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Hej igen 
Nu är det dags för mig igen att pre-
stera några rader för denna spalt. 
Vad ska jag ta upp denna gång? Jo, 
att årets träffar är till ända och sum-
meringen av dessa blir att de blev 
välbesökta och mycket uppskattade 
av de som hade "tid och ork" att 
komma. 

Det slår mig ibland att Stockholmarna 
sällan brukar ta sig utanför 08-området 
med gammelSaaben och knappt brukar 
besöka Söderturen (undantag finns tack 
och lov). 

Det finns härliga exempel på medlem-
mar som trotsar milbegränsning och of-
ta ses på nästan varje träff. Heder åt ER! 

Våra vänner i norr brukar ju framhäva 
sig som riktiga långkörare (heja 
Gnussar) men vi har väl aldrig haft nå-
gon 090 på besök i hufvudstaden, eller? 
Det är väl inte någon större omväg för 
ER när ni ändå skall till kiosken eller till 
dansen nån lördag. 

Välkommen till Söderturen 93 alla 
från norr till söder för denna gång blir 
det mixat SAAB/DKW. 

MHRF-årsmötet under hösten bjöd 
inte på några större sensationer förutom  

att åldersgränsen för veteranförsäkring 
flyttats fram till 1972. Nu kan NI med 
superfina V4:or + 99:or (ej bruksbilsan-
vända) ansöka om bla helförsäkring hos 
våra MHRF-besiktingsmän. 

SSR-styrelsen hade lämnat in två mo-
tioner om bl a portobesparande åtgärder 
för både MHRF och klubbarna, men 
dessa gav inget större gehör konstigt 
nog. Flera klubbordförande jag pratat 
med på plats höll med men vi får nog i 
fortsättningen leva utan MHRF-evane-
mangskalendern + annonsmanuset som 
ej tidsmässigt passar in med våra 
Bakrutor. Dels väger utskicket för 
mycket och extrautskick är inte att tän-
ka på i dessa dystra tider. 

Apropå dystra tider chockhöjer SSR 
medlemsavgiften för 1993 med 25:- till 
150:-. Inbetalningskort bifogas i detta 
nr och glöm ej att skriva namn, adress, 
och fyll även i enkäten så den komman-
de matrikeln blir så komplett som möj-
ligt även reservdelsbil eller renoverings-
objekt. 

Avslutningsvis önskar jag och styrel-
sen ER alla en riktig God Hjul och Gott 
nytt år. 

Eder Yngve 
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Min seger över "30-årskrisen", 
eller hur jag blev B-förare. 

Harfyllt 30 år, och betraktade dys-
tert följderna av detta i spegeln. 

Rondören kring magen hade tilltagit i 
alarmerande fart, och jag konstaterade 
att jag höll på att gubba till mig. Vad 
kan man göra för att få en mera ung-
domlig approach? Armhävningar och 
sånt är ju bra, och då beslut och hand-
ling äro ett hos mannen, föll jag genast 
ner på golvet och började. Efter att ha 
lyckats häva upp kroppen en gång på ra-
ka armar, men med magen fortfarande i 

golvet vilket jag konstaterade dystert, 
föll jag ihop med näsan tryckt mot gol-
vet. Jag kunde då konstatera två saker: 

1. Detta var inte ett värdigt sätt att 
föryngra sig på. 

2. Golvet behövdes dammsugas. 
Jag reste mig upp men föll baklänges av 
total utmattning ner i soffan, som tur-
ligt nog fanns bakom mig. Med bultan-
de hjärta och tom blick, stirrade jag i ta-
ket och funderade på nya, mera tillta-
lande föryngringssätt. Jag mindes plöts- 

ligt att jag i forntiden hade kört rally i en 
gammal trimmad Saab Sport, och det 
måste väl vara något som är ungdomligt 
och tjusigt. 

Rytande best 
Stärkt av tanken, reste jag mig på ostadi-
ga ben och ringde Kjelle vilken hade en 
rallybil till försäljning. 

- Har den ett sportigt ljud och ser den 
ball ut?, undrade jag. 

- Den har allt, sa Kjelle. 
Efter ett sådant försäljningsargument 

var både jag och bilen såld, så nu var 
man plötsligt rallybilägare. Bilen stod 
hela våren, då jag samlade mig inför 
uppgiften att framföra denna rytande 
best i Skepptunas tävling "Midnatts-
specialaren". Kjelle fick vara kartis, då 
jag tyckte att det var bra med åtminsto- 

ne en i bilen som visste hur den skulle 
hanteras. Efter första sträckan kom be-
tyget från A-förare Byrstrand: 
- Du ska väl för fan inte i dikena med bi-
len, det finns väg att åka på. 

- Man ska skära kurvorna, det gör Stig 
Blomqvist, försökte jag lite lamt. 

- Du är inte Stig Blomqvist, och i fort-
sättningen kör vi på vägen, röt Kjelle 
med all den kraft och auktoritet en A-
förare kan utnyttja mot en stackars C-
förare. Jag harvade på så gott jag kunde, 
med Kjelle oavbrutets skrikande: 

- Håll kvar, i med 4:an, slå inte av, det 
är rak efter krön! Till min stora förvå-
ning placerade "gubben" sig delad på 
8:a, med två uppklassningspoäng med 
sig i bagaget hem. Det här var roligt, när 
går nästa tävling? 
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Den gick i Rimbo, och Kjelle följde 
med och skrek. två poäng till. Nästa öv-
ning blev i Skepptunas C-förartävling. 
Samma skrik, samma poäng. Nu börja-
de snikna tankar kretsa i mitt huvud, sex 
poäng, bara fyra kvar till uppklassning. 
Man kanske skulle försöka greja de kvar-
varande. Iväg till Örebro och Volvo-
expokalen. Där begåvades man med 
startnumret 236. Och det var en evin-
nerlig väntan innan man fick starta. 

Nervös väntan 
Nervositeten blir knappast mindre av 
att vänta i fyra timmar efter besiktning, 
och det var sannerligen skönt att få dra 
iväg när det blev min tur. Den här gång-
en hade jag en ny kartis med mig, då jag 
ville ha det tyst och lugnt i bilen. Lugnt 
och stilla blev det verkligen, då kartisen 
efter tre sträckor blev väldigt åksjuk. Det 
enda jag hörde från den i övrigt livlösa 
kroppen, var dunkandet av hjälmen 
mot sidrutan och vid varje TK fick jag 
sträcka mig över "liket" och ta emot ti-
der m m. 

- Vad är det med honom?, frågades 
det vid kontrollen. 

- Han lider av akut åkrädsla, svarade 
jag den förbryllade personalen. Jag fick 
med andra ord sköta två mans sysslor 
och satt med Roadboken i knät på 
transporterna. Att byta blad i Road-
boken var inte speciellt trevligt, då karti-
sens illmående hade tagit konkreta for-
mer bland papperen. Äntligen i mål, ut 
ur bilen och lite frisk luft, belönades 
med tre poäng. Ja då var det en "pinne" 
kvar och den brukar ju vara svårast. 

'RRM 

Anmälde mig till Märstas "snålskjut-
sen". Första vintertävlingen, och dubb-
däck behövdes. Ringde Kjelle och fråga-
de om det fanns några dubbdäck till bi-
len. 

- Det finns hur mycket som helst i ga-
raget, sade han. Han talade inte om vil-
ka jag skulle ta, och naturligtvis tog jag 
dom som var kasserade. Detta märkte 
jag inte förrän vid första sträckan. 

Svett i fårat fejs 
"Hjulspinn på samtliga växlar" brukar 
vara ett försäljningsargument för poten-
ta sportbilar, men i mitt fall var det verk-
ligen något bedrövligt. Hur jag än bar 
mig åt så spann det bara. Ovanpå detta 
var jag med om någonting verkligen 
otäckt. Jag fick nämligen en sladd. Med 
C-G Hammarlunds uppmaning ringan-
de i mitt huvud, klarade jag på något 
mirakulöst sätt upp situationen ( vid 
sladd, frikoppla och styr åt det håll du 
vill), och med kallsvetten rinnande längs 
mitt av ålder fårade ansikte, blev farten 
mera dämpad, och jag rullade i mål blek 
och tagen. Trots detta: en poäng. 9 + 1 
gör 10, iväg med handlingarna för upp-
klassning. Som kvittens på riktigheten i 
min addition, fick jag en B-förarlicens 
tillbaka, vilken jag vårdar ömt och alltid 
har i innerfickan närmast mitt hjärta. 
Jag tillbringar nuförtiden merparten av 
min fritid liggandes i min soffa. I den 
ena handen har jag en öl och den andra 
är begravd i en chipspåse. Det gör ing-
enting, för jag är ju en ungdomlig typ, 
jag kör ju rally. 

Text: Anders Lövmark 
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Min första bil 

Det är sent på kvällen när jag skri-
ver det här. Detta som skall bli nå-
got av en tillbakablick på ett år som 
har gått. Ett år tillsammans med 
min första bil. 

I ii började vår gemensamma bana för 
V snart ett år sedan. Jag hämtade dig i 

en lada hos min faster i Tun. Du var 
ganska dammig och höig. Men under 
allt det där, syntes faktiskt en röd Saab. 
En 13-årig herrgårdsvagn. Tänk att du 
var min. Och .... tänk att jag skulle få 
köra dig hem, alldeles ensam. Utan en 
körlärare eller van bilförare vid min sida. 
Vår resa började kanske inte så bra. Det 
första jag gjorde, var att göra dig sur. 
Det var inte meningen att få dig på då-
ligt humör, men jag var ju inte så van 
vid att starta kalla bilar. Trampade ner 
gasen några gånger för mycket... Jag vis-
ste ännu inte så noga hur du såg ut un-
der motorhuven, så pappa fick hjälpa 
mig att plocka bort tändstiften, torka av 
dem och sätta dem på plats igen. Sedan 
drog vi dig. Så småningom blev du lite 

gladare och puttrade igång. Faster vin-
-kade av oss, och vi for iväg. Jag var inte 
van vid rattväxel, men snart kom vi rik-
tigt bra överens. Du skrämdes lite på vä-
gen hem. Din temperaturmätare funge-
rade tydligen inte, så vi stannade flera 
gånger längs vägen, för att kontrollera 
att du inte blivit för varm. Man kunde 
aldrig veta. Du var ju ingen ungdom 
precis... Nåväl. Hem kom vi i alla fall. 

Pinglande i kurvorna 
Du fick stå flera dagar i garaget, tills du 
blev riktigt fin. Jag tog av dina rostiga 
takräcken. De var ju ändå bara en bör-
da. Så städade jag dig inuti. Putsade va-
renda liten vrå. Jag tillbringade många 
timmar tillsammans med dig, därute i 
garaget. Satte små lappar vid dina olika 
reglage och instrument. Inte så mycket 
för att veta var du hade dem, utan mest 
för att göra dig personlig. Jag hängde en 
"klingande klocka" vid det ena solskyd-
det. I varenda kurva pinglade den till. 
Första gångerna var det lite ovant, men 
så småningom vande jag mig. När vi ha-
de gäster, tittade de sig ofta omkring och 

undrade vad det var som pinglade. När 
de också vant sig, brukade de skoja, och 
pinglade i ldockannär de ville gå av. Och 
då kom vi överens om att vi skulle stan-
na vid nästa hållplats, du och jag... En li-
ten förbandslåda gjorde jag i ordning, av 
en blå glassburk, en vit tygbit med ett 
rött kors på, och några första-hjälpen-
artiklar. Den stod i ditt baksäte, och 
åkte bort och fram, bort och fram... 

Drack för mycket 
Tiden gick och du drack en hel del ben-
sin. Vi gjorde många turer, och du var 
mig till stor hjälp. Dig kunde jag alltid 
lita på. Du ställde alltid upp. De morg-
narna du hade frost på rutorna, skrapa-
de jag dig ren och värmde upp dig lite 
innan vi for ut. Allteftersom tiden gick 
började jag förstå att det var något fel 
med dig. Du drack så väldig mycket, 
och andades alldeles svart! Min vän tog 
sig en titt på dig, bytte ut några delar, 
och sedan var du frisk igen. Vi åkte 
mycket, och du var så charmig där du 
rullade fram... 

Så en höstdag skulle jag åka på en kurs 
i en månad. Just den här månaden skul-
le du kontrollbesiktigas. Jag borde väl 
varit hos dig, men mamma fick lov att 
vara där istället. Du skötte dig fint. Fick 
bara en rostanmärkning. Inte så konstigt 
förresten, du hade ju hängt med ett tag. 
När mamma i telefonen talade om att, 
du klarat dig, blev jag glad så glad så jag 
grät! Trodde ju jag skulle bli tvungen att 
skrota dig när jag kom hem... Det var 
kul att se dig igen. Men, när jag skulle ut 
och åka med dig, envisades din ena bak-
lykta att slockna så fort jag bromsade. 
Då lät jag dig stå ett tag, tills min vän 
ordnade det också. Såna som du måste 
ha lyse där bak, och jag ville ju inte vara  

olaglig... De allra halkigaste och moddi-
gaste dagarna i vinter har du också fått 
stå, dina dubbdäck var så slitna, så jag 
lät sommardäcken sitta på, och då ville 
jag inte riskera våra liv i halkan. 

