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Sista spalten med Yngve! 
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Det har för mig blivit 
en ganska trevlig va-
na att plita ner några 
rader fyra gånger/år 
till denna sida. 

Men sedan drygt två år har jag flaggat 
för att ställa min plats som ordförande i 
SSR till förfogande. 

Och nu är det dags. 
Sju år är en lång tid och övriga styrel-

semedlemmar har kommit och gått un-
der "min" tid och dessa har tillfört klub-
ben mycket som kreativa ideer och vi-
sat stor handlingskraft med mycket po-
sitivt resultat. Min egen tid och ork bör-
jar nu tryta och familjen pockar på 
uppmärksamhet ännu mer än tidigare. 
Därför låter jag nu någon ny (eller 
gammal) förmåga att ta över ordföran-
deklubban. 

Sedan interimstyrelsen bildades hös-
ten 1985 och första riktiga årsmötet i 
mars 1986 har mycket hänt i SSR. 

Medlemsantalet var ca 400 mot över 
900 idag. 

Ekonomin har vänt till mycket god 
mot att 1985 varit klart på minus. Detta 
har inneburit att vissa reservdelar kun-
nat nytillverkats utan alltför stor för-
skottsinbetalning samt att reservdelar 
kunnat inköpas till vårt eget lager. 

Träffarna har blivit mer påkostade. 

Bakrutan har blivit mycket mer inne-
hållsrik och lyxig. 

Kontakten med "mamma" Saab har 
intensifierats som vilket bland annat 
gett oss möjlighet att inhandla utskrot-
ningshotade delar till bra pris som ge-
nast kommit medlemmarna tillgodo. 

Att sedan SSR blivit en aktad och re-
spekterad bilklubb och som det ofta 
pratas positivt om, gör inte hela bilden 
sämre, eller hur? 

Många är de personer som hjälpt till 
att få SSR så här bra, men givetvis fort-
sätter kampen om att vi ska bli ännu 
bättre och därför blir mina slutord 
dessa: 

Styrelsen kan inte ensam driva SSR 
framåt utan behöver alla medlemmars 
stöd och hjälp till att få SSR att framstå 
som nr 1 bland världens alla Saab-
klubbar. 

Tack för sju års förtroende och med 
detta vill jag nu önska nye ordföranden 
välkommen och lycka till i framtiden. 
Med så trevliga Saab-kompisar som jag 
träffat och fått under mina år så kan det 
nog inte bli annat än trevligt, och vem 
"den nye" blir visar sig på årsmötet i 
Trollhättan 6 mars. 

Vi hörs och syns! 

Yngve Ekberg, 



akrutan 	

På hemlig ort 
få plats med V4- och 99 delar som ju 
var sjuttiotalets storsäljare, speciellt 
topplockspackning till Saab 99 1,7 liters 
med den engelska Triumphmotor var 
en mycket gångbar detalj. 

Därför hade Axel oftast sin blå Saab 
95 full med delar när han åkte hem ef-
ter en arbetsvecka på främmande ort. 

Som prisexempel kan tas följande: 
Stötfångarhom till "trubbis" 25 kr, ske-
nor och böjar 70 kr, kolvsatser 175 kr, 
renoverade vevaxlar 300 kr och fram-
skärmar 93-96 140 kr. Det är väl full-
ständig onödigt att påpeka att vår vän 
har en uppsjö av sådana prylar i sina 
förråd. När han visar sina fynd är det 
inte utan att jag får i ögat en tår, då så-
dana här prylar är lika sällsynta som 
hönans tänder idag. 

Givetvis har det hänt att han besökt 
någon veteranmarknad men efter att ha 
beskådat hans enorma lager förstår jag 
att han tycker det mesta är skit och 
dessutom på tok för dyrt. 

Uppsnyggning 
Han har även sparat på sig några gam- 
la Saabar för framtida behov, däribland 
en fin orenoverad 92 A modell, fullt 
körklar. Med ny inredning och massor 
av delar och endast i behov av kosme- 
tiskt uppsnyggning för att bli i mint 
condition. Dessutom har han en fin, 
delvis renoverad kortnossport med täv- 
lingshistoria och med all utrustning in- 
takt, samt en halvrisig Monte Carlo 850 

Hans namn är okänt. Vi får kal-
la honom Axel Ingen vet var han 
bor. Men en sak är säker: hans 
förråd är en skattkammare. 

eil
ag har under årens lopp hunnit be-
rätta om och i vissa fall även foto-
grafera säregna personer och hän- 

delser som utspelat sig i Norrland, 
bland såväl medlemmar som i försam-
lingsgemenskapen icke ännu anslutna 
anhängare. Men nu kommer en berät-
telse om den märkligaste man jag nå-
gonsin träffat bland alla dårfinkar och 
tokstollar som överhuvudtaget låtit si-
na händer smeka en påse innehållande 
Saab original reservdelar från anno da-
zumal. Sommaren 92 kom jag i kontakt 
med denne märklige man under en av 
mina resor i Norrlands inland och efter 
att under några månaders tid fördjupat 
vår bekantskap, fick jag möjlighet att 
besöka honom, se alla hopsamlade de-
lar, bilar och även ta några foton mot 

ett heligt och dyrt löfte om att aldrig nå-
gonsin avslöja hans hemvist och identi-
tet. 

