagen tog slut. När jag 
m hem berättade jag för hustrun om 

gammelsaaben. -Åk med och titta, före-
slog hon. -Nja.... vi har ingen plats och 
inte kan jag svetsa, tiden räcker nog in-
te heller till, sa jag fundersamt. Till sa- 

ken hör också att jag just köpt en endu-
rocykel och börjat träna för Gotland 
Grand National, klass "grabbar över 
50". 

"Ah, jag åker med och tittar förres-
ten", tänkte jag och ringde till lastbilen. 
No problem, hade inte åkt och vi avta-
lade en plats norr om staden, eftersom 
ett par crosskillar skulle se över enduro-
hojen. Gick till avtalat ställe då en 
Kadett GSI stannar vid sidan. Eftersom 
bilen hade mörka rutor såg jag inte med 
en gång vem det var. Rutan gick ner: 
- Har du fått stopp? frågades det ifrån 
bilen, där jag stod med hjälmen under 
armen. Det var Carl Magnus Skogh  

11AK1tIJ'EIN 

som provade en GSI för Volvos räkning. 
Vi pratade en stund och han åkte iväg. 
Jag vågade inte nämna Saaben eftersom 
han hade snabbare bil... 

Ingen koppling 
Claes kom i lastbilen och vi åkte till 
Mellerud. Vraket stod på en bensinsta-
tion färdig att köras till soptipp. Ojdå, 
jo den var nog lika risig som jag tänkt. 
Men, men kunde man göra något av 
det här? Röd, fyrväxlad, kortnos-64 och 
400:- var ju inget att pruta på..! 

Kvällen gick och natten blev delvis 
sömnlös. Hade jag tid och plats? Tidigt 
nästa dag ringde jag tappen. 

-JO TACK jag hämtar den ikväll. 
-Känner du någon med drag och som 
har bilkärra? 

Jodå Arne Hertz var hemma tillfälligt 
och hade drag på en Audi. På kvällen 
åkte vi till Mellerud. 

Ska vi provstarta? Batterikablar an-
slöts. Full choke och ingen gas. Efter en 
stunds "malande" hoppar motorn plöts-
ligt igång. Gick på alla tre, rök och 
small, men gick. 

-Prova och kör! Nej ingen koppling. 
Bilen har stått sedan 82. Vinsch upp på 
kärran och iväg. 

Hemma igen och hustrun på trappan 
river sig i huvudet och säger: 
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"det var en rishög". 

Arne tröstar: 
-Går det fort går det åt grejor. Taket är 
ju helt, ja ganska. Vraket baxas in i gara-
get och jag börjar se över eländet. Ja, var 
det så eländigt förresten? 

Felfri klädsel 
Golvet var helt av från den vänstra sidan 
till den höra, dörrar, bakskärmar, hjul-
hus bak, stötdämparfästen bak var 
obenfentliga m m m. Började lite för-
siktigt att plocka ur stolar, baksäte och 
dörrsidor. Under en riktigt överdrags-
klädsel och plädar hittar jag en felfri ori-
ginalklädsel. Lite skör i sömmarna men 
i övrigt inget fel. Råttor hade ätit och 
bott under stolarna men inte så farligt. 
Ur med mattor och dammsög och tvät-
tade. Fotogen och diskmedel. Plockade 
ur motor och växellåda och skrapade 
skit, mer skit med en båtskrapa. 
Motorrummet tvättades och se, härun-
der var det helfriskt. 

Ringde en kompis bra på att svetsa 
och frågade, När? Jodå under vintern 
fixar jag det. Ringde Bengt E Ström, 
som gjorde flera motorer under V-4 ti-
den. Jodå, mycket att göra, men till vå-
ren är den klar. Ringde en växellådskille 
På Saab. Jodå under vintern är den klar. 
Jag kollade med ANA-Vänersborg om 
dörrplåtar och bakskärmar. Ringde en 
bromskille på Saab om renovering av 
bromsar. Jodå säg till när karossen är 
klar. Alla var positivt inställda, vilken 
känsla! 