Lite svartsjuk 
Nu har du varit min i nästan ett helt år, 
men ettårsdagen kommer vi nog inte 
uppleva. Jag har jobb bara några timmar 
i veckan, och jag har inte råd att ha dig 
kvar. När jag skriver detta, är det för-
modligen sista kvällen du bor hos mig. I 
morgon annonserar jag i tidningen om 
att du är till salu. En del tycker säkert 
det verkar fånigt, men det känns lite ve-
modigt. Vill så gärna ha dig kvar. 
Behöver ju dig. Blir lite svartsjuk, när 
jag tänker på att någon annan skall vara 
ute och åka med dig. Försöker att inte 
bli sentimental, och hoppas istället att 
du skall trivas fint ihop men din nya 
ägare. Plågar han dig, så låt bli att starta. 
Bli gärna lite sur! Får du det bra, skall 
han veta att han har många härliga turer 
framför sig. Turer och färder tillsam-
mans med dig, min allra första bil... 
I din gästbok har en hel skrivit. Några 
har glömt att skriva, men många trevliga 
människor har jag ändå mött hos dig. 
Jag har skrivit mitt namn på din vänstra 
dörr. Det går inte att få bort, utan att re-
pa din lack, och det vill jag inte. 
Namnet kommer alltid att stå där. Det 
får bli en symbol för att det alltid kom-
mer att finnas en plats i mitt hjärta för 
dig. 

En dag skall du skrotas. Det händer 
alla en dag. Förr eller senare. Men, jag 
hoppas du skall gå, ännu många mil, 
min kära lilla bil... 

Text: Kristina Ahlm 
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Sett och hört från Norr! 
Veckans skvallerhörna har följande skrö-
nor att förtälja: Norrlandssektionens 
ordförande Martin Stenlund har trots 
löften om bot och bättring ånyo förfallit 
in på ett av billivets förföriska sidospår. I 
hastig förvirring blev han under som-
maren plötsligt blixtförälskad i en (en-
ligt eget utsago) jättesöt engelska vid 
namn Viva GT. En nostalgitripp tillba-
ka till 1970 och som nästan alla bilar här 
uppe helt rostfri! Det lär dock bli ett 
långtidsprojekt i bästa "Sunkan" 
Sundgren stil (10 år) om han först ska 
göra klar alla Saabar på önskelistan. 

Han har också sin vana trogen hunnit 
inhandla årets 95:a, denna gång en 
malmgrå 66:a med trippelförgasare, så 
nu har han en 95:a, en 96 och en MC-
850 i denna läckra färg. Medan många 
andra ser livet i svart och vitt så ser 
Martin det mesta i grått. En vit 900 
med tillhörande helläcker ägarinna har 
dock periodvis sett förvirra hans blickar 
från gamla saabar till andra nöjen, så när 
får du fart på 93:an Martin? 

Stig "Gamleman"Johansson har setts 
jaga runt hela norra distriktet på jakt ef-
ter något intressant att sätta fingrarna i 
allt från Saabo husvagn till 750 GT har 
ingått bland målen, men ännu har inget 
avslut gjorts. Han har också setts åka 
omkring i de farliga tassemarkerna med 
"Borgward Isabella" och goda mängden 
delar på släp. Bakrutans utsände undrar 
vad som kan vara i görningen på 
Kromoskogsområdet. Dessutom kom-
mer vintern att ägnas åt ett förtvivlat po-
lerande för att han åter skall kunna 
hemföra titeln "Norrlandssektionens 
snyggaste automobil" som Stig snöpligt  

nog förlorade på årets höstträff: Det får 
rykten om att någon av hans Monte 
Carlo vagnar skall förses med kromad 
bakaxel och bärarmar. Dit det bär, dit 
bär det när Stig är på gång. Drivaxlarna 
har han allaredan höglandspolerat och 
klarlackat. 

Somliga gillar att tränga in bakifrån! 011e Larsson 
på jakt eller Norrländsk dussinvara. 

Umegrabben och bussige busschauf-
fören Rune Danielsson håller på med en 
96-61, gyllenbeige till färgen i mycket 
gott skick som framöver med Runes hö-
ga ambitionsnivå kommer att förvand-
las till en riktig pärla. Han har lyckats 
komma över en komplett sats av de 
mycket svåråtkomliga gröna originalke-
derlisterna med hjälp av en klubbkom-
pis så bilen blir helt i originalskick. 
Rune har dessutom den stora förmånen 
att ha en mycket bilintresserad och för- 

stående hustru inom hemmets väggar. 
Vissa andra medlemmar i Norr-

landssektionen har också haft tillgång 
till samarbetsvilliga kvinnor vilket fått 
till följd de den närmaste tiden inte hin-
ner med så mycket Saabskruvande, utan 
mestadels får ägna tiden åt att ratta runt 
"Spermatrucken" dvs barnvagnen. För 
att få plats med den är det bra att ha en 
Saab 95 eller Volvo Duett till förfogan-
de. 

Sälja bort kortnosar 
Från Lyckselefronten ryktas det om att 
vår utpost Håkan Ångström ånyo hun-
nit stressa igång och dra hem ett otal 
gamla 96:or förutom ett par oförskämt 
fina V4:or som han lyckligt glider om-
kring i. Han har visst börjat på fundera 
på att sälja bort några fina, fräscha kort-
nosar då han med nuvarande bilinne-
havsantal och renoveringshastighet inte 
kommer att hinna renovera allihopa och 
Håkans verkliga Saabintresse verkar mer 
och mer koncentrera sig mot V4:orna 
förutom DKW och spel förlusterna. 
Intresserade uppmanas att ringa Håkan 
på telefon 0950-15054, säkrast förmid-
dagar mellan 9-11. Två av bilarna är 
mycket fina och dessutom relativt billi-
ga. Lycksele kommun har under som-
maren bedrivit en skrotbilsjakt, dock 
har inga Saabfynd kunnat iakttas längs 
vägarna. Det renoveras och sparas 
Saabar och Saabdelar i parti och minut 
inom Norrlandsområdet för numer är 
det baufastatus i att tuffa eller flyga om-
kring i en Saabtvåtaktare. Modell är helt 
ointressant bara lukten är den rätta. 
Under den nyss avverkade berömda 
Nattugglan erhöll Stig Johansson pris 
för bäst placerade tvåtaktare i form av 
ett par oljeburkar. Deltagande Saab- 

ekipage skötte sig mycket väl och gjorde 
god reklam för vår klubb. 

Lämna fynden hos Sune 
Sena höstträffen i november kommer i 
år att bli ett samarrangemang med 
Opel-klubben vilket blir något nytt och 
roligt. Passar bra då gästen Sune "Sliret" 
Strömbergs ena fot luktar kadett Rallye, 
och den andra 2-T olja. Han är alltid 
med där det händer något och han käm-
par alltid väl med sitt glada humör. Om 
Ni av någon anledning skulle få någon 
gammalsaab över, uppmanas ni att 
skänka den till Sune på Smörbäcksvägen 
i Brännland utanför Umeå, då han ännu 
inte hunnit köpa sig någon utan endast 
fått njuta av andras 2-taktspärlor. Han 
har en stor garageinfart där ni kan av-
lämna fynden. Ett par icke namngivna 
SSR Norrmedlemmar sägs ha inhandlat 
eller konstruerat en "destillator" som 
dom sägs ska ha till att framställa synte-
tisk tvåtaktsolja för krävande alpin- och 
racekörning men Bakrutans korrespo-
dent blev något tveksam till sannings-
halten i påståendet då det frambringade 
dropparna hade en sådan klarhet och 
glans att dess like aldrig skådats i någon 
på macken inköpt flaska. Nåväl, alla in-
blandade verkar belåtna med slutpro-
dukten och dess prisvärdhet. 

Gnussar Kronufn 

Fotnot 

Till årets Saabfilm har utsetts "Jakten på 
den försvunna fjärrkontrollen", en bil 
och sängkammarfars i två akter med 
Gunnar "Sunkan"Sundgren i huvudrol-
len och övriga SSR:medlemmar som 
statister. 
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Plastälgar och blårök 

Bilarna på rad längs E6..an. 

IBAKRITIAN 

ms,  
I väntan på att få provköra halkbanan i Storaholm. 

Slutmålet blev som vanligt Avenyn, där bilarna kunde beundras. 

Lördagen den 5:e september var 
det dags igen för den årliga Göte-
borgsträffen. Vi samlades som van-
ligt hos Saab i Sisjön vid 10-tiden 
på morgonen. 

U fter inmontering av diverse föda 4  

	och utdelning av EM T-shirts 
sponsrade av Saab-Opel i Göteborg 
gick träffarrangörerna igenom dagens 
program. Runt 11-tiden var det så dags 
för avfärd i de för dagen ca 30 
Saabarna, en rundtur utlagd och "hit-
tad" av Martin Bergstrand. Turen gick 
så över till Volvoön (ve och fasa) 
Hisingen, på små fina vägar upp mot 
Kungälv där vi efter diverse rödljus och 
ofrivilliga stopp fick återsamla kolon-
nen. Sen bar det iväg mot färjningen 
vid Kornhall över Nordreälv där trots 

ihärdiga beräkningar kom ej tre bilar 
med vid första färjningen. Väl tillbaka 
på Hisingen på väg mot TSV:s halkbana 
Stora Holm fick vi en fint bemötande av 
banans personal som hade öppet för vår 
skull mot en skälig ersättning. 

Mitt på Avenyn 
Vi körde ett backprov, en slalombana 
där två bilar "rejsade"parallellt och tids- 
tillägg tilldelades de som gjorde några 
missar. En av de som utmärkte sig mest 
var (plast)Konan Barbaren Redsäter, 
som uppenbart hade missuppfattat det 
där med att svänga(STRIKE). Under 
tävlingens gång serverades det kaffe och 
bullar, det fanns också möjlighet att kö- 
ra ett vägavsnitt med hinder utställda på 
vägen bl.a plastälgar och vägbyggen. 
Vilken himla tur att man inte jobbade 

12 
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här tio i två fattning 
på ratten!? 
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Årets avffillning, Stafflin "Gardinen" Lindgren. 
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Årets Norrländska Avfälling på den vägen!!! När alla hade lekt färdigt 
så fortsatte vi in mot Göteborg. När vi 
kommit till Göta Älv bron så möttes vi 
upp av en polispatrull för eskort uppför 
Avenyn. Dagen till ära hade solen beha-
gat titta fram och Avenyn var full av folk 
som fick känna på den härliga blåröken. 
Ett mycket omtyckt inslag av medlem-
marna och de flesta flanörerna. Efter 
samlingen på Götaplatsen åkte vi upp 
till Saab:s stuga i Skatås för korv och 
prisutdelning i tävlingen för dagen 
ihopknåpad av Nicklas L och Mattias J. 
Ett missöde inträffade dock när Post-
Luddes bil hade havererat en mil ifrån 

Skatås, innehållande korv och priser. 
Skallgång utgick och till slut hittades bil 
och ägare vid vägkanten, och allt slutade 
lyckligt. 

Arrangörerna Jonas Sahlen, Per 
Karlsson, Martin Bergstrand, Nicklas 
Lindberg och Mattias Johansson vill 
tacka: 

SAAB-OPEL GÖTEBORG. 
STORA HOLM. 
POLISEN. 

Och inte minst alla ni deltagare. 
Hoppas vi syns igen nästa år,då alla för-
hoppningsvis åker Saab. 

Text: Sahlbi och co 

Helt utan konkurrens kan Staffan 
"Gardinen" Lindgren ges detta epi-
tet.Denne i Umeåtrakten mycket 
kände och aktade billackerare har 
mycket gott påbrå i form av sin far, 
Gunnar, som jobbat på Saab i 
många år och även tävlat i skogen 
med detta berömda svenska bilmär-
ke med flygkvalitet. 

C taffan hade en nästan helt klar vit 
långnos i garaget under våren 92 och 

vi väntade alla R se honom komma slad-
dande runt gathörnen i sina försök att 
visa farsan hur en slipsten ska dras, för 
Staffan är ingen direkt lessen typ med 
mungiporna neråt. 

Men så blev det inte. Hans garage och 
verkstad blev lågornas rov en oturlig 
natt då både Röde hanen och Röde ho-
nan var ute. Där for Saaben till sälla 
jaktmarkerna. Eftersom han frågat runt 
bland SSR kompisar i Umeå, försökte 
alla hjälpa honom att finna något lämp-
ligt att kurera nerverna med. 

Döm om min förvåning då jag detta 
kort får se! Aja, baja Staffan! Det ligger 
en stank av tysk förruttnelse och fyrtakt 
över denna bild. Vad har tagit åt dej? 
Och vilken SSR medlem har icke desto 
mindre hjälpt till med transport! Vi fö-
reslår ett gult kort i väntan på bättring. 

Text: Gnussar KrornM 
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Till England i tvåtakt 
Blott 28 hästar avskräckte inte. 
Inte heller vänstertrafik och rus-
ning i London. Det blev en sakt-
modig semester i en Saab 92 

D et finns en bil man omöjligen 
stressas av. Den heter Saab 92, 

och en sådan har jag tillsammans med 
min far. Han äger den, betalar den 
och jag kör. 

Semester är till för att koppla av. 
Alltså tog vi den gamle Saaben till favo-
ritlandet England i somras. Det skulle  

bli 170 oförglömliga mil på fel sida vä-
gen och i rusningstrafik vi inte trodde 
var möjlig. 