Om så skulle ske påstod Axel, som vi 
kan kalla honom, att han skulle ta nöt-
knäpparen och besöka mig och vilka 
nötter han skulle knäppa var inte svårt 
att förstå. Leken kallas "par i nötter" el-
ler "vart tog kulorna vägen?" 

Så därför gott folk, håll tillgodo med 
vad som kan visas och förtäljas. 

Helrätt, ja rårätt 
Redan under sjuttiotalet passade Axel 
på att besöka Saabhandlare och verk- 
städer från Kiruna i norr till Sundsvall i 
söder under sina tjänsteresor. Då köpte 
han upp stora mängder av reservdelar 
till 92, 93 och trubbnosar inklusive 
sportdelar. I skenet av inflation och ga- 
lopperande penningvärdesförsämring 
så var ju priserna helrätta, ja helt rårätta 
kan man faktiskt påstå. De mesta delar- 
na ville firmorna bara bli av med för att 

En liten glimt 
från Axels stora verkstad. 
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gon annan ge oss svar på frågan. Skriv 
i så fall till redaktionen. 
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som han har ny motor, inredning, 
bromsok och avgassystem till. 

Så en vacker dag när han får tid blir 
det bil av den och kanske får vi se ho-
nom på någon träff för att ge 
"Gamlemans" MC-850 multiinnehav li-
te konkurrens. Men det dröjer nog till 
1997-98 då vår vän har många andra 
järn i elden! Dessutom brukar hans 
hustru vilja att han tillbringade lite tid 
i hennes sällskap emellanåt, allt för 
husfriden. 

Denne mans samlingar exemplifierar 
uttrycket "norrländsk dussinvara" bätt-
re än någonsin förut. På väggen i ar-
betsrummet hängde sex st sportrattar i 
rad och ute på garageväggen hängde  

det ytterligare en under ett test av en ny 
vattenbaserad tvåkomponentlack som 
vill prova på Nardirattama. En ytterliga-
re orsak att inte avslöja var Axel bor är 
risken för stölder som ju drabbar oss 
inom hobbyn understundom från såväl 
utomstående som så kallade entusiaster 
inom klubben. 

Det känns värmande i hjärtat att ha 
fått träffa en sådan rejäl entusiast som 
på ett så fullödigt sätt tagit hand om 
detta enorma kulturarv som Saab två-
taktsepok utgör i det motoriserade tide-
varv som numera mest utgörs av multi-
ventilsmotorer, katalysatorer, klimat-
kontroller och annan skit. 
Text: Gnussar Krome'n 

Frågespalten 
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129.tb fl = 8!".,Di(? nugnmfit,...)d i 
Vid etegtykke 41.a00 kem "»111311-4p 
om inteNctiLbtOckbetitnyikundethaiträfk 
kvällariukkey äggogifieft på;  »agottJejf4 
eller likmrglem Lkiniika,rr itkAffwhpgb I 
snacka Allah Skoriotifisnetkdäkiirx4ot 
medieWikag-401».1113414:~Ctrfigrielkg 
hör. Doxfffle=trgyliolpsn 
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Har du eläglygkeluspAggtlimMbliir 
vi kan parkera våra bilar ol -miitta Qch 
fika? !hi -

1.s rizgelg 
. 	 evokisa Har du nagot taTsiag sa nor av dig uu 

KG Karlevall 	44,04k litt4"1 
var vi kan träffas. KG meddelar i kom-
mande Bakruta var/när träffarna blir. 

Erik Randa 

Fråga: 
Jag skall byta växellåda på en Saab 96- 
62. På den står nr 707203. Jag har fått 
tag på en växellåda som har suttit i en 
94,64. Den har nr S 707202. 

Bjigge är treväxlade och märkt 

Vad är skillnaderrpå dessa -väXel-
lådor- och vad står S för? 

Olenorn Biornsen 
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Nedanstående rader kom-
mer frdn en stolt Saab-
ägare som ;vanligtvis inte 
bar ndgra problem ittt 
fdfinsaabarna godkända 
bos Svensk Bilprovning. 