I december ringde växellådskillen och 
sa att den inte fanns något att renovera i  

lådan. Den var helt slut. Tur att jag ha-
de en V4-69 stående, som skulle till 
skrot. Fick tag på en kille med hjullasta-
re-gafflar och skärbrännare och lyfte ur 
motor och låda ur V4:an. Tillbaka till 
växellådskillen och lämnade lådan. Inga 
problem, helt felfri. Bara att flytta över. 
Ström ringde och sa att topplocket be-
hövde planas lite samt att en kolv var 
skuren. Vi diskuterade att ca 50 hkr vo-
re lämplig effekt med enkel förgasare. 
All plåt på karossen var lagad i februari 
och bromsar renoverades. I mars månad 
kördes kaross och övrig plåt till Tornas 
Norqvist i Trollhättan för lack. Letade 
efter Pirelli Cinturato, men det var 
omöjligt att få tag på till rimligt pris. 

Lånade Speedpilot 
Skaffade stötdämpare, ett snäpp hårda-
re än standard. Letade efter ratt i trä, 
men omöjligt. Hade en i läder från V4, 
fås duga så länge. Extraljus och taksöka-
re efterlystes, jodå det fixades sig. Halda 
Speedpilot lånades. Bakfjädrar kapades 
1 1/2 ring. Förgasare och luftfilter mo-
difierades. Snart började det hela ta 
form och likna originalet av 8983. Dags 
för besiktning och fick en tid dagen fö-
re midsommarafton -89. Besiktigades 
utan anmärkning. På kvällen åkte jag 
iväg till sommarhuset i Bohuslän och 
fastnade i en bilkö i Uddevalla, så jag 
vek av och åkte småvägar grus och asfalt 
i stället. Oj, vilken känsla. Tänk vad 
man kan få för 400:-, och TÄNK den 
24 juni 1989 fyllde fd RISHÖGEN 25 
år. 

Text: Lars Billengren 
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"Saabfarmarn" 

På Norrbäcksgården i Stöcke utan-
för Umeå, som hemmet kallas, hu-
serar både till vardags och helgdag 
Bosse Nordström med sambon 
Lena och lille Saabmeken Anton. 

D e senaste åren har Bosse mycket 
medvetet samlat ihop så många 

Saab-bilar i skala 1:43 och Saabtid-
skrifter att Anton kan både börja köra 
och reparera. Saablitteratur ersätter på 
bästa sätt Kalle Anka, Fantomen, Cats, 
Lektyr och andra former av "stjärnkata-
loger" som vissa i bekantskapskretsen 
dräller omkring i ladorna. 

För att erhålla livets nödtorft, mat 

Bosse har av utrymmesskäl böljat stapla bilarna 

på höjden. 

och husrum behövs ju även för en stor 
Saabfantast, arbetar båda med djur i oli-
ka former. Bosse i det egna jordbruket, 
med viss assistans av sin mycket agril-
kulturellt allmänbildade fader Ingvar, 
Lena som avbytare inom Umeå- 

distriktet. En man lever icke allena av 
navkåpor och framskärmar, ej heller av 
överdimensionskolvar till Saab 96. 

På ett för norrländska förhållanden 
ganska stort jordbruk finns det mänga 
olika traktorer och maskiner och om 
något går sönder så klarar Bosse av de 
flesta reparationerna som den duktige 
mekaniker han är. 

Mellan allt arbete i jordbruket hinner 
Bosse hjälpa grannar, vänner och be-
kanta med allehanda reparationer allt 
ifrån kompletta motorrenoveringar till 
rostsvetsning i någon gammal rishög. 
Uttrycket: "En god granne är guld värd" 
stämmer verkligen in på Bosse och 
Stöcke byn. 

Tonvis med skrot 
Som den sanne Saab- och bilfantast 
Bosse är, så är gården oftast fylld med 
objekt, projekt och skrotningsföresatser 
i stor mängd för jämnan. Bosse har 
skrotat ur allt från 96 kortnos till V4:or 
och 99:or och är därför mycket välför-
sedd med tonvis av begagnade delar till 
salu. Givetvis till rätta priser. 

För eget bruk har Bosse just nu två 
körklara "Djungeltrummor", en gul 
66:a helt rostfri, ny motor men kräver 
ny gul lack och en brun -64, 4-speed 
som är i halvskapligt skick och som pa-
ret Bosse/Lena genomförde KALL-
DRAGE i under våren. 