För en lyckad långtur med Saab 92 
krävs en smula planering, lite tvåtaktsol-
ja samt en tålig flickvän. Konflikterna 
kan nämligen starta redan på hemma-
plan. Packnings- eller paketeringsproce-
duren kanske vi ska säga, måste genom-
syras av disciplin: 

Lägg fram allt du ska ha med dig. 
Lämna hälften hemma! Du måste alltid 
ha siffran 28 i bakhuvudet. Alla kilon i 

Campingplatsen förvandlades snabbt till ett flyktingläger för gamla Saabar 

bilen divideras med hästkraftsantalet 28. 
Det gör att man hellre lämnar än tar 
med. 

Katt bland Jaguarer 
Vi passerar Trollhättan med jämn has-
tighet och med en - efter hårda förhand-
lingar - viktkoefficient på 36,6 kilo per 
hästkraft. Däri icke inkluderat extra 
tändstift eller verktyg - ty dessa hade jag 
glömd i packningsivern. Men väl en 
bäddsats med tillhörande mörklägg-
ningsanläggning - och ett skamfilat 
topplock till en MG Midget som skulle 
lämnas i Birmingham. 

Vi kostade på vagnen en extra försäk-
ring utöver MHRF:s försäkring på fär-
jan, vilket kändes lite bättre. 

På engelsk mark stod det snart klart 
att vi allena var ett hinder i trafiken, ing-
et annat. De stora vägarna, utan någon 
som helst vägren, befolkades mest av  

fradgatuggande lastbilschaufförer som 
istället för tre-sekundersregeln praktise-
rade tre tiondelsregeln. Engelsmannen i 
gemen visade sig också vara en högst 
medioker figur bakom ratten. 

Första anhalt var Silverstone och vete-
ranracing. Vi tältade alldeles gratis 
bland engelska bilentusaister. Vår Saab 
kände sig en smula bortkommen bland 
superrenoverade Rolls- Royce, Bentley, 
Jaguar, Austin Healy och andra dussin-
varor. Men frågan är om inte vår surmu-
let gloende reskamrat ändå var lite stolt, 
för det var en aldrig sinande ström av 
vandrare förbi vår boning. 

- Oh, look it's an old twostroke Saab! 
Någon tyckte efter en hel dags van-

drande bland hundratals Ferraribilar att 
det var skönt att få vila ögonen på en 
ovanlig bil! Och det ligger nog något i 
det. Bäddat för och med Saabgemyt. Mada trivdes utmärkt under snutte hen. 
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Intresset för vår 92:a var enormt bland Saabfanatikerna. 

Gummor i tält omringade av fientligt skrot. 
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Hysteriskt putsad, nästan överrenoverad Sport vann Concourtavlingen. 

BAKRUTAN  

Racerfart 
Engelsmän har sin egen definition av att 
"grilla". Campingplatsen var tidvis in-
svept i en asbesttung odör av tändvätska 
och briserande kolesterolbomber. Lätt 
drogade for vi vidare mot Birmingham i 
hopp om att bättra på hästkraftskoeffi-
cienten (gjutjärnsklumpen i form av ett 
topplock skulle lämnas på en verkstad). 
Vårt råd härvidlag kan enkelt uttryckas: 
åk inte till Birmingham! Det vi såg av 

stan var inte mycket att skriva hem om. 
Mot London valdes i möjligaste mån 

"hem-till-gården-vägar" genom små 
mysiga byar. I jakten på mysiga vägar 
passerade vi skylten "Steep Hill", vilket 
verkade spännande. Det tyckte inte 
Axel, vår Saab. Redan i inledningsske-
det av denna helvetsbacke blev han 
märkbart matt i steget. 

Så många växlar att bolla med finns 
nu inte att bolla med, så först ned på  

tvåan för att strax dubbeltrampa i ettans 

växel. Och då går det sakta med en Saab 
92! 

Kön av irriterade växte bakom oss. 
Temperaturen steg, härsmältan lurade. 
Till vår stora lycka hittade vi en liten 
plats vid sidan av vägen där vi med fyra 
kilomters fart dundrade av. 

20 minuter senare var läget ett annat. 
Backen gjorde nu skäl för namnet - men 
nedåt. 

En halvmil senare frirullade vi, vita i 
ansiktet, in i en liten by med ett snitt 
som inte Eric Carlsson hade skämts för! 

I London tråcklade vi oss in, hela ti-
den på gränsen till kokning, till South 
Kensington. I ett underjordiskt garage 
fick vår vän vila en hel vecka medan vi  

32=MEEki 

hysteriskt turistade. 
Sortin ur 12-miljonersstaden blev 

minst lika krävande. Taskig sikt, inga 
riktiga blinkers (bara pilar) och starka 
kokningstendenser gjorde det hela till 
ett äventyr. Men tack vare flickvännens 
diktatoriska kartläsning gick det hela 
smärtfritt. Övningen rekommenderas 
om man gillar utmaningar! 

Hängande  hakor 
Nästa anhalt var Saabträffen utanför 
Ipswich vilken vi anmält oss till. Vi hade 
lite svårt att hitta, men framåt kvällen 
kunde vi puttra in på en av Saabdårar 
nedlusad campingplats. Lukten var väl-
bekant. Vi lyckades på minuten pricka 
camparnas grillritual. Utrgh! 



Hembyggd Delivery passade bra på marknaden. 
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Som vanligt var Ian Studley välfiirsedd med både skrot och bra-att-ha delar. 
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BAKRUTAN BAKRUTAN 
Den förste att hamna i något svårdefi-

nierat extatiskt tillstånd var värden Peter 
Turner. Han hade en likadan 92:a i ga-
raget, en vinröd 55:a. 

- Jag har haft svårt att sova sen jag in-
såg att det skulle komma en likadan. 

Peter hade ett antal timmars jobb 
framför sig med sin renovering. 

När vi så puttrade genom ansamling-
en av tält och husvagnar inträffade nå-
got märkligt. Den glada grillverksamhe-
ten stannade upp. Hakor hängde. Biffar 
föll drypande till marken. 

Folk trodde helt enkelt inte sina 

ögon. En Saab 92! "The real thing''!!! 
Här var tvåtaktssaabar i minoritet. En 

93:a syntes liksom några 96:or. Resten 
var V4 i varierande grad av förfall, men 
också Saab 99, 900 och Saabmodellen 
med en nolla till. En del bilar var i abso-
lut nyskick. 

Många hade tydligen aldrig sett en ur-
Saab i verkligheten så de nästföljande 
två dagarna blev en angenäm tid av ny-
fikenhet, frågor och beundran för bilen. 
Axel var mer stolt än någonsin. 

Träffen i övrigt var en ren uppvisning 
i konsten att anordna ett bra arrange- 

mang. Här fanns allt: god mat, levande 
musik och en skönt avspänd atmosfär. 

Ville tvätta vår bil 
Vi träffade Chris som på stående fot 
bjöd oss hem till sig och flickvännen 
Eleaine efter träffen. De vägrade släppa 
iväg oss, så vi stannade och hade enormt 
trevligt i dagarna tre. Det blev segling, 
sena kvällar av prat och givetvis Saab-åk-
ning. Chris ville prompt tvätta bilen, 
bara för att den var så läcker, som han 
uttryckte det. Jag hindrade honom inte. 

Det var med en smula vemod de två 
veckorna var till ända och vi åter rullade 
på färjan. 

Det var mörkt när vi kom till 

Göteborg, och mörkare skulle det bli. 
När vi avhämtat vår vardagssaab, en - 
62:a, som stod i Trollhättan kunde vi 
fortsätta i varsinn bil. 

När jag plötsligt i det kompakta 
mörkret utanför Falköping inte längre 
såg Marja i Saaben framför stannade vi. 
Det var 92:ans glödlampor som hoppat 
ur sina insatser och istället låg och lyste i 
grillen! 

Bäddsatsen monterades i Axel för an-
dra gången och natten spenderades 
utanför Ica storlager i Falköping. Ett 
lagom Västgötaklimax på en suverän 
Saabsemester. 

Claes Johansson 
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Håkan Ångström som han kristnats 
till, eller "den väldige" som han kal-
las av vännerna därför att när andra 
köper en trepack T-shirts beställer 
Håkan en trepack militärtält i ku-
lörta Pärger för att skydda sin 
kroppshydda med — samt för sitt 
väldiga bilintresse, som gjort ho-
nom känd vida omkring. 

Mestadels har hans intresse riktats 
mot gamla Saabar, Håkan har 

dragit hem det mesta oavsett om dom 
rullar eller inte. Dessutom har han se-
dan länge visat ett visst intresse för Opel 
som under sommaren 92 tog sig sådant 
uttryck i att Håkan under en tillfälligt 
(?) förvirrad period av ofrivillig arbets-
löshet kom över en blå Rekord av sextio 
årsmodell i skapligt skick, väldigt billigt 
och icke desto mindre lyckades han få 
den i körbart besiktningsskick. Han har 
därför setts körandes den gamla 
Riisselsheimaren i Lyckseles omgivning-
ar. 

Lyckligt leende.Lite blårök från oför-
bränd motorolja eller ett och annat ba-
gatellartat rosthål får man leva med, 
prestationen blir inte mindre beun-
dransvärd av detta faktum. Alla minns 
väl den den gamla ramsan "Köp en 
Opel bli belåten, se hela världen genom 

plåten". 

Ett faktum i sammanhanget är att av 
hans bästa vänner är tvättäkta 

Opelfanatiker vid namn Åke Bäckström 
som säkert sporrad Håkan. Sedan Saab 
alltmer tagit över Opelns aktiviteter 
världen äver får väl Håkans intresse an-
ses som rumsrent även bland Bakrutans 
läsekrets. Under årens lopp har Håkan 
inhandlat en stor och varierande sam-
ling av i olika stadier av förfall varande 
Saab-automobiler för renovering och re-
servdelar. Tidvis har han också haft nå-
gon i bruksskick körbar långnos 96:a, 
men när det gäller körbara bilar har det 
mest handlat om V4:or i alla färger och 
varianter. 

Spåra upp rester 
Just nu har han en mycket snygg V4:a 
av 71-års modell som ser ut som just 
kommen från Trollhättan och den vår-
dar han med kärleksfull hand. Han har 
endast bättrat på den med ett antal tids-
typiska tillbehör ur Saabs digra urval 
som Sonettfälgar, bakrutejalusi och 
Sport & rally läderratt.Till Håkans 
många fördelar får räknas hans helt 
otroliga förmåga att runt länet uppspåra 
gamla bilar samt rester av dito till all-
män nytta och nöje. Som den gode och 
vänsälle person han är, hjälper han gärna 
sina kompisar med tips och kan även 
sälja bort något bil i fall det är någon 
som råkar leta ett specifikt exemplar 
som måhända finns i hans ägo. 

I Håkans framtidsplaner finns en lång 
lista på tilltänkta redan inhandlade re-
noveringsobjekt exempelvis; 95V4-70, 

BAKRUTAN 
DKW AU 1000 Universal (2st), 96-63 

vit (2st), 96V4-67 samt sist men bäst en 

kanonfin ljusblå 96-62 som i princip 

bara behöver lack för att bli i toppskick. 

För 4 år sedan fick Håkan hjälp av kom-

pisen Martin Stenlund med att byta 

vänster nedre dörrplåt på bilen, men det 

har hela tiden kommit så mycket viktiga 

och roliga saker emellan att Håkan inte 

hunnit hänga tillbaka och finrikta dör-

ren för lack. Med detta tempo närmar 

han sig snabbt "Sunkan"Sundgren reno-

veringsrekord på 10 år för Monte 

Carlon. "Sunkan" är väl i och för sig in-

te riktig klar ännu, men 10 år är en jämn 

och bra siffra i sammanhanget. 

Som omväxling till alla gamla bilar 
och bilreparationer brukar Håkan 

ibland hjälpa sin far Ola, en mycket ge-

mytlig person med båda fötterna på (i) 

jorden med potatisupptagning eller för-

packning. Ola är nämligen en av länets 

större potatisodlare enligt jordbruks-

konsulent P-0 (Tatis). 

Håkan önskas lycka till med bilkollek-

terandet och renoverandet samtidigt 

som jag och min fotograf tackar för tit-

ten och det goda kaffet. 

Text: Gnussar Krome'n 

BAKRUTAN ENIMENEMERMINI 

Håkan: en väldig entusiast 
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Ny matrikel på gång 
Nu är det dags att ge ut en ny upplaga 
av medlemsmatrikeln. För att den skall 
bli helt aktuell, med alla bilar och bilens 
data, behöver vi din hjälp att fylla i den 
enkät som är inhäftad i mitten av tid-
ningen. 

För att alla uppgifter skall stämma 
kan man skriva av bilens registrerings-
bevis så blir alla data rätt. Under rubri-
kerna t.ex modell: 93-GT 750, 96, 95, 
96 Sport/MC, 96-Delux. Skick: reserv- 

delsbil, renoveringsobjekt, bruksskick, 
renoverad eller orenoverad. Övrigt: Här 
kan man skriva ex, soltak, saxomat, eller 
något annat original monterat tillbehör. 
Modellkod: SA 000, SA100, SA112. 
Fyll i alla era bilar på enkäten även 
95/96, V4 och 99. 

Fördelen med det är bl.a när det 
kommer förfrågan på någon detalj som 
ska nytillverkas. 

Red 

Inbjudan till årsmöte 
Nu är det dags för årsmöte och 1993 är mötet för-

lagt i Trollhättan på Saab:s fina museum. Planera in 

Lördagen den 6 mars klockan 12.00. 
Anmäl hur många som tänker komma, hör av er till 

Roland Widarsson, Tussilagov 4, 468 34 Vargön. 