Det har ju kommitförslag på att 
auktoriserade ~städer ska  

ggins. Detta kan inte genomfö- 
ras hur som helst för tänk på att 
det finns massor (nåja) många 
61:or som fortfarande rullar som 
bruksbilar. En ide är att befria 
MHRF-besiktigade bilar från or- 
dinarie besiktning och årlig skatt, 
för dessa används ju ej som 
bruksfordon och har en gång fått 

en väl doku- 
menterad be- 
siktning för att 
erhålla MHRF 
veteranförsäk- 

Bilprovning  behövs den? 
agera bilprovning ist älletlär da-
gens inrättningar. 

Vad kan detta innebära lär 
oss bilägare? 

Tänk tanken _att DIJ kommer 
med Din fina 9642 :till Drtens 
Volvohandlaredenenda "rikti-
ganbilfirman/verkstan på 10 
mils omkrets. •nkaillelnIlita -på 
au den fjuniga 18~ som 
mest tänker på lieli;ens _disko-
dunk verkligen seriöstxår ige-
nom Din pärla -på rätt Sätt? 

Eller den gamle Volvo:nek= 
verkligen tror på _att bara 
kör 100 mil/år othrlärförkär-- 
4721-  höger bakbirmasIblarK1 2  

Nå, personligen tror jaE  _att 
det är bra som detärkiaginöj-
ligen kan _årsmode.11-sgränsen 
flyttas fram till mil a-n-r4e30-_års- 

ringen. 
Har DU själv synpunkter på 

detta eller mitt inlägg skriv till 
Bakrutan. 

En Saab-ägare som var stolt 
från köpdagen 910217 ända till 
besiktingen 910228 = 11 dagar 
var Gunnel som körde totalt 10 
mil under sin Saabperiod. Proto-
kollet ser du här intill och om du 
undrar hur det gick med 96- 
71:an, så skrotades den ner i de-
lar av undertecknad sommaren 
-92. Även fast det var en gammal 
Saab var den inte värd att reno-
vera även om medlem Roswall i 
Vadstena brukar tycka annat. 

Frågan är fri! 
Behövs bilprovningen? 

Undrar Yngve Ekberg. 

k+r utan 	
AB Lt SVENSK 
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Samlar svenskt i Storbritannien 

Ken kan konsten att krångla till 
det för sig. Han bor i England 
och valde att renovera en Saab 
92 från 1955. 

I nget kunde vara mer naturligt i 
England än att skruva med gamla bi-
lar. Engelsmännen månar om sina 

gamla prylar, marknaden är översväm-
mad med de mest märkliga firmor och 
obskyra specialister. Att det sedan dräl-
ler av motortidningar, träffar och klub-
bar gör inte det hela mindre angenämt. 
Om du kör engelskt vill säga. 

För man ska inte göra som Ken och 
Irene Dover i Keswick i norra landsän-
dan. Om man nu vill göra det lätt för 
sig. Hans hjärterenovering är en Saab 
92, en lika begriplig uppenbarelse i 
England som en ubåt i Klippiga 
Bergen. 92:an importerades aldrig of-
ficiellt till ö-riket. De få exemplar som 
letade sig över följde med hemvändan- 

de engelsmän eller utvandrande sven-
skar. 

Ken Dover är Saabentusist sedan 
många år. På tomten utanför villan står 
en jubileums 96:a V4, två Saab 900 en 
95:a - och så 92:an från 1955. 

Ken sökte tyg i Sverige, men fick till slut 
väva själv. 

Den är nästan färdig och den grå lack-
en glänser ikapp med de blodröda fäl-
garna. Med röda kederlister och en lika 
färggrann nysydd inredning är det ing-
en tvekan att Ken hör till det noggran-
na släktet. 

Ag-  des av konditor 
Men vägen hit har varit dyrbar och mö-
dosam. De flesta delar-
na har han köpt via 
kontakter i Sverige, 
utan några möjligheter 
till "kompispriser". In-
redningen krävde nytt 
tyg, vilket Ken fick låta 
väva nytt. Tanken som 
var sönderrostad fick 
han också nytillverka 
helt och hållet. 

I de gamla registe-
ringshandlingarna kan 
man ana den gamla 
djungeltrummans his-
toria. Från att från bör-
jan gått i M län 
(M 70184) hamnar den 
1959 i Göteborg med 
registreringsnummer 
0A10017. Ägaren var 
konditor Lars Ekander. Två år senare 
såldes den till Ana Motor i Göteborg 
AB för att en knapp månad senare van-
dra vidare till bostadsassistent Olof 
Andersson i Partille. 1962 säljs bilen till 
Alec Jeffy i Stenungsund. Kvittot som 
finns kvar visar att han fick betala 1 521 
kronor för bilen. I priset ingick glykol 
för sex kronor. En märklig notering är 
att bilen fördes över till Ana-motor på 
nytt kort därpå, men det troliga är att 
det var denne Alec Jeffy som tar med  

sig 92:an till England. 
1966 gör bilregistret en anteckning 

om att kronofogdemyndigheterna sökt 
bilens ägare i två år för uttagande av 
skatt. Bilen avförs ur registret. Det är 
troligt att den då är inne på sitt fjärde år 
i England. Ett brev som Ken har i sin 
ägo skrivet av ägaren 1972, R.E Paxton 

planerar en renovering. Brevet är ett 
svar från Saab i England rörande vilka 
delar som finns att köpa i Sverige. 
Bland annat nya vevaxlar för 140 kro-
nor... 