Dessutom har paret en bra Volvo 
Duett, (kan en Volvo vara bra, anm) gis-
sa varför, en Volvo 242 och en helfin 
svart 142 som Bosse har lite extra käns-
lor för eftersom den har släkthistoria. På  

renoveringslistan står en fin 96 1960, en 
Toyota lastbil som är mycket ovanlig, en 
Saabo husvagn förutom några fyrtiotals -
traktorer. Traktorerna får väl ses som ett 
bevis på att Bosse verkligen månar om 
traditionerna och anorna såväl automa-
tilistiskt som agrikulturellt. Bosse kan 
räknas till den lilla homogena grupp in-
om Umeå Veteranbils Sällskap som kal-
lar sig veteranbilsarkeologer och som 
gör utgrävningsresor till intressanta kul-
turplatser i Norrland. 

Stora utrymmen 
Nu hör det ju till historien att Bosse så-
som lantbrukare är mycket lyckligt lot-
tad vad det utrymmen anbelangar, en 
hektar mer eller mindre att ställa grejor 
på spelar ingen roll. Detta har en del 
medlemmar i klubben kunnat dra stor 
nytta av då Bosse är en vänsäll och hjälp-
sam själ som så långt det är möjligt vill 
hjälpa sina medmänniskor. Det är 
mycket sällan man ser Bosse stressad 
utan får han besök tar han sig gärna tid 
till en pratstund, oftast över en kopp ny-
bryggt Java då livets och bilhobbyns 
problem dryftas och löses på bästa sätt. 
En lycklig familj som trots närheten till 
storstaden Umeå bor förtjusande lugnt 
och fridfullt till, där närheten till natu-
ren är bedövande och allting går sin 
gång. Det är få män förunnat att som 
Bosse ha en så förstående sambo som 
delar hans intressen. 

När Bosse jobbar i lagårn spelar han 
gärna nät med "the Animals" i berg-
sprängarn, bland det värsta han kan lyss-
na till är "No milk today" med Herman 
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Hermits då det påminner om kopro-
blem. Favoritfilmer just nu är "En dag 
på bilskroten" med bröderna Mancedes 
och Saab Rally 1 och 2, medan mornar-
na oftast inleds med att de vakna delar-
na av familjen lyssnar till barnprogram-
men om "Hej mamma Mu, är det du?" 
Sambon Lena däremot läser gärna en 
veckotidning med kvinnliga förtecken 
eller ser en serie i TV. 

Bosse får verkligen karaktäriseras som 
en riktigt sann entusiast och en av stöt-
tepelarna inom SSR:s Norrlandssek-
tion. Tidigare var han mycket aktiv in-
om Motorsällskapet Umeå bl.a som täv-
lingsledare och kassör innan veteran-
intresset tog vid, som vi hoppas ska hål-
la i sig många år. Lycka till Bosse! 

Text: Gnussar Kromb2 

Namn: Niklas Larsson 

Bor: Linköping 

Ålder: 22 år 

Tidigaste Saabminne: 
När jag som fyraåring fick åka bak-
länges i nödsätet på 95:an. 
Vi hade hett klart roligare än på 
Liseberg. 

Värsta Saabminne: 
När jag fick höra priset på det hjul- 
lager jag just skulle köpa på Saab. 

Detta skulle få mig att köpa 
Volvo: 
Jag har redan en Volvo 144 S från 
1967, en klart underskattad bil. 

Det bästa med Saab: 
Snygg, den har ett underbart ljud, 
lätt att få tag i delar och framförallt 
en körupplevelse. 

Och det sämsta:??? 

Hur många Saabar bör man äga 
för att vara lycklig. Och vilka: 
En och en halv. Jag äger en -64 
och en halv-66. 

Är du lycklig: 
Japp ! 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmidda-
gar och gemensam fritid): 
Efter att de fått provköra bilen så 
har ingen klagat varken på bilen el-
ler intresset. 

Jag vill också ha sagt att: 
Överrenovera inte era bilar, för 
man måste våga använda bilen. 
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Namn: Carina Thydn 

Bor: 1 Nässjö 

Ålder: 26 år 

Tidigaste Saabminne: 
När jag för 25 år sedan fick följa 
med farsan i hans nyinköpta mid-
nattsblå trubbnos. 

Värsta Saabminne: 
När jag blåögt köpt min gula 
skönhet (döpt till Olga) och kom 
hem och tittade lite närmare, upp-
täckte att där knappt fanns något 
golv kvar. 

Detta skulle få mig att köpa 
Volvo: 
När åldern stigit så högt att jag in-
te kan se skillnad på Volvo och bil. 