Tel: 0521-230 33 senast den 25 februari så vet 

dom hur många smörgåsar dom ska göra. 

Red 

Från Gunnar A Sjögrens teckningsblock 

Har du gått på pumpen? 
Eftersom förra numret av Bakrutan 
blev försenad, blev beställnings da-
tumet så tätt in på utskicket så ni får 
en ny chans att beställa en vatten 
pumpstätning. Ni som redan be-
ställt tätningar får vänta lite på er 
beställning. 

Nu har ni långnosägare (1965-1968) 
och Sonett 2-takt( 1966-1967) ett till-
fälle att beställa vattenpumpstätning. 
Jag har förhandlat fram ett bra pris, 200 
kr/sats plus fraktkostnad - om jag får in 
en beställning på 50 satser. Missa inte 
tillfället att investera i en eller flera satser 
nu när vintern är här, då kan det vara ide 
att renovera vattenpumpen, så du kan 

åka på våren och sommarens träffar utan 
att vara orolig för läckande vattenpump. 

Jag kan åtaga mig att hjälpa er som 
kan/vill renovera vattenpumpen till bra 

pris. 
Ni kortnos ägare (93-96 tom 1964) 

som behöver vattenpumpstätning kan 
också beställa tätning till ett pris av 200 
kr/sats plus fraktkostnad. 

Jag vill ha beställningen skriftligt se-
nast 15 januari. 

Beställningen sändes till: 
Erik Randa 
Duvholmsgränd 12 
127 41 Skärholmen 
Tel:08-710 61 13 
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Tvåtakt i Värmland eller 
Lappens återfödelse 
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ftersom den för oss i Göteborg 
mycket välkände tvåtaktsräven 

Malte Blomquist hade slutat att åka två- 
takt och sålt av två av sina tre 96:or så 
återstod det endast en 96:a av 1963 års 
modell. Den var rödmatt till färgen och 
med ett mycket upplappat underrede, 
men för övrigt i hyfsat bruksskick. 
Denna pärla blev kallad Lappen efter 
det otroligt "fint" upplappade golvet. 
Bilen inköptes en vacker sommardag av 

Peter "Ludde" Ludvigsen, en gammal 
avdankad Opelfantast (hemskt men ty-
värr sant) som nu kommit på bättre 
tankar. Vi (Peter och undertecknad) 
drog ner den till Saabgaraget i Mölndal 
och började att skruva och svetsa. Målet 
var att åka upp till Värmland och leta 
delar på olika skrotar. Efter drygt två 
veckors lappande och mekande så stod 
Lappen äntligen klar för besiktning. 
Blankt papper, vad annars? 

Nu var det bara att åka hem och sova ut 
och packa. 

Trivsel i Töcksfors 
Den sista fredagen i juli månad styrde vi 
så Lappens kortnos mot Värmland. 

Redan vid första fikastoppet, ett gatu-
kök i Högsäter söder om Bäckefors träf-
fade vi på bröderna Jan-Olof och Lars-
Åke Neandhers. Två Saabfantaster som 
förutom sina fina V4:or även hade ett 
renoveringsobjekt, en originalgrön 96:a 
av 1962 års modell. 

Efter en timmes välbehövligt 
Saabsnack så åkte vi (Ludde, underteck-
nad med flickvän) så vidare mot 
Bengtsfors. Där gjorde vi succe när vi 
anlände till campingen klockan 11 på 
kvällen med ett dovt puttrande. 

Men redan tidigt nästa morgon bar 
det iväg mot nya äventyr. Vi körde på 
småvägar norrut mot Lennartsfors, 
Töcksfors och besökte den stora skroten 
i Båstnäs, där den som vanligt mycket 
pratsamme Ivansson berättade om sina 
äventyr med olika gamla bilar. 

Skroten i sig tillförde inte reservdelsla-
gret så mycket (uppskattat hos flickvän-
nen), men det är en upplevelse att gå 
runt och titta på bilar som har stått av-
ställda både i 20 och 30 år med björkar 
som växer upp genom golvet och ut ge-
nom framrutan. När vi dividerat färdigt 
med Ivansson om när Saab fick bak-
lucka etc. etc. så fortsatte färden via 
Hån in mot Norge för att sedan över-
natta i Kongsvinger. Det var nu ganska 
ruggigt väder jämfört med när resan på-
börjades. Men detta hindrade inte 

Lappen att bara gå bättre och bättre. 
Nästa dag, söndag som var resans sista 

dag var i regnets tecken. Vi körde söde-
rut genom Norge till Halden för att gö-
ra ett välbehövligt stopp vid Fred-
rikstens fästning där vi dessutom intog 
middagen. En mycket vacker fästning 
där den historiskt kunniga vet att Karl 
den XII dog. 

Efter denna visit styrde vi Lappen mot 
svenska gränsen och körde den inte alls 
lika roliga E6:an hem till Kullavik. 
Väl hemma kunde vi konstatera att 
Lappen och vi hade avverkat drygt 100 
mil på svenska och norska vägar och att 
det hela hade gått bra med mycket få 
problem. För oss var det ett roligt se-
mesterminne som man sent glömmer 
och vi tipsar gärna andra att göra lika-
dant, det är ju trots allt på de små mysi-
ga grusvägarna som tvåtaktarna hör 
hemma, eller hur? 

Text: Jonas Sahkn. 

Klassisk Saab-semester, fiiktikt rält och välfilld 
baklucka. 
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Skötselråd 
Saab 96 tvåtakt 

Dags för avsnitt fyra. Nu har vi 
kommit fram till 96:an. Även den-
na modell fick bekänna färg i rally-
skogen. 

Motorn: 
96:an fick redan från början 850 cc 
med tolvbults topp och 38 hk. Dom ti-
diga 850 cc motorerna hade 93:ans vev-
axel med kolvstyrda vevstakar: det vill 
säga att kolven rör sig på kolvbulten, in-
te som dom senare där vevstakarna rör 
sig och det är stumt upptill. 

GT 750 hade fortfarande 93:ans mo-
tor med högre kompression (9,8 kg) 
och hade också fyllda vevslängar. 
Motorn hade 48 hk. Man kunde även 
montera en trimsats och då fick man 
57 hk. 

1966 kom Sporten som fick en sepa-
ratsmord motor med oljekanalen i 
blocket. Den var på 850 cc och 52 hk  

med trippelförgasare. Vevaxeln var kon-
struerad för separatsmörjning, även 
denna axel hade fyllda slängar. 

1965 kom sista generationens två-
taktsmotor med enkel förgasare. 1966 
fick motorn trippelförgasare. 

Sport/MC: Separatsmord motor och 
fyllda vevslängar. 

Fotnot från nr 3-92: Angående mo-
torn hade de första 95:orna 850 cc och 
8 bultar i toppen. 

Bromsarna: 
Följde samma utveckling som 95:orna. 

Slutet av 1961 fick 96:an nya broms-
cylindrar av två olika typer, en grövre 
och en klenare modell. Den grövre sitter 
i bilar utan servo, den klenare sitter i bi-
lar med servo. Det är väldigt lätt att för-
växla dom, då de är lika på utsidan. Så se 
till att montera rätt cylinder vid byte! 
Handbromsarmarna har en benägenhet 
att kärva fast med anliggande bromsar 
som följd. Ett råd är att smörja hand-
bromsarmarna med grafitfett när brom-
sarna är demonterade. 

Fjädring: 
96:an har konvensionella stötdämpare 
runt om. Det är den enda skillnaden 
mot 95:an. 

Växellådan: 
96:an hade 3-växlat t om 1963 på stan- 

J dardmodellen. 1964 fick 96:an 4-väx-
lat, men om önskemål fanns så kunde 
man få 3-växlat. Man kunde även få 
saxomatkoppling som tillbehör monte-
rad i bilen. 

Inre drivaxlarna med gummiknutar 
finns i två olika dimensioner. Skillnaden 
är ytterst liten, så var noga med att mäta 
upp axlarna före montering, så ni inte 
monterar en klen drivaxel i en växellåda 
avsett för en grov drivaxel. 

Elsystem: 
96:an hade dragstart hela 1960 och och 
året där på infördes nyckelstart. 
Tändspolen var stöldskyddad till och 
med 1963, året där på kom backlåset 
och det blev en vanlig tändspole. 

Instrumentbrädan: 
96:an fick den nya instrumentbrädan 
med kombiinstrumentet redan från bör-
jan. 1964 fick 96:an dom runda instru-
menten. 

Rost: 
Den kan man finna på: stötdämparfäs-
ten bak, fjäderfästen fram och bak, hjul-
hus fram och bak, skärminfästen bak, 
golv, bakaxeltunnel, dörrar, bärarmstorn 
fram vid golv. Det klassiska rosthålet i 
taket, som redan från fabriken fick pre-
senning att täcka hålet med fanns t.o.m 
1967. 

Text: Erik Randa 
John Jonasson 
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Skådespelaren Olof Tunberg, kanske mest känd som Bamses röst, spelar mmyear i Jonassons Saab. 
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Kepsmannen - nu i kj ol ! 
Vår medlem i Bromma har gjort det 
igen. Lyckats infiltrera ännu en 
filminspelning. Den här gången 
utan keps... 

E ram tonar bilden av en firad film- 
stjärna 'stjärna i vår klubb. Eller ska vi säga 

huvudleverantör av rullande rekvisita, 
Saabdetaljen. Hans namn är inte ovän-
tat John Jonasson, SSR:s förkunnare i 
distrikt Bromma. 

Den här gången var TV-teamet ute ef-
ter en svensk skåpvagn, icke Volvo. Med 
förtroende vände man sig till J. Jonasson  

som från sitt rikhaltiga lager levererade 
ett styck obefläckad Saab 95 1960. Röd 
och grann och med gott om utrymme 
för kameror, lampor, sladdar och annat 
som hör filminspelning till. 

Denna gång åkte inte kepsen på. 
Snarare kjolen. För efter de inledande 
tagningarna på trailer (med morfar, 
mormor och ett knippe illaluktande-
hundar i bilen) skulle vagnen köras för 
egen maskin. Damen som spelade mor-
mor vägrade ta plats bakom ratten. 
Alltså fick Jonasson spela mormor. 

- Jag hasa ner och halvlåg med en 

klänning som var på tok för liten, be-
rättar John. 

I nästa scen var det rena rama stunt-
körningen och därmed degraderades 
John till morfar medan stuntmannen 
Johan Thorén gasade hej vilt på Söder-
leden i Stockholm. Zick-zack mellan bi-
lar, hundar som ylade och däck som  

skrek; ja det var sannerligen ett eldprov 
för den gamle Saaben. 

Resultatet av filmstjärnans bravader 
kommer i höst i en liten mini-serie i TV 
under namnet "Alice med is." 

Text. Claes Johansson 
Foto: John Jonasson 
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Lika som bär. 

BAKRUTAN alialliall~~1~1111a1 

Too much Monte business? 
Maybe, but "oldman" is back. Det 
sägs om de stora mästarna att 
"they'll never come back", men de 
ra som lyckas gör det mer imposant 
och mäktigt. 

En som ånyo lyckats med ett masto-
dontarbete är Stig "Gamleman" 

Johansson eller "Stygge Stig" som avud-
sjuka personer kallar honom. Han har 
låtit den Monte Carlo som han inköpte 
för att få reservdelar till sin egen MC 
850 genomgå en magnifik reinkarna-
tion från superskrot till pärla. Så när 
han nu öppnar garagedörren kan man 
lugnt säga att "han har öppnat pärlepor-
ten" då han ju tidvis umgås i relegiösa 
kretsar. 

Hästkänsla 
Genom att den äldre av sönerna 
Tommy visade ett stort intresse och ett 
gott handlag då han med hjälp av 
Martin Stenlund gjorde i ordning 
"Brunte" och sin egen MC 850 bestäm-
de sig Stig för att göra i ordning reserv-
karossen åt Tommy då han hade ganska 
mycket "bra att ha" grejer liggande. 
Den yngste sonen Jimmy får dock fort-
farande anses ha hästkänslan för gamla 
850:s kvar. Genom lite krokiga och un-
derliga vägar hade Stig bland annat en 
komplett snygg inredning klar (underli-
ga äro herrans vägar). Stig lät väva upp 
ett nytt grått Sporttyg och genom att 
pussla ihop befintlig galon blev resulta-
tet bra. 

Arbetet inleddes hösten 91 då Stig 
lämnade den långtifrån perfekta karos-
sen hos AMU i Holmsund för att få "ne-
gerjobbet" med rostsvetsningen utfört 
då Martin flyttat till Vilhelmina och ej 
kunde utnyttjas som "tamneger". Det 
gick snabbt undan och Stig kunde häm-
ta hem karossen och forsätta med mas-
sor av finslipning och putsning då ju al-
la vet att Stig är en riktig pedant och 
putsbög. 

Knep och knåp 
Målet var att inga rostlagningar skulle 
synas för att kunna uppfylla MHRF-
försäkringen. Tillsammans har paret 
Johansson kämpat på i garaget under 
vintern och hustrun Katarina har nog 
periodvis känt sig lite övergiven. Men 
bristen på "karathjälp" har kompense-
rats med ett och annat roande korsord. 