Bilen var i dåligt skick när Ken fick 
tag i den, men som så många gånger 
förr i sådana här historier verkar det 
hela sluta lyckligt. 

Text: ClaesJohansson 
Foto: Ken Dover 

Den gamle Saaben med chassinummer 15764 utvandrade från 
Sverige på 60-talet. Nu får den nytt liv tack vare Ken Dovers 
skickliga handlag. 
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Blomqvistkopian Tokig tung transport 
Återigen behandlas Saabidioterna från 
Vadstena, denna lilla bondhåla med dom 

stora Saab fantasterna. 

Observera brädan med överhänget! 

Ni ville ha bilder, så jag kan skicka med 
en bild på min Blomqvistinspirerade 99 
CC-76. Det tråkiga är att det är en origi-
nal Inge Öös motor och låda. Den be-
siktigades den 19/11 och fick tre 

tvåor. Den kommer nog förhoppnings-
vis synas på många träffar. 

Jag har 99:an som bruksbil, men har 
tänkt skaffa en djungeltrumma kortnos. 
Erik (Urnan 

E fter att ha velat bli av med en 
långnoskaross, en längre tid så 
ringde Matthias upp mig och sa 

att hans kompis Robert ville ha karos-
sen. Matthias tar Roberts gröna 95-63 
och lånar grannens släp. Hur det här 
ekipaget såg ut ger bilderna ingen rätt-
visa åt. Det såg ytterst olagligt ut men 
enligt Matthias som hade räknat ut att 
utan motor, hjul, drivpaketet,inredning 
osv skulle man klara sig precis. Vad- 

stenakillarna har vana av sådana här 
kombinationer t ex Stockholm-Vad-
stena med MB 300 A på dolly efter 95- 
78. Eller 95-78 med släp och -67 kaross 
samma sträcka plus många fler olika 
sträckkombinationer. Så alla ni andra 
med drag: Det är bara att häkta på slä-
pet med fyndet efter finbilen istället för 
Svensson bilen! 

Text: Fredrik "Saahidioten" Ekendahl 

Marknad 
Anordnas av Trollhättesektionen 
Lördagen den 6 mars klockan 15.00-18.00 (efter SSR:s årsmöte 
på Saab-museet) fortsätter vi med marknad, där allt från reservde-
lar till hela bilar säljes, med inriktning på äldre bilar. 

Lokalfrågan ej löst vid pressläggningen. Plats meddelas på SSR:s 
årsmöte, eller per telefon. 

Eftersom efterfrågan på delar är stor hoppas vi att ni som har delar 
till försäljning tar med dem. För er som vill låsa in delarna under 
mötestiden finns möjlighet till detta, meddela i förväg per telefon. 

Kostnad för försäljningsplats: 50 kr. 
Anmälan för säljare senast 1/3. 

Anmälan och förfrågningar till Roland Widarsson. 
Tel: 0521-230 33. 
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a Tutan 

Viskande V4:a 

akutan 	

Efter ett mycket lovärt initiativ 
av Saabfarmarn i Stöcke, Bosse 
Nordström, samlades en stor 
del av Svenska Saabregistrets 
medlemmar i Umedområdet lör-
dagen den 5 december dr 1992 
efter Kristifödetse för att aväta 
julbord hos Anumarks värds-
hus. 

T ill de långväga gästerna kunde 
räknas Lycksele-giganten Håkan 
Ångström och norrsektionens 

ordförande Martin Stenlund. Glädjande 
nog hade nästan alla herrar med sig re-
spektive, varför samtalsämnena varie-
rade ordentligt runt matbordet under 
dagen. Alla högg glatt för sig av delika-
tesserna, Monte Carlo matjesill, 
Sportskinka och frestelse a la 92, för att 
nämna några av de många rätter med 
Saabförtecken som serverades denna 
dag. 

Stämningen var mycket hög, alla var 
nog mer eller mindre påverkade av 
den tvåtaktsrök som lägrat sig över 
parkeringen, då deltagarna anlände. 
De flesta fick nog också en lindrig pro-
millechock då Stenlund dök upp med 
sin Sonett i det något slaskiga vädret,  

men hela stan är ju full av tvätthallar, so 
why not! Även en plastburk ska väl tå-
la lite väder och vind om den är riktigt 
hopskruvad. I väntan på att Sporten 
blir klar "fuskade" 011e "Sportis" 
Larsson och körde 99, fullt lovligt då al-
la ser fram mot vad som bör bli ytterli-
gare ett toppex av norrländsk dussinva-
ra. Tur för 011e att en vit bil är lätt att 
putsa bort dreglet på. 