Det bästa med Saab: 
är inte enbart att det är en härlig 
och fin bil. Utan också att den 

skapar en fin anda och gemen-
skap Saabägare emellan. 

Och det sämsta: 
Har inte framträtt ännu. 

Hur många Saabar bör man äga 
för att vara lycklig: 
Lyckan innfinner sig redan efter 
första Saaben, men stiger allt 
eftersom Saabarna samlar sig i 
garaget och på tomten. Även i 
bokhyllan (modeller). Helst ska 
man ha det vi har, en tvåtaktare, 
en 95:a, en 96:a, och en 99:a. 

Är du lycklig: JA 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saabintresse. 
(Är det viktigare än släktmid-
dagar och gemensam fritid): 
Jag går hellre ut och vaxar bilen än 
går på släktmiddag, fast det är ju 
inte alltid så populärt. 

Jag vill också ha sagt att: 
Har man en far som är Saabidiot 
så kan man inte annat bli. 

Namn: Karin Erikson 

Bor: Tyresö Raksta 

Ålder: 28 

Tidigaste Saabminne: 
Det var nog ca två år sedan, 
Söderturen (har inte varit med så 
länge i klubben). Efter att ha kört 
en runda med bilarna grillade vi 
korv+lite försäljning av bildelar, 
mycket trevligt. 

Värsta Saabminne: 
Jag har inga dåliga Saabminnen. 

Detta skulle få mig att köpa 
Volvo: 
Om någon slängde den nyaste och 
finaste Volvon efter mig skulle jag 
väl kunna tänka mig att ta emot 
mot den för en billig summa. 

Det bästa med Saab: 
Att den är söt. 

Och det sämsta: 
När alla kör om en. 

Hur många Saabar bör man äga 
för att vara lycklig: 
Jag är lycklig med min blå 96-64, 
men en sån där Saab där dörrarna 
är vända åt andra hållet skulle jag 
vilja ha. 

Är du lycklig: 
Svaret är ja. 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saab4ntresse.(Är det 
viktigare än släktmiddagar och 
gemensam fritid): 
Några vänner tycker att mitt 
Saabintresse är konstigt? Men när 
jag första gången kom hem med 
min lilla Saab var det den lyckli-
gaste stunden i min pojkväns liv. 

Jag vill också ha sagt att: 
Har varit med i en annan bilklubb 
förut och om jag jämför den med 
var klubb så får Saabregistret 
10 poäng 
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Rätt svar på förra gåtan är foten på yt-
terbackspegel till Saab 93, 95, 96, 97. 

Vinnaren på gåtan är Rune Danielsson 
från Umeå. Grattis Rune. 

Och här kommer nästa kluriga fotogåta, 
om du kan klura ut vad bilden förestäl-
ler så skickar du svaret till redaktör Erik 
Randa senast den 20 november. 
Rätt svar belönas med ett hemligt pris. 

Säljes: Saab MC V4 1966, olivgrön, 
mycket delar saknas. 
Fredrik Ekendahl 08-87 88 00 

Säljes: Saab 96 1965, Tvåtaktsmotorn 
är 1966, mycket fint skick, 
Norrlandbil. Färg: Savannbrun. 
Gunnar Magnusson 08-648 8274 

Säljes: Saab 99 CA-2L 74. Automat, 
färg sepia, i gott skick,vinterdäck, 
takräck, verkstadshandbok, 9000 mil, 
en ägare, pris 12500 kr. 
Percy Blixen Tel:08-374049 

Säljes: Saab 93 -56.Bra i plåten, men i 
behov av lack. Renoverade bromsar, 
nytt batteri, skattad o. besiktigad. 
Pris 14000 kr. 
Niclas Tel:0290-12162 

Säljes: Till Saab Sport kortnos: motor 
komplett, instrumentgrupp, träratt, 
oljepump + tank, bäddsats. Helst i ett 
paket. 
Make Blomqwist Hvittfeldtsg.1 411 
20 Göteborg Tel:031-131880 eft.20 

Säljes: Stroppar dvs, original gymping-
tillbehör för 93 och 96 i superkvalitet 
för endast 100 kr/paret. 
Saab Sport -65.komplett ren. objekt, 
godkänd. för historisk racing, hyfsad 
kaross, behöver motorrenovering och 
ny inredning, lite svets och lack. 
Fräsch instrumentbräda 64-67, driv-
knutsdamasker trubbis, en ny och en 
begagnad i bra skick. 
Martin te1:0950-81043 