I stort sett har allt som går att plocka 
sönder tagits i bitar, rengjorts, renove-
rats, plockats ihop och antingen målats 
eller högglandspolerats. Motorn innebar 
lite knåp, men med Stigs uppfinningsri-
ekdom, några många mil bakom ratten 
på den trogna "charmedesen" och ett 
antal tusenlappar löste sig allt på bästa 
sätt. Själva hopmonteringen fick han li-
te hjälp med av proffset och putskungen 
011e Larsson, en garanti för ett förstklas-
sigt utfört arbete. Larsson skulle nog 
gärna själv ha en separatsmord 2+2 sitsig 
sportvagn i sin samling. Efter många 
dygns putsande, slipande och tvättande 
kunde så året 1991 avslutas med att 

Martin fick hedersuppdraget att lackera 
motorrummet i den rätta toreadorröda 
färgen och hopmontering med detaljar-
bete påbörjas. 

Dussinvara 
Den färdigmonterade motorn förenades 
med växellådan, men lyftes ej i då Stig 
lovat att visa upp drivlinan i SSR:s 
monter på Umeås Motormässa i maj 
som ett bevis på "Norrländskt dussinva-
ra", utan detta fick ske i slutet av maj. 
I början av april kördes karossen ut till 
lackeraren som finputsade ytterligare 
och lackerade Monte Carlon i delar som 
sedan skruvades fast till en enhet innan 
hemfärden påbörjades. Då satt också 

nylackad instrumentbräda samt nyreno-
verad träratt på plats. Stig har lyckats 
komma över en uppsättning Pirelli 
Cinturato som ju var originaldäck och 
hunnit med att renovera dörrlisterna 
med ny vit väv, istället för att fuska och 
montera V4-lister med enbart gummi. 
Nytt krom, Marchal Fantastic och mas-
sor av fräscha detaljer har monterats. 
Bilen är en lite ovanlig Monte Carlo då 
den är försedd med dragkrok, kanske 
passande för framtida husvagnsexpedi-
tioner. Helt klart är att putskungen med 
stort P har slagit till igen! 

Text: Gnussar Kromen 
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Att se vägmätarens nollor paradera 
för att bekräfta överslaget till ett 
nytt tiotusental mil är inget ovan-
lighet för Motalaparet Henry och 
Mona Andersson. Deras svarta 
Saab 96:a av 1961 års modell har 
nämligen med råge passerat 
80.000-milastrecket! 

B ilen har de haft sedan ny, den köp-

tes på Saab-Ana i Linköping i juni 

1961 av en försäljare Skoog. Priset var 

10.000 kronor och då ingick vita däck-

sidor. Detta visade sig vara en affär 

Andersson aldrig behövt ångra. Genom 

åren har bilen presterat en driftsäkerhet 
och pålitlighet som få av dagens bilar 

har möjlighet att nå upp till. 
-Bara en gång har bilen lagt av, berät-

tar Mona. Det var under en semesterre-

sa till Norrland 1964, när bensinpum-

pen sade upp sig. 

Inte har de behövt lägga några grova 

reparationspengar på sin idag av åren 

och milen rejält märkta men ännu fullt 

fungerande och i dagligt bruk rullande 

gamle vän. Motorn som sitter i är den 

tredje i ordningen, och den monterade 

Henry i 1977. Det är en 93-motor som 

vid dags dato pluttrat troget i ungefär 

35.000 mil. Den treväxlade växellådan 

är aldrig utbytt eller renoverad, liksom 

drivaxlarna. Trots detta går bilen något 

makalöst tyst och fint i maskineriet,  

man knappt hör den lilla seglivade 33- 

hästaren när den står och går på tom-

gång... 

En drös ljusinsatser 
Några generatorer/vattenpumpar, ben-

sinpumpar, gummin till inre drivknu-

tarna, några topplockspackningar, ett 

topplock samt några instrument hör väl 

till det större som bytts ut 

under de 31 åren. Och natur-

ligtvis normala slitdelar såsom tändsys-

tem, avgassytem och bromsar. 

-Spjällaxeln i förgasaren på den här 

motorn renoverade jag för ett tag sedan 

och passade samtidigt på att pressa in 

bronslagerbussningar i dess lagring i 

förgasarhuset, berättar Henry. En hel 

drös ljusinsatser har förstås gått åt med 

tiden, men för att få ut längre livslängd 

ur dem har han ett knep: 
-De här som sitter nu, H4:or förstås, 

köpte jag för säkert minst 10 år sen. 

Innan monteringen borrade jag ett litet 

hål längst nertill och längst upptill, som 

BAKRUTAN 
sedan pluggades igen med en i Dinitrol 

indränkt tändsticka. Detta få dels in-

trängande vatten att rinna ur, dels för-

svinner kondensen. Insatserna ser ut 

som nya ut än i dag! 

Hur har det då blivit så många mil, 
Henry och Mona? 

-Faktum är, svarar Henry, att den ex-

akta körsträckan är svår att ange, efter-

som jag med årens lopp bytt hastighets-

mätarinsatsen tre gånger. De förra har 

börjat med det för denna instrumenttyp 

så vanliga klappret, som härrör från att 

rullens axialglapp ökar. 

Väl inkomna hos Anderssons slår vi 

oss ner vid köksbordet och börjar räkna 

mil. 

-Jag använde bilen 

i tjänsten 1975-89, berättar Mona som 

jobbar på skattemyndigheten i Öster-

götlands län. De första nio åren blev det 

kring 3 000 årliga tjänstemil, från 1984 

till 1989, det år då vi fick leasingbilar 

och slapp använda vår egna ca 1500 mil. 

Totalt runt 35 000 tjänsterna! 

- Och så alla milen till stugan, tillägger 

Henry. Innan vi flyttade hit 1985 (från 

Linköping) var vi i vår sommarstuga 7,5 

mil från Linköping varenda helg, i alla 

år... 

Räknar vi ihop detta blir det kring 

20 000 mil enbart till och från stugan. 

Den första längre semesterresan blev av 

bara några veckor efter bilen levererades 

ny, och kosan ställdes mot Kiruna. 

-Sedan blev det en Lapplandsresa varje 

BAKRUTAN 

Nollornas Vaktparad del III 

Jorden runt mer än 20 gånger! 
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år efter detta, minst 12 års tid, fortsätter 
Mona. Mestadels till Dikanäs, 220 mil 
t o r Linköping. Vi har också varit i 
Danmark några gånger, liksom Norge, 
där vi bl a åkte Trollstigen - utan kok-
ning! Men bromsarna var bra matta ef-
teråt... 

Utöver detta c:a 7-800 mil övrigt kör-
ning årligen, i alla fall fram till 1980, då 
en ny Volvo 245 inhandlades, och efter 
det användes Saaben som sagt var mest 
i tjänsten och som andrabil. 

Totalt 80 000 mil 
Totalt kommer vi fram till att den svar-
ta -61:an rullat minst 80.000 mil - är 
det månne rekord för en djungeltrum-
rna eller vet någon läsare om någon som 
slår detta? Karossen på den gamle käm-
pen har klart klarat rosten förhållande-
vis bra genom åren, bottenplattan är 
helfrisk och får beröm varje gång på bil-
provningen. Detta beror på att Henry 
alltid behandlat sin trotjänare med tunn 
Dinitrol undertill. 

-Samma höst vi köpte bilen rev jag ur 
inredningen och all ljudisolering och 
sprutade in den här penetrerande 
Dinitrolen i minsta skrymsle, avslöjar 
Henry. 

Bilen är väldigt lite svetsad, bara ett li-
te stycke i vardera hjulhusen fram och 
en bit av främre motorrumsgolvet, det 
senare inte pga rost, utan för att detta 
tack vare den astronomiska körsträckan 
vibrerat sönder och spruckit tvärs av i 
ena hörnet. 

Hur bär man sig då åt för att få en bil 
att gå så problemfritt i 31 år och med en  

körsträcka som motsvarar mer än 20 varv 
runt jorden (eller sträckan Silverdalen-
Grytgöl 3493,6 gånger Classe)? 

-Bra skötsel av det maskinella och 
chassit ihop med vettigt körsätt, är bäg-
ge överens om. 

- Det här med att frihjula med jämna 
mellanrum även på plan väg lärde jag 
mig tidigt, säger Mona. Det har ju stor 
betydelse för livslängden på motorn. 

-Fin tvåtaktsolja har nog gjort sitt till 
också, tillägger Henry. Vi har genom al-
la tider kört på Castrols, som vi köpt på 
fat. 

Den gamla Saaben för nu ett förhål-
landevis lugnt liv på vägarna, med blott, 
500 årliga mil, men används varje dag. 
Särskilt av Mona, som vägrar ta Volvon 
till jobbet (dit hon nuförtiden bara har 
tre km) så fort det är halt ute. 

-Volvon far ju som en vante med bak-
ändan och som flänger än hit än dit 
medan Saaben ligger som klistrad på vä-
gen hur halt det än är, tycker Mona. 

-Vi har säkert sagt i 10 års tid nu att i 
år är sista åren vi har Saaben kvar. Men 
eftersom den envist vägrar ge upp och 
dessutom klarar besiktningen nästan 
varje år med blankt papper, så lär den 
nog få tuffa på bra länge än. 

Och säkert kommer denna outröttliga 
slitvarg även i framtiden knäcka nya tio-
tusenmilavallar, lika troget pluttrande 
och med samma oslagbara pålitlighet. 
Perpetuum mobile (evighetsmaskin), 
vad annars?" 

Text: Mattias Roswall  

BAKRUTAN 

Tomtemors 
julklappar 
Till Rolf Jensen: 12 I Saab Sonett gult 
vax med inbyggd polermaskin i gul 
plast. 

Till Gamleman Johansson: En ny kol-
lektor till putsmaskinen samt tre kvm 
hyllor för alla de tusende putsmedels-
flaskorna. 

Till P-0 Åberg: En trekvällars konver-
teringssats för att anpassa 95:ans hjul-
upphängning och hävarmsstötdämpare 
till barnvagnsinsatsen. 

Till "Sunkan" Sundgren: En höger-
gängad vridmomentnyckel för fastdra-
gande av bakaxelmuttrar och komihåg 
pip till fjärrkontrollen. 

Till Bosse Norström: En kombinerad 
kaffekokare och destillationsapparat för 
framställning av tvåtaktsolja. 

Till Håkan Ångström: Lilla trimsatsen 
som ger en renoveringshastighet på en 
Saab/halvår. 

Till Martin Stenlund: Ett militärtält för 
allt bilskrot så att mor får in gräsklippa-
ren under tak denna vinter, samt en 
skrimaskin av enklaste slag. 

Till 011e Larsson: Ett helt eget fiskekort 
till tjärnen vid Malån där Sport och 
MC-delar flyter omkring. Ibland mjölk 
och honung. 

Till alla Saabfantaster ett Gott Nytt 
Saabår med bilarna ute på vägen. 
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De schuckra skrotarna del 2: 

Omtöcknad i Töcksfors 

Om himmelriket har ett namn he-
ter det Töcksfors. Här fann vi härli-
ga Saab 92:or i myllan, vars urverk 
vägrade att dö. 

Varför hålla himmelriket hemligt? 
Det började med att jag försökte 

pressa en smålänning på information 
rörande några fotografier på en massa 
skrotade Saabar. Han vägrade, den tön-
ten. 

32 sekunder senare visste jag ändå. 
Ett nytt telefonsamtal räckte och rutten 
var lagd: mot Töcksfors! 

Inte i en Saab, men väl i en urken 
Datsun Cherry tränger vi så allt djupare 
in i Värmlands vilda skogar. Norska 
gränsen har vi alldeles inpå. Efter ett par  

grusvägsmil är vi övertygade om att vi 
navigerat fel. En bonde ger oss svaret: 

- Nog är ni rätt alltid. Kör bara tills vä-
gen tar slut. Nog finns det gamla bilar 
där. 

Och plötsligt tar vägen slut. Bara så 
där. På båda sidor om oss ligger skrotbi-
lar av den rätta kalibern, allt som 50-ta-
lets vägar hade att bjuda. Vi har hamnat 
i himmelriket. 

Stigen in i vegetationen är inget annat 
än en stig in i en förtrollad värld. Som 
installationer av trendigaste popkonst-
när står trave efter trave i den mörka 
skogen. 

Vi knatar ner till det röda huset i 
skrotens mitt. Ägaren står utanför med 
sina oljiga tummar parkerade i fickorna 
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Opel på Saabträff 
på ett par sönderfallande militärbyxor. 
Storstövlar och keps kompletterar bil-
den. Efter lite småprat går det bra att 
titta sig omkring. Både fransoser och 
tyskar har varit före oss. Flera tidningar 
har gjort reportage, och nu även Bak-
rutan. Skroten är därmed navet kring 
vilket världen kretsar enligt innehava-
rens sätt att se. 

Tickade i vraken 
Mitt eget intresse fokuseras inte helt 
oväntat kring Saab. Här finns massor av 
godsaker, men det är ingen slump att 
grejorna är så intakta. Priset står nämli-
gen knappast i proportion till varorna. 
Men som meditationsplats är skroten i 

Töcksfors oöverträffad. Här går att läg-
ga åtskilliga dagar! 

Om minnet inte sviker fann vi kanske 
åtta Saab 92, de flesta i förvånansvärt  

intakt skick. Ingen A-modell dock, men 
väl en udda svart 92b. Av inredningar 
återstår ingenting, men lite smådelar 
finns här och var. En buss är fylld med 
navkapslar, åtskilliga med Saabemblem. 