Tage Hultgren underhöll gästerna 
med några spetsfundigheter från den 
finska verkligheten, medan Bosses 
Lena verkade äta för två av någon an-
ledning. 

Efter några timmar bakom rätterna 
istället för rattarna kunde alla mätta och 
nöjda styra kosan hemåt, med en ambi-
tion att detta mycket lyckade evene-
mang skall bli årligt återkommande. 

Det är mycket roligt om vi kan finna 
former för att på något sätt umgås utan-
för garagens i vissa fall, något för trång-
synta värld och värderingar. Detta till 
allas nöje, de flesta trevliga Saab-
kompisarna har ju trevliga fruar som 
kan umgås sinsemellan över virkning-
en, stickningen, korvgrytan eller nåt 
annat stimulerande. 

Text: Gnussar Krom -en  

Att Saab bar en segerkantad ral-
lybistoria med både ylande två-
taktstoner och mer flämtande 
V4-stämmor bakom sig har väl 
knappast undgått någon entusi-
ast Ju mer ljud desto häftigare. 

M er okänt är Saabs arbete un-
der 70-talet med den helt "tys-
ta" bilen - elbilen. 

Ett par generationer av testfordon togs 
fram bland annat den 95:a som kan be-
skådas på bilden. Totalvikten låg på 
hela 2 000 kg och lastförmågan var 250 
kg. Räckvidden var 100 km vid medel-
farten 50 km/h. Accelerationen från 
noll till femtio tog cirka tio sekunder. 
Prototypen var tänkt för lätt distribution 
inom tätortsområden. 

I en senare variant som i viss ut-
sträckning användes av Posten och 
Televerket byggd på 99-komponenter  

(tidigare visad i Bakrutran) var prestan-
dan vässad en smula, men som såofta 
förr stupade projektet på att batterierna 
var för tunga i förhållande till sitt ener-
giinnehåll. Och givetvis ett ganska 
kompakt ointresse för elbilar i allmän-
het. 

Men det är nog bara att vänja sig vid 
tanken. Kanske måste vi alla en dag 
bygga om våra kära men ack så förore-
nande Saabar till eldrift. Hoppas att det 
dröjer... 
Claes Johansson 

Med bagaget fyllt av batterier blev total-
vikten hela 2 000 kg. 

Julmiddag i hjulens tecken 
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Ba Tutan 

Sunkans Saabdemont i Innertavle 
Videofilm, banracingstuk och 
asfaltskaffe. Gunnar "Sunkan" 
Sandgren är en av Norrlands-
sektionen tunga namn. 

G
unnar Sundgren som han krist-
nades av far och mor när han 
föddes utanför Örnsköldsvik, för 

ett antal år sedan. Numera boende i 
Innertavle utanför Umeå efter att under 
ett antal år ha bott i Stockholm. När vi 
träffar honom en vacker månskenshe-
lyst vinterkväll verkar han dock vara 
helt tillsynes normal vid en okulärbe-
siktning och icke blivit drabbad av 08- 
syndromet. I Stockholm arbetade han 
bl a som byrådirektör och efter flytten 
till Umeå mestadels inom lokal-TV om-
rådet, ett intresse som han även odlar 
på sin fritid. Han har setts ivrigt filman-
de på de senaste årens is-SM tävlingar 
och genom sin firma GS Produktion sa-
luför han mycket professionella video-
kassetter med biltävlingsinnehåll till 
humana priser. Mycket bra present om 
man önskar överraska någon närståen-
de automobilfantast. 

Ibland kan han dock ha lite problem 
att hålla kontrollen över situationerna 
då fjärrkontrollen försvunnit. Fast pro-
blem är ju till för att lösas. 

Gå i kloster 
Gunnar är en mycket driven och skick- 
lig tecknare som prytt villan med några 
så fantastiskt utförda målningar av his- 
toriska automobiler att vi blev helt för- 

stummade. Gunnar och hans bror 
Anders blev redan från födseln in-
dränkta i tvåtaktsrök då far körde om-
kring i olika Saabar, så när grabbarna 
Sundgren började sköta ratt och peda-
ler på egen hand var bilmärkesvalet 
mycket lätt. En Saab eller då vi går i 
kloster skrek dom helt unisont och så 
blev det givetvis. En savannbrun 96- 
65:a inhandlades och karriären kunde 
påbörjas. 

Sunkan, en Saabgigant i Norrland. 