Säljes: Saab 96 -64.Ljusbrun, bes u.a. 
och i gott skick,ingen rost,mycket delar 
medföljer. 
Thommy Larsson Tel:0970-22963 

Säljes: Saab 96 -66. Isblå, bes. men av-
ställd, bra ren. objekt. Pris 3500 kr. 
Till Saab 96 -65.Komplett inredning 
brunt tyg/grå galon i nyskick 1000 
kr. Två def. motorer 200 kr/st.4-vx1 lå-
da 500 kr.kylare 200 kr. styrväxel 200 
ktrattstång 100 kr. front 100 kr. rost-
fria V4 dörrar 400 kr/st. 
Kenneth Johansson Staffagård 
Vållersten 331 92 Värnamo Tel:0370- 
29043, 46665 vardagar eft. 13.00 

Säljes: Röd Saab Sport -65.renoverad. 
Pris 32000 kr. 
Industrimekano Mats eller Leif 
Tel:0495-40595 

Säljes: Div. 95 o. 96 V4 delar samt div 
99 delar, årsm. 70-77 
Bytes: Framskärmar vä röd Saab 93 A 
bytes mot hö framskärm Saab 96 
60-64. 
Anders Dahl Klubbacken 18 126 56 
Hägersten Tel:08-6462718 

Säljes: Saab 96 -62. Ljusblå, ren. mo-
tor, bromsar, mycket nya delar, skattad 
o. besiktigad. Bilen är i mycket gott 
skick och säljes under det pris den kos-
tat mig att renovera. Pris 9500 kr el. 
högstbj. 
Björn Attnarsson Nygatan 16 294 00 
Sölvesborg Tel:0456-14767 
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Säljes: Saab 96 -66.Röd, fint objekt, 
går bra,avställd.Pris 3500 kr. 
Sixten Davidsson Tel:0911-50133 

Säljes: Saab 93 B -59. Blå, karossreno-
verad (nästan klar), mycket renoverade 
delar + extra reservdelar, bl.a. extra mo-
tor, säljes p.g.a plats och tidsbrist. 
Pris: 5000 kr. Kan diskuteras. 
011e Wirdman Furuvägen 6 361 53 
Broakulla Tel:0471-40441 

Säljes: En 96-dåres ofullbordade 96:a - 
71. Något ombyggd i kaross, lite bred-
dad bak, flipfront, talducka m.m. 
Motorrummet är förstärkt och klart för 
att hänga i en V-6:a. (En Ford,OK,jag 
skäms).Motorn medföljer men är helt 
demonterad. Komplett inredning med 
elhissar m.m. Bilen är i stort sett kom-
plett, men en del jobb återstår. 
Ulf Hindström Leg.By£ 
pl 4155 694 00 Hallsberg 
Tel:0582-14888 

Säljes: Saab 96 -64. Körbart ren. och 
reservdelsobjekt. Bra mekaniskt, rost i 
bakre hjulhus, div plåtdelar, motorer o. 
vxl-lådor medföljer. Pris 2000 kr. Bytes 
även mot krom, gummilister eller ti-
digt instrument till 92 A.Även andra 
delar till 92 A av intresse. 
Mats Bohman Mänstav. 6F 740 60 
örbyhus 

Säljes: Saabo husvagn -67. Komplett 
med original förtält och gasolvärmare. 
Högstbjudande. 

VI • • • • 
Per Björnberg Vildvinsv.8 632 33 
Eskilstuna Tel:016-420207 
bost.152622 arb. 

Säljes: Saab 96 -65. Fusklagad kaross 
på hjul. Mycket delar, bl.a. bra motor. 
Hans B Sid'en Hägerstensv. 115 2tr 
126 49 Hägersten Tel:08-7441773 

Säljes: Saab V4 delar: Bra dörrar 150- 
250 kr/st.Bakskärmar, en framskärm, 
fronter, huvar, bagageluckor, fram-
vagnshalvor, kuggstång, bakaxeltvå vxl-
lådor (1 bra,1 okänt skick), förgasare, 
instrumentpaneler, inredningsdelar, 
stötfångare, m.m. m.m. 
Jan Gunnarsson Odensbacken 
Tel:019-450364 