Innan vi totalt utmattade lämnar 

skroten tar jag en extra lite runda till mi-
na favoriter, för enskild kontemplation. 
Och som alltid genomför jag min lilla 
ritual och hyllning till dessa fantastiska 
små precisionsur 92:orna var utrustade 
med. En efter drar jag upp klockorna. 
Det tickar åtminstone från fem när 
skymningen sluter sig bakom oss. 

Claes Johansson 

Vägbeskrivning: Ta vänster åt Västra 
Fågelvik i samhället Töcksfors. Åk 
grusvägen till slutet. (Glöm inte att 
dra upp Saabklockorna) 

För första gången hade Opel-klubbens 
medlemmar inbjudits till Umeåträffen. 

Några tappra Opelåkare dök upp, främst i 
ledet stod klubbens kontaktman Åke 
Bäckström från Hedlunda, Lycksele som 
körde sin Opel Rekord Coupe 6. Det var 
samma bil som inte orkade varvet runt i 
"Kalldrage så denna gång hade Åke för sä-
kethets skull bett sin trogne Drabant, SSR 
medlemmen Håkan Ångström köra följe 
och ev service och bogserbil med sin super-
fina vita V4. Antalet deltagare var något lä-
gre än vid den mycket välbesökta augusti-
träffen då flera medlemmar hade mer eller 
mindre giltiga skäl för sin frånvaro, husre-
novering, ishockey, osv. En av herrarna 
kunde dock meddela att en spacklings och 
slipningssession i garaget fört honom tre 
timmar närmare renoveringens fullbordan. 

Tillfredställda lustar 
En lycklig Sport-ägare dök upp på träffen 
och det var ingen mindre än putskungen 
011e Larsson som äntligen fått sina lustar 
tillfredsställda genom att han inhandlat en 
vit 65:a som i många år varit en drömkärra 
för honom. Det verkar vara en uppsjö av 
Sportar kring Umeå och nu när alla puts-
kungar skruvar Sport och Monte Carlo 
850 blir det grejer. 

Träffens två huvudfigurer var Sune 
"Sliret" Strömberg och Bengt Rådman bå-
da på sitt vanliga snack, saliga ordhalkande 
humör. Bengt som inledde, pratade lite om 
oljor och smörjmedel innan han till allas  

stora intresse visade lite prov på hur man 
kan testa olika oljor och kvaliteer. Mest 
intressant var givetvis tvåtaktsoljorna och 
generellt så har de låg bärighet på oljefil-
men jämfört med motor och växellådsol-
jor. Största skillnaden mellan olika fabri-
kat är förmågan att tåla värme innan kok-
ning och har man en separatsmord pärla 
bör man definitivt kosta på och köpa syn-
tetolja. 

Kadett Rallye ägaren "Sliret"Strömberg 
intog så podiet och på sedvanligt maner 
visade diabilder från årets Norrländska 
motorhändelser. Han lät också givetvis 
munlädret halka omkring på sitt vanliga 
odubbade halkiga sätt till allas stora för-
nöjsamhet. 

Slippa skämmas 
Som tack för sina insatser förärades her-
rarna en liten present och nu kan Sune 
stoppa upp sin Stetsonhatt långt in i ä-n 
då han fick en riktig Saab-kepa, så vi slip-
per skämmas för honom ute på rallyna här 
i norr. 

Som vanligt får vi rikta ett stort tack till 
Motorcentrum med Leif Ek i spetsen som 
ställde upp med såväl fika som lokaler. En 
viss handel på klubbprylar och reservdelar 
försigkom också intermittent. 1993 pro-
var vi också med tre träffar varav en under 
april-maj i samband med veteranlopp-
marknaden Umeå. 

Text: Gnussar Kromen 
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Hallå 
trafikant 
Har under ett antal år lyssnat till ovan 
nämda program, och gör det stort in-
tresse p.g.a lyssnarfrågorna. Här över-
träffar man varandra med de mest kor-
kade frågor, och ibland garvar man så 
man måste åka in till vägkanten och 
fnissa klart, annars är man ju en trafik-
fara. Om man mot bakgrund av nivån 
på frågorna skulle säga att detta var en 
genomsnittlig svensk intelligens som 
presterat dessa frågor, så skulle jag bli 
allvarligt bekymrad över "Svenssons" 
mentala kapacitet. 

Här följer några exempel på 
begåvade lyssnarfrågor: 

H ar hört att man skall ha barn upp 
till tre år i en bakåtvänd stol i 

framsätet, och sedan när barnet fyllt tre 
år skall man ha det på en bilbarnskudde 
i baksätet. Mitt problem är att min son 
som snart fyller tre år är ovanligt stor för 
sin ålder, så stor att han knappt får plats 
i sin bakåtvända stol i framsätet. Kan 
jag trots att han ej fyllt tre år sätta ho-
nom på en bilbarnskudde i baksätet, el-
ler ska jag vänta till hans treårsdag? 

Sign. "Orolig förortsfru" 

J ag har köpt en Saab 96 av 1962 års 
modell och frågar er motorkunnig 

ok; var sitter oljestickan? Sedan är bi-
len behäftad med ett besynnerligt fel,  

när man lägger i 1:an så går bilen bakåt, 
så jag får alltid starta på tvåan. Går det 
att justera? 

Sign. "Kamrer bakom ratten" 

Läste att om bilen inte går igång, så 
kan man starta den med startkablar. 

Jag har även läst att man fäster ändarna 
på de kablar som sitter fast på batteriet, 
men var någonstans sätter man fast de 
andra ändarna, är det i generatorn? 
Sign. "Bilist men ej elektriker" 

Jagär ägare till en GOLF GTI av 
1981 års modell. Kan man ställa om 

tändningen eller göra något annat för 
att kunna köra på 93 oktan, och där-
med sänka bensinkostnaderna? Tänkte 
även köpa ett "Body-kit" på V.A.G för 
6.000 kronor och därmed sänka CW-
värde och bensinförbrukning, det är väl 
en vettig investering?" 

Sign. "Ner med bensinförbrukningen" 

F ör några dagar sedan började en röd 
lampa lysa på min instrumentbräda. 

Bredvid lampan är det bild på en smörj-
kanna. Vad ska smörjas? Själv tror jag 
att det är någonstans under motorhu-
ven, för det har börjat låta alldeles för-
färligt därunder." 
Sign. "Bilburen kallskänka" 

J ag är en bilist som haft körkort sen 
1923 och kört prickfritt sen dess. Jag 

undrar om man inte kunde ha lite stör- 
re text på alla vägskyltar så vi äldre som 
inte ser så bra, hinner uppfatta vad som 
står på alla dessa skyltar. Ibland måste 
man ju stanna och läsa, och då tutar ju  

l;Ali1ti1111AN 
alla på en, så det vore ju bra om vägver-
ket kunde tänka på oss äldre. 

Sign. "Pensionär med PV" 

B lir förbannat på att det bara är dom 
rika som har råd att ha häftiga bilar 

som går fort och som det är drag i. Själv 
tjänar jag inge bra och tar en Amazon 
Sport-66 med osynkade förgasare med 
glappa spjällaxlar. Den går inge bra. 
Kunde man inte få nåt bidrag så även vi 
som inte tjänar så mycke även kunde få 
råd att ha läckra bilar? Dom kan ju dra 
in på nåt annat, kulturbidrag å sånt för 
det är ju inge nödvändigt. 
Sign. "Arg skattebetalare med hjärtat till 
vänster" 

Märkvärdig 
Saab 
Den tredje oktober släpptes två nya 
svenska frimärken i valören fyra kronor 
och ingår i en serie kallad " Svenska bil-
modeller". Både Saab och Volvo är re-
presenterade med varsinn vagn från mo-
dellåret 1950. Saaben är en läckert, ral-
lyutrustad 92:a och Volvon är en PV 
831, mera känd under namnet 
"Suggan". Konstnären bakom förlagor-
na är Ulf Wahlberg. Trevligt med ett 
eget frimärke! 

I tidningen "Ratten" som vi Volvoägare 
får, poängteras det ideligen hur viktigt 

det är att man använder originaldelar till 
sin bil. För en tid sedan gick fläktrem-
men av på min Volvo under en långresa. 
För att kunna fortsätta blev jag tvungen 
att köpa en fläktrem på en bensinstation 
som låg efter vägen. En kille på macken 
hjälpte mig att byta ut den trasiga så vi 
kunde fortsätta färden. Nu undrar jag 
om jag vågar fortsätta att köra med "pi-
ratfläktremmen" eller om jag skall läm-
na in bilen till Volvo för att montera en 
originalrem? 
Sign. "En som aldrig frågat förr" 

Text:  Anders Lövmark 

SVERIGE 4" 
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Ingen solskenshistoria, -eller? Tågträff på Östgötaslätten 
J

ag kastade mig in i min Saab 96 1963 
och gav järnet genom kurvorna. Den 

ar rena nybilen med 5 700 garanterade 
mil på mätaren. Skönt att ha en pålitlig 
bil när det är ruskväder. Den låter dessut-
om vackert och luktar så gott tänkte jag 
just som jag fick möte med en lastbil på 
grusvägen. Den saktade inte in utan kör-
de exakt mitt i vattenpölen! Gissa vart det 
stänkte? Jo, allt vatten formade sig som en 
stråle rakt in i grillen och omslöt fördelar-
dosan(kylgardinen var tyvärr nere). 
Kraftpaketet försökte instinktivt direkt att 
ruska av sig vätan. Jag trodde nog att mo-
torn skulle stanna nu, men o nej! Det 
small och ryckte de två sista kilometrarna 
fram till lunchuppehållet i Tingstäde. 

Nagellack saknades 
Där fick den lite personlig omvårdnad av 
fördelarlocket och färden kunde gå vida-
re. Saab ger inte upp tänkte jag och brom-
sade i en backe (sådana formationer är 
sällsynta på Gotland) men ingenting hän-
de. 
Skit samma. Handbromsen tog ju bra. 

Två hundra meter från målet kom nya 
protestryckningar som avslutades med en 
smäll, sen var tystnaden total. Farten av-
tog men räckte för en mycket tyst rull-
ning in till parkeringen i Bläse på norra 
Gotland. Några "experter" redde munle-
des ut alla tänkbara anledningar varför 
fotbromsen inte var som förut och varför 
motorn stannat av sig själv. Senare närma-
de vi oss min dyrgrip. Upp med motor-
huven och efter tre minuters fix med en 
vass morakniv så var en kraftig spricka i 
fördelarlocket rensad. Helst skulle sprick-
an ha fyllts igen provisoriskt med t ex na-
gellack, men sånt har hitintills inte ingått  

i min verktygssats till bilen. Och alla flick-
or höll sig på "respektavstånd" från ev 
uppslagna motorhuvar. 
Motorn spann nu riktigt fint igen, det är 
viktigast. Det är härligt med Saab. 

Rostbrunt motorrum 
Färden gick söderut och solen kom fram. 
Alla blommor utmed vägrenarna fick en 
extra lyster av blänkande vattendroppar. 
Jag njöt av det och ljudet från motorn. 
Saab har allt lättåtkomligt och en genom-
tänkt konstruktion på allt sa jag för mig 
själv när motorn plötsligt tjurade till. 
Tvärnit med handbromsen, ut och upp 
med huven i en fart för att finna att rna-
skinrummet hade bytt färg från tidigare 
bländande vitt till nu rostbrunt. Det 
formligen pissade vatten. Tänk att det 
fanns ett ställe till som kunde pinka vatten 
denna blöta dag! Det enda torra jag hade 
att torka med var den vita näsduken. Tur 
att det fanns en kyrkogård i närheten med 
en vattenpost. Allt som gick att förvara 
vatten i fylldes. Åtgången under de sista 
två milen hem var ungefär en hatt storlek 
52 per kilometer med viss ökning ju när-
mare Visby vi kom. 50 meter från garaget 
somnade så min trotjänare in men rullade 
av sig själv till garagedörren där hand-
bromsen fick sätta stopp. Efter kärleksfull 
avtvättning visade det sig att ena bromscy-
lindern bak hade gjort sitt. 

Kan det möjligen hända mera på en 
dag? Det spelar ingen roll för jag formli-
gen älskar min "söndags"-Saab. Den har 
skänkt mig sådana oförglömliga minnen 
som den andra vardagsbilen med all sin 
elektronik aldrig kan göra. Galen eller ej, 
det är frågan? 
Text jam Michalosadei 

Vackert vårväder och många fina 
Saabar var något som känneteckna-
de Östgöta Saablubbs vårträff 1992. 
Hela 28 bilar allt ifrån 93:or till 
Sonetter hade Matthias Roswall och 
co fått ihop. Inte dåligt! 

vi samlades vid Östgötarasta någon 
mil sydost om Vadstena. Därifrån 

utgick en mycket trevlig slinga med 
mycket vackra 
vägar och klu-
riga frågor efter 
vägen. 

När alla hade 
åkt runt och 
svarat på alla 
frågor, njutit av 
den fina utsik-
ten från Om-
berg så samla-
des vi vid den gamla museijärnvägen i 
Vadstena. När vi hade "snackat av oss" 
så var det dags att åka tåg runt Vadstena. 
En mycket populär attraktion. Väl på 
tåget så serverades det kaffe med dopp, 
priser utdelades där bl.a. kan nämnas att 
både "peoples choice" och Ösgöta 
Saabklubbs vandringspris utdelades till 
några mycket flitiga träffbesökare vid 
namn Göran och Gunbritt Classon. 
Göran hade "som vanligt" renoverat en  

ny Saab Sport, denna gången ljusblå 
och i ett mycket fint skick. Nicklas 
Söderberg och Malin Åhman från 
Storvik knep priset för längsta färdväg. 
Värt att nämna från tågresan var också 
att Robert Karlsson och co gjorde resan 
ännu mer tidsenlig då de körde efter tå-
get med sin 95:a av 1963 års modell 
och stod och väntade vid bommarna på 
ett flertal ställen efter resan. 