Efter en tid började bröderna tävlings-
köra med bilen i grupp II då bilen för-
setts med ett 2-tums avgassystem. 
Eftersom V4 epoken inletts ute i rally- 

B ilen är en ombyggd 96 kortnos. 
Den är byggd ca 1970 av en täv-
lingförare vilken körde bilen till 

mitten av -70 talet, och den finns kvar 
sovande tills ägaren får lust att ta fram 
bilen. Bygget är ej till salu. Bilens data 

är: Sidoplåten är 20 cm bred. Det sitter 
Sport inredning + framvagn på denna 
bil. Fronten är en långnos och huven är 
förlängd ca 30 cm. Kupen är kortad 70 
cm; inte helt olikt en Porche. 
Text: Stig Johansson 
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Bäst med buss till Trollhättan skogen så fann sig bröderna i en helt 
hopplös situation då fyrtaktarna drog 
förbi på rakorna så att kalsongerna 
fladdrade inne i bilen. Därför tog dom 
tjuren vid hornen och gjorde en hjärt-
transplantation (första i Övik) och kas-
tade in en V4 under huven och karriär-
en kunde nu fortsätta mot oanade höj-
der. Från början turades pojkarna 
Sundgren om att köra men allteftersom 
tiden led och tävling efter tävling pas-
serades blev mönstret allt tydligare. 
Det innebar att Anders körde och 
Gunnar tog hand om kontoret. Anders 
utveckaldes till en av Norrlands bättre 
Saabförare och han körde i skogen un-
der många år i såväl standard B som 
specialklassen innan han gav sig på 
rallycrossen. Han har för övrigt fortfa-
rande kvar sin RC-V4 och körlusten 
finns i högsta grad kvar då han förra 
vintern gjorde comeback i skogen med 
en 99:a, för Saab ska det givetvis vara 
än i denna dag. Gissa om Gunnar dre-
glade när skogåka och brorsan kom på 
tal. 

Gasfoten kliar 
Gunnar är jättesugen på att åka 
Historic racing men han tycker att hans 
efter 11 års renoveringstid snart färdig-
ställda Monte Carlo 850 1966 är alltför 
skadlig och det kan vi instämma i. Han 
letar väl efter ett lämpligt objekt för 
detta mål, men vad Bakrutans utsände 
erfarit så letar Gunnar fortfarande med-
an gasfoten fortsätter att klia. 

Monte Carlon inköptes redan på den 
tiden då Gunnar och Margit bodde i 
Stockholm men renoveringsarbetet tog 
inte fart förrän paret flyttade norrut och 
garaget blivit färdigställt. Efter att vissa  

av Gunnars putsbögskompisar visat ho-
nom hur finishen ska vara på en Monte 
Carlo 850 och Gunnar anammat dessa, 
börjar bilen se mycket bra ut med en 
helfräsch "gardinenlack" som grädde 
på moset. Och i vinter ska vevaxeln ges 
nya lager inför sommarens bravader. 
Han visade upp den i banstuksutföran-
de på förra årets motormässa i Umeå 
och många tyckte om den. 

Gunnar är den som håller i pungen 
för Norrlandssektionen räkning och det 
sköter han på ett helt ypperligt sätt och 
dessutom har han det viktiga uppdra-
get att fungera som fikaarrangör vid al-
la träffar. Det fungerar också bra så 
länge han håller fingrarna borta från 
kaffepannan som vid hans gästspel of-
tast liknar en asfaltgryta. Han har alltid 
något spännande på G och vi väntar 
med stor spänning på nästa grej! Han 
håller just nu och pysslar om en 9000 
med höfläkt om bakaxeln skulle kon-
stra på MC:n, medan hustrun Margith 
får tuffa omkring i en röd 96 V4 då man 
i den akademiska värld där hon vistas, 
ej imponeras om hon flyger in på par-
keringen med Monte Carlon. Hon får 
däremot anses vara familjens verkliga 
expert vad stroppar och dess använd-
ning i Monte Carlo och sportbilar be-
träffar. 

Vi får hoppas att Gunnar får behålla 
tvåtaktsgnistan i många lyckliga år då 
han har mycket ogjort ännu, både inom 
SSR och i den egna firman "Sunkans 
Saabdemontering". 

Det goda kaffet och hembakta lim-
pan satt mycket bra i kistan, tack 
Gunnar! 
Text: Gnussar Krom'M 

Att åka till Troll-
hättan är inte kul. 
Åtminstone inte om 
man bor i Stock-
holm och ska köra 
själv. Dyrt är det 
också. Därför ord-
nar SSR genom 
Jonasson Travel 
(inte Trouble) buss-
färd med fyrtaktare 
till årsmötet i Troll-
hättan 6 mars un-
der mottot bekvämt, roligt och snabbt. 