Säljes: Saab 96 -62. Bra skick, påbör-
jad ren. Mycket delar o. några fabriks-
nya detaljer. Tillfälle för den som vill 
slutföra jobbet. Pris: billigt. 
Gösta Holmberg Lottgången 15 602 
11 Norrköping Tel:011-132532 

Säljes: Saab 93 A -57, Saab 95 -66. 
Stefan Gustavsson Hagav.10F 
Frödinge 598 95 Vimmerby 
Tel: 0492-40354 

Säljes: Saab V4-Motor 1700 cc, borrad 
0,5mm och nya kolvar, 7,2 kam, 42/36 
ventiler och portade toppar,Weber 
36/36, alla slitdelar är utbytta, även 
oljepumpen. Motorn har gått ca 1500- 
2000 mil efter helrenovering. 
Erik Randa Tel:08-7106113  

Säljes: Saab V4 -73.Standard B.3000 
mil,avställd -77, varmgarage, 
Forsbergmotor, 6:35 spec.2, Recaro, 
båge. Allt enligt -75 års reglemente. 
Röd org. lack, pedantskött. Enda ex-
emplaret i Sverige ? 
Rolf Btydling Tel:08-58017831 eller 
0171-50780 dygnet runt 

Säljes: Saab 96 -66. Malmgrå, nybes. 
u.a. Pris:6000 kr. 
Ingvar Lindberg Bryggv.8 183 63 
Täby Tel:08-7561392 

Säljes: 3 x 96.Bra rally,folkrace, ren. 
eller reservdelsobjekt. 
Enhetspris: 999 kr/st 
1) 96 -65. Ljusblå med lite rost, avst. 
nycklar saknas men motorn går bra !? 
2) 96 -67 V4. Röd avst. -82. Står i 
lada.Lite rost i golv, def. motor eller lå-
da = går ej, nycklar saknas! annars 
komplett ?! 
3) 96 -71 .Vit avst. -90, ytterst lite rost, 
ful lack, motor 4- låda går bra, 99-sto-
lar,lättmeckat objekt. 
alla objekt säljes p.g.a. platsbrist, fru 
och barn.Till er som ringde på min 
förra annons men ej kom till skott. 
Ring igen. Yngve Ekberg 
Tel: 08-774 28 85 

säljes Saab 96-62 grön fullt körbar. 
Avställd , ngt rost i golv och skärmar. 
Motor,dörrar, inredning bra 
pris 4500 kr 

Saab 96-66 röd kaross med motor,  

• • • • 
låda, inredning. Papper finns. 
Svetsad av bilplåtis pris 2500kr 

Saab 93A-56/57 ljusgrön. Helt tom 
kaross utan papper. Rost i golv bak och 
lite i hjulhus bak pris 800kr 

Saab 95-60 chnr 317 ishavsblå . Dålig, 
framdelen bortkapad. Div inredning-
detaljer och sidorutorna bak finnes 
kvar pris 400kr 
Saab 96 V4-75 silvermetallik jubileums 
modell ful i lacken men går bra. 
Skattad och besiktad pris 4000kr 
Håkan Larsson Tel 0150-91110 bostad 
0150-13828 arbete 

Saab Monte Carlo 1966 "T-kaross", 
motor utbytt från 2 T till V4 1979. 
Röd från början, omlackad svart, kvar 
att åtgärda före besiktning. Byte hand-
bromsvajrar, justering, bromsar bak 
och lite elektrisk koppling i motorrum. 
Eventuellt kan MC motor utan vev och 
kolvar ordnas. Pris 12000:- 
Stefan Gustavsson, Mostugan, 641 92 
Katrineholm, Tel Bost: 0150-40042, 
Tel arb: 010-913534. 
Saab 96-65, vit, helrenoverad 91-92, 
många nya delar monterade. Fint skick. 
Besiktad och skattad. 
Pris: 20000:- 
Hans Nyberg, Skogsvägen 8, 641 92 
Katrineholm, Tel: 0150-40084. 

52 53 



• • • • 444 

44, • • • 

BAKRIJTAN MENELD: 

MHRF - BESIKTNINGSMÄN 

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

TEL: 0485 - 542 42 

Rolf Jen sen 	 Martin Stenlund 
Bäckvägen 7 	 ICronoskogsvägen 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: 019-1295 23 

OBS! 
Alla besiktningsmän har 
anmälningsblankett till 
veteranbesiktningen. 