När så tåget 
kom tillbaka 
till Vadstena så 
avslutades träf-
fen. En del re-
servdelar sågs 
byta ägare och 
några åkte hem 
till Matthias 
för garagebe-
sök... 

Vi, d.v.s. undertecknad med flickvän 
Lotta, "Turbo-Nicklas" Lindberg, 
Göran och Gunbritt Classon åkte och 
åt en bit mat söder om Vadstena innan 
vi vände blåröken hemåt. 

En kort sammanfattning om träffen 
är att den var välarrangerad, trevlig och 
det fanns gott om Saabar och dess toki-
ga Saabfolk! 

Text: Jonas Sahle'n 
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Namn: Jan Gunnarsson 

Bor: Odensbacken 

Ålder: 45 år 

Tidigaste Saabminne: 
Huru som jag vid 6 års ålder ofta 
åkte med lantbrevbäraren Gun-
Britt Ekholm på hennes linje i 
Närkesberg. Bilen var en grön 92A 
med källarglugg och posten låg i 
en trälåda med pappflikar i 
baksätet. 

Värsta Saabminne: 
Tja, när jag åkte Ludvika-Uppsala 
med bromsarna på eller när jag 
stod ute och bytte växellåda när 
björkfrön blåste ner i drivor över 
hela härligheten. Jag hittade t.o.m 
ett björkfrö i förgasaren. 

Detta skulle få mig att köpa 
Volvo: 
Jag åker Volvo 244 1977.  

Det bästa med Saab: 
Det enkla och finurliga uppbyggna-
den, en produkt av tekniker, inte 
av marknadsförare. Det släta 
underredet, ledningsdragningen 
inne i bilen, strömlinjeform och 
väghållning. 

Och det sämsta: 
Plåtkvaliteten och V4-motorn. 

Hur många Saabar bör man äga 
för att vara lycklig. Och vilka: 
Svår fråga. Har ingen alls just nu, 
men det vore roligt att så småning-
om hitta en fräsch V4 eller en vin-
röd 2-cyl ca 1955. 

Är du lycklig: 
Ja, jag har en Chevrolet Brandbil. 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmidda-
gar och gemensam fritid): 
Familjen beklagar sig äver alla de-
lar som står överallt. Vännerna är 
oförstående. De rekommenderar 
Volvo, Chrysler eller Citroen 2 CV. 

Namn: Bernt Olsson 

Bor: Göteborg 

Ålder: 29 år 

Tidigaste Saabminne: 
Hmmm... Antingen stående på 
tröskeln till pappas 93 58:a (jag 3- 
4 år gammal), hos en bilhandlare, 
eller sittande i en barnstol med 
ratt i baksätet på en vit kortnos 
96:a. 

Värsta Saabminne: 
Har inget. 

Detta skulle få mig att köpa 
Volvo: 
För att rädda världen. (Någon 
måste offra sig). 

Det bästa med Saab: 
Tja nästan allt. 

Och det sämsta: 
Vet ej. 

Hur många Saabar bör man äga 
för att vara lycklig.Och vilka: 
92, 93, 94, 95, 96, V4, 97 = 7 st. 

Är du lycklig: 
Jajamänsan. 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmidda-
gar och gemensam fritid): 
Redan försent, där också hahaha. 

Jag vill också ha sagt att: 
Jag är ägare till två st 96:or, en 
71:a V4 och en 61:a. Naturligtvis 
skall man ta det lugnt med "Saab-
älskandet", annars får man gå 
med papphjälm på. 
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3 MEDLEMMAR 

Namn:  Gunnar Olofsson 

Bor:  Bollnäs 

Ålder: 

Tidigaste Saabminne: 
En provtur med en kompis på 
Frösön i hans nya 96:a 1961. 
Bilen finns ännu kvar. 

Värsta Saabminne: 
Fyrhjulssladd och 3/4-varv som 
slutade baklänges i diket på en 
isig Härjedalsväg och när kopp-
lingshydraulsslangen brast  i  en 
korsning i Borlänge centrum 

Detta skulle få mig att köpa 
Volvo: 
Att vinna en miljon och hitta en fin 
Duett -62:a 

Det  bästa med Saab: 
Många delar passar från 1968 till 
1980. Den går i minst 20 år och 
minst 35 000 mil utan större pro-
blem. 

Och det sämsta: 
Dörrar och växellådor 95, 96. 

Hur många Saabar  bör  man äga 
för att vara  lycklig.  Och  vilka: 
Två stycken 95-70, 96-71 

Är  du lycklig: 
Ja. 

Hur uppfattar  din familj  och dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är  det  viktigare  än  släktmidda-
gar och  gemensam fritid): 
Går att kombinera. Man tar 
middagsrast. 

Jag  vill  också ha sagt att: 
Det råder brist på rostfria dörrar 
till 95, 96. En angelägen uppgift 
för SSR:s reservdelslager att skaf-
fa fram. 

Gåtan denna gång visar hela 
Saabdelen. Som ledtråd kan ni få 
veta att delen sitter i bakre halvan 
av bilen. Skicka in ditt svar som 
vanligt till redaktör Erik Randa 
senast den 10 januari. 

Svar på förra gåtan är växellådsfästet i 
karossen till 95/96. Rätt svar är inskick-
at av Sibylla Gustavsson från Uppsala. 
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2" AVGASSYSTEM 
BATTERIPOLSKO LITEN + 
BATTERIKABELSKO - 

1.100,03 
10,00 
10,00 

BROMSBELÄGGSATS FR 93-96 50,00 

BROMSBACKSATS FRAM -63 100,00 

988 TÅTN FR HJULCYL 64-66 12,00 

008 KOLV B HJULCYL 5,00 

040 PACKN HUV CYL -134.999 5,00 

132 PBOX YTTRE, YTTRE KNUT 40,00 

1928 INSTR 92A EJ KPL 300,00 

197 AM? MÄTARE 92A 400,00 

333 LAGER ING AXEL 3-4 VXL 35,00 

360 GEN REM 92 50,00 

496 BUSSNING INRE FRAMV 92 150,00 

702 BUSSNING BAKV 92 150,00 

582 GEN AXEL 92 250,00 

636 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,00 

646 HASTMÄTARWIRE -64 15,00 

446 B BEG GLAS INNERBELYSN 92A 50,00 

290 HJULCYL HF 93 125,00 

3134 HJULCYL BAK 93 230,00 

401 PACKN BRÄNSLEPUMP 10,00 

403 MEMBRAN BR PUMP -64 60,00 

416 LOCK 6V BRÄNSLEPUMP 35,00 

644 STÖTD FRAM 92 75,00 

645 STÖTD BAK 92 75,00 

930 INSTR KPL 1.000,00 

932 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,00 

933 TEMPMÄTARE 928 400,00 

386 LAGER FR MELLANAXEL 4VXL 30,00 

792 LASRING FÖRDVXL 15,00 

938 PBOX YTTRE KNUT -64 40,00 

061 VXLLADSLOCK 100,00 

138 SYNKRING 2-4 100,00 

554 HYLSA SIDOSTÖD 10,00 

556 DRÄNERINGSSLANG KYL 93-96 10,00 

573 BRÄNSLEGIVARE 50,00 

162 KABELHÄRVA BAK 93 150,00 

193 LADDN RELÄ 150,00 

271 GÅNGJÄRN HUV 50,00 

272 GÅNGJÄRN HUV 50,00 

294 LINHJUL 15,00 

356 FJÄDERKONSOLL ÖVRE FR 96 150,00 

397 PBOX YTTRE 40,00 

405 TERMOSTAT 93 100,00 

423 SHIMS FÖRDELARVXL 5,00 

457 LUFTFILTER -64 60,00 

467 FR LJUDDÄMPARE 250,00 
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401 TÄTN INRE DRIVKNUT 15,00 
469 FÄSTE VXLLÅDA HSTYRD 30,00 
499 PBOX ING AXEL 40.00 
713 KABELHÄRVA BAK 93 150,00 
715 KABELN BLINKOKOPPL 50,00 

716 KABELH 100,00 
756 TAPP ö GÅNGJ 66.581- 20,00 
765 KYLARRAM 93 200,00 
018 GÅNGJÄRN BAGAGELUCKA H 96 50,00 
207 YTTRE HANDTAG V 200,00 

208 YTTRE DÖRRHANDTAG H 200,00 
423 BRYTARE BRPUMP 96 30,00 
430 SYNKRING 3VXL 100,00 
474 BRÄNSLESLANG ZENITH 93-96 100,00 
560 PLASTTÄTN FLÄKTAXEL 10,00 

561 PLASTTÄTN FLÄKTAXEL 10,00 
609 SLANG NEDRE 40,00 
904 KABELH INKL +KABEL 100,00 
962 BAKLYKTSGLAS RÖTT 100,00 
9976 SLANG PLJUS FRAM 100,00 

292 MATTA FRAM SAXOMAT SVART 120,00 
404 BRÄNSLEMÄT -63 100,00 
406 AMPMÄT 93-96 100,00 
533B BEG TORKARMOTOR BOSCH 100,00 
600 CHOKEWIRE 66-68 50,00 

706 STÖTSTÅNG TORK 61-68 40,00 
775B BEG INSTRHUS -63 100,00 
201 HANDBROMSWIRE -64 100,00 
360 BUSSN ö SÄRART( 30,00 
745 MEMBRAN VXLLADA 10,00 

759 SYNKRING ltAN 100.00 
893 HJULCYL VF 96 120,00 
567 BROMSSLANG BAK 62-64 80,00 
642 FÄSTE VXLLADA HSTYRD 50,00 
747 BROMSSKIVSSATS SPORT 1.200,00 

877 TOPPLOCKSPACKNING 	93 100.00 
903 LUFTFILTER SPORT 80,00 
108 TÄTN BROMSOK V4 SPORT 45,00 
409 PBOX ING AXEL 40.00 
415 LÅSN BROMSOK 10,00 

430 HÅLLARE SIGNALKNAPP 30,00 
435 SIGNALKNAPP 63- 20,00 
811 SLANG VENT FÖRDLOCK RAK 15,00 
318 PEDALGUMMI 40,00 
806 BAKAXEL 500,00 

881 MEDBR BROMS 15.00 
882 MEDBR BROMS 10,00 
058 RUTA BAGAGEDÖRR 95 80.00 
663 MUTTER 10,00 
169 ENKELFÖRG V4 76- 200,00 

BAKRUTAN 

2 = Motor 	252 
3 = El 	 300+ 
3 = El 	 3001 
5 = Bromsar 	500 
5 = Bromsar 	501 

5 = Bromsar 	702 
5 = Bromsar 	703 
5 = Bromsar 	703 
6 = Framvagn 	703 
3 = El 	 703 

3 = El 	 703 
4 = Vxllåda 	703 
2 = Motor 	703 
6 = Framvagn 	703 
6 = Framvagn 	703 

3 = El 	 704 
3 = El 	 704 
3 = El 	 704 
3 = El 	 704 
5 = Bromsar 	706 

5 = Bromsar 	706 
2 = Motor 	706 
2 = Motor 	706 
2 	Motor 	706 
6 	Framvagn 	706 

7 = Bakvagn 	706 
3 = El 	 706 
3 = El 	 706 
3 = El 	 706 
4 - Vxllåda 	707 

2 = Motor 	707 
4 = Vxllåda 	707 
4 = Vxllåda 	708 
4 = Vxlläda 	708 
2 = Motor 	708 

2 = Motor 	708 
3 - El 	 708 
3 = El 	 709 
3 = El 	 709 
8 = Kaross 	709 

8 = Kaross 	709 
2 = Motor 	709 
8 = Kaross 	709 
4 = Vxllåda 	709 
2 = Motor 	709 

2 = Motor 	709 
2 - Motor 	709 
2 - Motor 	709 
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= Vxllåda 710 
= Vxllåda 710 
= Vxllåda 710 
= El 710 
= El 710 

- El 710 
- Kaross 711 
= Kaross 711 
= Kaross 712 
- Kaross 712 

= Kaross 712 
= El 742 
= Vxllåda 712 
= Motor 712 
= Motor 712 

- Motor 712 
= Motor 712 
- El 712 
= El 712 
= El 712 

- Kaross 715 
- El 715 
= El 715 
= El 715 
- Motor 715 

= El 715 
= El 715 
= Bromsar 716 
= Framvagn 716 
= Vxllåda 716 

- Vxllåda 716 
Bromsar 716 

= Bromsar 717 
= Vxllåda 717 
= Bromsar 717 

= Motor 717 
= Motor 717 
- Bromsar 718 
= Vxlläda 718 
- Bromsar 718 

= El 718 
El 718 
Motor 718 

-• Bromsar 719 
Framvagn 719 

Bromsar 719 
Bromsar 719 
Kaross 721 
Div 724 

= Motor 728 

4 
4 
3 
3 

3 
8 
8 
3 

8 
3 
4 
2 
2 

2 
2 
3 
3 
3 

8 
3 
3 
3 
2 

3 
3 
5 
6 
4 

4 
5 
5 
4 
5 

2 
2 
5 
4 
5 

3 
3 
2 
5 
6 

N
. 
0
 I
.
 