Vid ca 40 personer blir priset för 
t.o.r ca 200 kronor. Då ingår förfrisk-
ning (ej alkohol) och en jäkla massa 
Saabsnack. John kommer även ha sin 
sedvanliga chaufförsmössa på sig. 

Även icke-Stockholmare är självklart 
välkomna att åka med, till ett något lä- 

gre pris. Det är bara att hoppa på längs 
vägen. Ring och meddela John så fort 
som möjligt! 08/25 89 48. Bussen avgår 
05.15 från Stockholm och passerar kän-
da tillhåll såsom Strängnäs och Örebro. 
Bussen är åter i huvudstaden ca 22.15. 

VÄLKOMNA 

Bultar till bilen 
Medlemmen John Jonasson har i samarbete med Allhamra-
skolan i Kisa tagit fram nytillverkade hjulbultar till JP-fälgen 
och den s.k fotbollsfälgen. Dessa börjar bli en bristvara. 
Bultarna är elförzinkade och i stort sett identiska med 
originalet. För att en serietillverkning skall bli möjlig behöver 
John veta om fler medlemmar är intresserade att köpa bultar. 
Priset för en sats till hela bilen beräknas bli cirka 500 kronor 
och styckpriset cirka 25 kronor. Hör av er snarast till John, 
telefon 08/25 89 48. 

18 
	

19 



En alldeles vanlig dag i garaget. 
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Sista numret av Bakrutan! 
Detta är sista numret som du får om inte medlems-
avgiften för 1993 betalats in.Tänk också på att alltid 
ändra adress till kassören vid flytt. Byter du bil bör du 
även meddela detta. 

Kassör Mats Carlsson 
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Yxiga Fredriks historia 
I Bromma bor en man med säll-
synt aptit för risiga Saabar -23 
år med 25 Saabar på samvetet. 

Efter att ha åkt V4 i unga år med 
tre systrar + två föräldrar så var 
jag ingen Saabfantast. Delvis pga 

att den sjögröna 69:a var ett måndags-
exemplar av sällan skådat slag. Efter 
det blev det inga med Saabar för min 
far. Men min farmor åkte vidare i sin 
66 MC som 1980 byttes mot en av 

Sveriges garanterat sista sålda 96:or. 
Mitt Saabintresse kom inte förrän jag 
köpte en 95:a av en kompis för det fa-
ciala priset av 100 kr dock med kraftigt 
rostigt vänster hjulhus och tvärrisig väx-
ellåda och en månads besikting kvar. 
Den köptes för att dödas! Kopplings-
cylindern rasade omgående men ändå 
körde jag ifrån en Peugeot 205 på en 
grusväg. Efter det ville jag prova vidare 
med en annan 96:a, en 74:a. En pärla 
med endast 6 500 mil på mätaren. Efter 

3 000 mil och tre motorer fyra växellå-
dor, en drivaxel såldes pärlan döpt till 
Agne för att den var så ful - indiskt gul. 
Efter det har det blivit ett antal V4:or 16 
stycken. Efter att ha flyttat och då upp-
täckt att grannen hade en 67:a blev jag 
helfrälst på långnosar. Dock bara V4:or 
67-68. 

Fick köpnoja 
Senare när jag i en köpnoja fick reda på 
en 65:a för 1 200 kr köpte jag den och 
då hade jag helt plötsligt en massa två-
taktsgrejer som jag inte visste var jag 
skulle göra av, jag som inte gillade två-
taktare. Så läste jag Bilsport om att nå-
gon ville sälja en tvåtaktare cabriolet, 
vilket pilsnerfantast jag är, så reste jag 
till Västerås och inhandlade en st reg-
bes Saab 96 Convertible för 2 000 kr av 
ett par raggare som byggt den till 
Västerås crusing, men dock ej använt 
den. 

Dom prövade att sälja den, för annars 
hade dom tänkt skrota den pga plats-
brist. Så jag tänkte skojig bil att ha till 
crusing Stockholm, för att sen skrota 
den, för att ta grejerna till den andra 
65:an. Sedan dök en annan annons 

upp i Gula tidningen. Saab 96-65 pris 
900 kr, jag åkte och tittade och bjöd 50 
kr, och fick den. Enda felet var att bry-
tama hade gått av. Den sålde senare till 
en medlem i SSR som tjatade att jag 
skulle gå med och åka på vinterträff. 
Caben var okey tyckte jag (knasboll) 
och så blev det. Efter ett antal träffar tre 
närmare bestämt började Saabgurun 
John Jonasson tjat om kortnos bli job-
bigt, så när svart Saab 95 annonserades 
i Gula tidningen under rubriken bort-
skänkes så var det problemet fixat. Det 
var en 95-60 chassinummer 994 som 
avyttrades pga platsbrist. Jag lider ty-
värr av köp-och säljnoja. 