NORRLANDS-
SEKTIONEN 
Martin Stenlund 
ICronoskogsvägen 67 
902 51 UMEÅ 
TEL: 090 - 323 39 

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

TROLLHÄTTE-
SEKTIONEN: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
TEL: 0521-230 33 

TIDNINGSREDAKTIONEN 

Dina fantastiska reseskildringar, 
Saab äventyr m m skickas till: 

Erik Randa 
Duvholmsgränd 12 
127 41 SKÄRHOLMEN 
TEL: 08-710 61 13 

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

Dina annonser 
skickas till: 

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

John Jonasson do Jankowics 
Brålunden 15 1 tr 
161 41 BROMMA 
Tel: 08-25 8948 

Säljes: Saab 96-65, toreador röd lack 
två år gammal, aldrig rostlagad, rostfri, 
dragkrok, hela bilen är genomgången 
och i toppskick. Saab original över-
dragsklädsel och bäddsats samt bakru-
tefläkt och radio/stereo, Michelindäck 
med vita sidor samt kompletta vinter-
hjul på rätt fälgar, 65-sport motor sit-
ter i som har gått cirka 1000 mil, går 
perfekt, V4 växellåda och original 
sport avgassystem, i övrigt är bilen 
100 % original. Detta är en bil för den 
kräsne och det är bara att vrida om 
nyckeln och köra, inga som helst repa-
rationer behövs göras. Priset är 17000:- 
eventuellt kan en Saab 92 
tagas i byte. 
Göran Körlborn, Tel: 08-742 72 70 - 
08-798 91 94 - 010 212 8222. 

Säljes:Verkstadshandbok inbunden till 
95/96 1965 t.o.m 1968 + v4 supli-
ment i bruksskick (ej rost) 
Fredrik Ekendahl TEL:08-878800 

Köpes:Till Saab 95-62, gummimatta 
fram + bak, stötfångarböjar höger + 
vänster fram, stötfångarhorn höger 
bak, frontplåten framför ljuddämpa-
ren, öppningsbara rutor bak höger + 
vänster+ gummilister. Vänster bak-
skärm, kromlist till bakluckan, bak-
luckshandtag (kan bytas mot ett till 
60,61). Kederlist till framskärmarna 
(grå), tätningslist till bakluckan, strop-
par, bäddmadrass. 

Köpes: Till Saab 96-63, dörrlås med 
nyckel, öppningsbara sidorutor bak, 
Saab litteratur, broschyrer, ANA-nytt, 
Bilen idag. 
Ove Hällström, Blåmesvägen 6A, 815 
44 TIERP, Telnr: 0293-10897 

Köpes:Original bromstrumavdragare 
till 95/96 
Fredrik Ekendahl TEL:08-878800 

Köpes: Till 96-62, gröna kederlister, 
parkeringsljus kompletta nya eller i 
nyskick. 
Hans Wiksten, Telnr: 063-52187 

Köpes: Saabo i rullande skick. 
(Husvagn) 
Stefan Gustavsson, Frödinge, 
Hagavägen 10 F, 598 95 VIMMER-
BY, Telnr: 0492-40354. 

Köpes: Inredningsdelar till Saab 93B-
59, dörrsidor + sidor bak, röd galon 
och grått tyg. 
Lars-Åke Karlsson, Enevadsvägen 3, 
753 50 UPPSALA, 
Telnr: 018-367706. 

Köpes: Sportinredning till Röd Sport 
MC, reservdelskatalog 96 2T, instruk-
tionsböcker 96 60-66, Sport MC. 
Gösta Karlsson, Diamantgatan 23, 
432 37 VARBERG, 
Telnr: 0340-14407 efter klockan 
18.00. 
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'Två slag i takten 
— 2-T i tanken" 

Vi har olika 2-taktare 
... men vi kör alla på samma olja 

MARKNADENS ERKÄNT 
BÄSTA 2-TAKTSOLJA 
ESSO 2-T MOTOR OIL 

Allt för motoristen hos 

* Inga skadliga avsättningar — mindre sotbildning, ger 
renare motor och högre effekt 

* Smörjer effektivare — motverkar korrosion och minskar slitaget 
* Jämnare gång — ingen "bryggbildning" 

på tändstiften 
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