0

1
 0

1
 



8 
8 
3 
3 
2 

2 
3 
8 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
5 
2 
4 

8 
5 
5 
8 
2 

5 
8 
2 
3 
5 

6 
6 
6 
6 
3 

8 
8 
5 
5 
8 

8 
8 
8 
3 
2 

9 
9 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

- 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
- 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

Kaross 
Kaross 
El 
El 
Motor 

Motor 
El 
Kaross 
Motor 
Motor 

Motor 
Motor 
Motor 
Motor 
Motor 

Motor 
Motor 
Bromsar 
Motor 
Vxllåda 

Kaross 
Bromsar 
Bromsar 
Kaross 
Motor 

Bromsar 
Kaross 
Motor 
El 
Bromsar 

Framvagn 
Framvagn 
Framvagn 
Framvagn 
El 

Kaross 
Kaross 
Bromsar 
Bromsar 
Kaross 

Kaross 
Kaross 
Kaross 
El 
Motor 

Ventilatio 
Venti'.atio 

730 
730 
730 
730 
730 

730 
730 
730 
731 
731 

731 
731 
731 
731 
731 

731 
731 
731 
731 
731 

731 
732 
732 
732 
732 

732 
733 
733 
733 
733 

734 
734 
734 
734 
734 

735 
735 
737 
737 
737 

739 
739 
741 
741 
780 

780 
78C 

043 
314 
344 
346 
533 

555 
596 
815 
007 
010 

018 
026 
028 
053 
102 

103 
169 
315 
335 
382 

478 
321 
322 
370 
588 

813 
152 
232 
457 
741 

167 
169 
171 
172 
328 

781 
782 
278 
279 
323 

108 
240 
622 
657 
218 

235 
236 

SKÄRM VF 65- 
STRALK SARG 65-68 
REFLEKTOR PLJUS 65-68 
PACKN PLJUS 65-68 
SLANG 65- 

SLANG 65- 
SUGSLANG - SIL SPOLN 
DEKPLAT H 65-68 
ANSLHUS H SIDA 65- 
SLANG VATTENR-INLRÖR 

TOPPLOCKSPACKN 96 
BEG VATTENPUMP 65-68 
VATTENPUMPSLAGRING 65-68 
GENREM 65-68 
SLANG KYL-TERMHUS 65-68 

SLANG KYL VATTENP 65-68 
LUFTFILTER 65- 
FJÄDER 
GASREGLAGEAXEL 
FJÄDER SLAVCYL KOPPL 65- 

HUVREGLAGELINA 
BROMSBACKSATS FR 65-68 
BROMSBACKSATS 65-68 
STENSKYDD ROSTFRI HELL H 
PACKN VATTENP 65- 

KOLV HJULCYL BAK 
TORPEDÖDEL EK 
SIDOSTÖD 
TORKARSPINDEL V 96 
FJÄDER HUV CYL 64 

STYRSTAG 
FJÄDER INRE STYRLED 
MUTTER STYRVXL 
MUTTER STYRVXL 
HASTMÄTARWIRE 64- 

GANGJÄRNSPLA V 96 
GANGJÄRNSPLA H 96 
HJULCYL VF 96 
HJULCYL HF 96 
GANGJ BAGAGELUCKA 96 

B STOLPE V 
B STOLPE H 
MOTORHUV SONETT 
VARVRÄKNARE SONETT 
GLAS BENSINPUMP 92 

VENTSTOS 92 
VENT STOS 92 

400,00 
60,00 
30,00 
10,00 
30,00 

30,00 
30,00 
50,00 
20,00 
30,00 

100,00 
100,00 
180,00 
25,00 
50,00 

50,00 
50,00 
10,00 
40,00 
10,00 

40,00 
50,00 
50,00 
50,00 
15,00 

10,00 
200,00 
70,00 
50,00 
20,00 

50,00 
5,00 
10,00 
10,00 
25,00 

100,00 
100,00 
110,00 
110,00 
50,00 

50,00 
50,00 

950,00 
500,00 
100,00 

350,00 
350 	00 

2 
2 
2 
2 
5 

2 
5 
8 
8 
6 

3 
4 
4 
8 
9 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
2 
3 
2 
2 

5 
8 
8 
5 
8 

0 
0 
0 
0 

= 
= 
= 
= 
- 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

- 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

Reservdelarna i listan ovan kan köpas direkt av vår 
reservdelsman Rolf Jenssen, Bäckvägen 7, Olsfors, 
517 00 Bollebygd. Telefon: 033-29 53 69. 
Telefontid: torsdagar 18-21. 

Motor 782 	931 KOLV A 93 200,00 
Motor 782 	932 KOLV AB 93 200,00 
Motor 782 933 KOLV B 93 200,00 
Motor 783 	254 KPL PACKNSATS MOTOR 65- 225,00 
Bromsar 783 	557 BROMSBELÄGG SPORT 60,00 

Motor 783 635 TERMOSTAT -64 100,00 
Bromsar 783 639 REP SATS HUV CYL 25,00 
Kaross 783 	641 PLÅT BAGAGEDÖRR 95 V 50,00 
Kaross 783 	642 PLÅT BAGAGEDÖRR 95 H 50,00 
Framvagn 784 	602 DAMASK STYRVXL 50,00 

El 784 	645 GENANKARE 65-68 150,00 
Vx11åda 784 	729 SLUTVXL 96 8:39 800,00 
Vxllåda 786 	720 SLUTVXL 9:42 1.600,00 
Kaross 786 	786 SKRUV 5,00 
Ventilatio 800 CHASSINR PLÅTAR 50,00 

Kaross 8092 TYG 92A 1.650,00 
Kaross 80968 SPORTTYG BLÅTT 750,00 
Kaross 8096G SPORTTYG GRÅTT 750,00 
Kaross 8096R SPORTTYG RÖTT 750,00 
Kaross 820 	952 STÄNKSKYDD 99 V 50,00 

Kaross 820 	953 STÄNKSKYDD 99 H 50,00 
Motor 838 	261 GASREGLAGESTÅNG 20,00 
El 853 303 KONTAKT 30,00 
Motor 880 	181 LUFTFILTER V4 67 40,00 
Motor 880 	462 TERMOSTAT 65-68 40,00 

Bromsar 881 	457 BROMSSLANG 93-96 80,00 
Kaross 881 	514 STÄNKSKYDD V4 72- 40,00 
Kaross 881 	5813 NYCKELÄMNE 2T 70,00 
Bromsar 890 	942 BROMSSLANG 99 50,00 
Kaross 92844 SATS TÄTNINGSLISTER 92 1.250,00 

Div 9665 INSTR BOK 96 65 2T 20,00 
Div 9679 INSTRBOK 96 79 20,00 
Div DEKAL LITEN DEKAL SSR UTV LITEN 5,00 
Div NYCKEL NYCKELRING SSR 25,00 

RYM' ›*:.k 

är Utp.:12: åenaanIng: Artnr: Benämning: 

BAKRUTAN 

Art, grupp: 
Anmärkning: 

BAKRUTAN 
ALL.grupp 
Anmärkning: 



MHRF - BESIKTNINGSMÄN 

Hans Eklund 
Sämskarbogatan 49 
199 33 ENKÖPING 
TEL: 0171 -29964 

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

Jan Johansson 
Störlinge 
PL 3048 
387 00 BORGHOLM 
TEL: 0485 - 542 42 

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

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

OBS! 
Alla besiktningsmän har 
anmälningsblankett till 
veteranbesiktningen. 

NORRLANDS-
SEKTIONEN 
Martin Stenlund 
Box 190 
912 01 Vilhelmina 
TEL: 0940-14075 

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 
Tel: 08-75624 12 

Dina annonser 
skickas till: 

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

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

dgig • • . 

Säljes: Tändstift till MC 850 eller Saab 
Sport, NGK A8 V platinastift. Halva nypri-
set! Stroppar till Saab 93 och 96, nytillverk-
ning 100 kr/paret. 
Stig J. Tel: 090-31743 

Säljes: Saab 96 -62, motorfunktion bra, 
rostskador finns, säljes till högstbjudande. 
Gunnar Arvidsson Klockgjutarg. 8A 
Jönköping Tel: 036-1200 54 

Säljes: Drivknutsdamasker till Trubbnos, 
Brytare till elpump, tändstift Champion 
UK 16 V, framskärmar Saab 900, repsatser 
bromsar 93 och 96 trubbnos,massor av be-
gagnade delar till tvåtakt. Gärna byte mot 
Sportdelar. 
Martin Tel: 0950-810 43 

Säljes: Saab 95 -75. Totalrenoverad för två 
år sedan. Nu krockad i fram. Påkostad 
14 000 kr i delar. Säljes för 4000 kr eller by-
tes mot rallydelar till V4. 
Nyslipade kamaxlar till V4 Std B 500 kr/st. 
Carl Magnus Johansson Moholm Te1:0506- 
205 62 

Säljes: Saab MC V4 -66 olivgrön mycket 
delar saknas (billig) 
Fredrik Ekendahl 08-87 88 00 

Säljes: Navkapslar, nästan i nyskick t.o.m. 
-64. 
KG Jonsson Tel: 0479-12403 

Säljes: Saab 96 -67. Fin klädsel, bra lack, 
originalskick. Bra skick för övrigt. 
Bakglas till 95:a V4. Ett blink/backljus beg. 
Ett bak/stoppljus beg. Ett stopp/blink två-
takt 7251564 nytt. En baklykta kpl. 
7231319 nytt. Bakskärmar 95, vänster ny, 

• dk 4ae, • 
höger glasfiber, höger plåt beg. Bakskärm 93 
vänster ny. 
Lennart Nilsson Tel: 0554-409 32 

Säljes: Nya kolvar komp!. medringar och 
kolvbult till Saab 92/93. Beg. kolvar till 96 
olika dimensioner. Ring och säg vad du 
behöver. Beg. delar till 96. 
Bert-Ove Tel: 0910-797 84 

Säljes: Till Saab 92/93, mycket nya delar. 
Till Saab 96 tvåtakt, fabriksny vxl. nya skär-
mar, bromsdetaljer. Till Saab 59-90, littera-
tur. 
Köpes: Välvårdad Saab 95 V4. 
Lars Einar Vallsundsv. 185 Oxelösund 
Tel: 0155-33321 

Köpes: Inredning till Saab 96 -65. Turkos 
mot grönt, nyskick. 
Sven Håkansson S Parsnäs Ed 
Tel: 0534-303 73, 010-14 29 00 

Köpes: Ronal-fälgar Saab V4. EMS-fälgar 
Saab V4. Plastskärm hö fram trubbnos. 
Roliga motordelar = racing till tvåtakt. 
Kristian Gerdtsson Lutav.36 Staffanstorp 
Tel: 046-25 70 03 Sena kvällar - 23.00 

Köpes: Till Saab 92. Kolv ÖD 2H 
780482/780001. Kolv ÖD 1H 
780480/780003. Bra vevaxel. 
Lars Einar Vallsundsv. 185 Oxelösund 
Tel: 0155-333 21 

Köpes: Motor 66:a, även °komplett. 
Oljebehållare till Sport. Ett st. Sportkolv 
ÖD 0,5 B i bra skick. Låsbleck till svänghju-
let. Bendix bränslepump. 
Joel Berneklev Båtsman Hisingsg. 23 
Hisingsbacka Tel: 031-58 22 50 
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För Er som kör 

tvåtaktare 

1/12ZIL v._ 

P' "rr■•  ,zr I 

TWO STROKE OIL 

är rätt olja för Er motor 
Det är helt naturligt akt tvåtak ismotorer med sin 

speciella urbets- och stniirjprIncip kräver en olja 

som ditekt har skapats för dessa förhållanden.. 

Shell 21 Oil år den "rätta oljan för alla slag av 

tvataktsmotorer — oavsett ont motorn driver en 

bil eller båt, en motorcykel, moped, scouter eller 

något annat. Med Shell 2T Oil i tvåtaktsbränslet 

får Ni mjukare gång och färre irritationsmoment. 

Skett 2T Oil hjälper Er också att hålla under-

hållskostnaderna nere—Ni kör mer ekonomiskt. 

111PME 

Dessa Lel fördelar ,ger SHELL 2T OIL 

• Skydd mot tändstiftskrångel 

titt 	vi i Shell 2 -r OU nskad• 
Et:gro avsartningarna på tåndsriften. 
den •anlig:öre orsaken [ill inntorkrångel 

tvarakrare — Ni får mjukare gång! 

• Skydd mot kolv- och 

cylinderslitage 

Der nul ur motorn med Shell.rr Ou 

• Skydd mot korrosion 

• Jämn, störningsfri gång 

• Fler mil ur varje bränslekrona 

Stelt 2T Stil ger mindre avsktrningar 
i förbrkaningsrum er It på (y1indrar -- 
Ni kan utnyttja branter mei effektivt! 

• Minskade 

underhållskostnader 

Ni kan köra många fler mil innan Ni 
behöver tanka pi art ra upp motorn. 

Stelt 2T Ort åt en sperialolja ftir allt 
typer av tvåraktsmornrer. Den år testad 
vid hårda pnw. Ikgar alltid Skett 2T 
Oil oår Ni tankar Er tvåtaktare på 
Slitit lel VitellitiOrItt landet runt 
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