Efter det köpet slutade John att tjata 
och nästa gång vi träffades hade jag 
köpt ytterligare två st 96 kortnosar, en 
63 och en 64. Så efter ett år av 
Saabsjuka (hmhmhm) har jag jagat de-
lar på diverse marknader och i annon-
ser-så jag kan kalla mig Saabidiot( med 
en liten förkärlek till Opel). I skrivande 
stund har jag haft inte mindre än åtta 2- 
taktare, 16 st V4, och en! 99:a. Och fler 
ska det bli, även om jag inte slår 
Matthias Roswall till 100 Saabar, men 



Sveriges första 
tiverljudsjaktplan SAAB J 35 

det enden 

jaktplanet . 

ix/öde:fen 

med dubbel 

delitcwiracge 
SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET 

LI NKÖP /NG 

Kraftfull stridsvagnslik uppenbarelse på Stockholms gator. Något att åka på Saabträff med. 
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ejl
ohn Forssgren ser helt normal ut, ja 
nästan trevlig. Det är betydligt mer 
än vad man kan säga om hans bil. 

Mitt emellan fronten på ett gruvtruck 
och bakändan på en Volkwagen Golf 
skymtar lämningar av en Saab V4. Den 
ljusblå färgen sticker i ögonen och av-
gasröret sträcker sig som E.T:s finger 
krokigt mot skyn. Som flugögon tittar 
två blinkers upp i motorhuvens fram-
kant och på taket sitter gula positions-
ljus i händelse av en oväntad helikop-
terlandning. Framhjulen är friliggande 

med små och buckliga framskärmar 
a la -Hot Rod. 

Detta är bilen som borde ha perma-
nent monterade spypåsar - på utsidan. 

Men John är minst sagt nöjd. 
- Jag ser den som ett konstverk. Den 

är fulländad i sin form, säger denna 
uppsalabo som varje dag pendlar till 
Stockholm med sin skapelse. 

Bilen är helt godkänd utan en enda 
anmärkning utan att han behövt muta 
eller hota någon, för att använda Johns 
egna ord. Metoden var uttröttning och 

Ett fall för lynchning? 
John förädlar Saab på sitt eget vis. 

Skulle han överleva en träff? 





a tut aktutan 	

Nu är det nytt år och nu nalkas en ny vår och sommar med nya 
trevliga träffar. Träffarrangörerna hoppas att ni kommer med era 
klenoder men dom vill att ni hör av er innan ni kommer till träffen, 
sd att dom kanfixa fika, priser, mm eller det kan bli förändring i 
programmet. Med andra ord hör alltid av er cirka en vecka innan 
träffarna sd får ni veta traffplatsen. 

Sommarens evenemang 
omsorgsfullt val av besiktningstation. 
Nu står det "ombyggt fordon" papper-
na. 

Stoppad med blåljus 
Äckel-Saaben tarvar en provkörning 
och John låser upp hänglåset till dör- 
ren. Inredningen påminner om tarmars 
insida om än i ljusblått. Små pedago- 
giska lappar om olika knappars funk- 
tion är klistrade här och var bredvid 
diverse käcka tillrop. Panelen är stilen- 
ligt rollad i ljusblått. Delvis. En pärm 
med bilens samtliga handlingar ligger 
uttryckningesberedd nära förarplatsen. 

- Jag brukar räcka fram den direkt 
när polisen stoppar mig. Hittills har det 
hänt 10-12 gånger med blåljus. 

Modifieringarna har skett i etapper. 
Steg ett var att Saaben blev svårt ram-
ponerad vid en krock. Valet stod mel-
lan att skrota eller göra något kul med 
den. Det förstörda bakpartiet snygga-
des till med en bakdelen från en Golf 
som råkade finnas till hands. Fronten i 
denna svensk/tyska union tillkom i ett  

senare kreativt skede för att balansera 
det baktunga intryck bilen gav. Små 
justeringar har kontinueligt gjorts sedan 
dess. Renoveringar och hembyggen 
blir ju som bekant aldrig riktigt färdiga. 

Provkörningen sker i stillhet. Kaoset 
äger rum utanför den trivsamma 
kupén: Folk stirrar, skrattar medan vis-
sa gör sitt bästa för att hålla kväljning-
arna borta. 

Körupplevelsen är precis lika lun-
kande mysig som i vilken V4:a som 
helst, sånär som på att backen inte fun-
gerar. 

- I den förra växellådan gick inte 
backen att få ur, aldrig får man vara 
nöjd, upplyser John. 

Denne Saabförädlare är än så länge 
inte medlem i SSR, men är givetvis väl-
kommen i gänget. 

Visst vore det väl trevligt att se ekipa-
get på en träff? 
Visst? 
Text: Claes Johansson 
Foto: Per-Åke Uddman 

8 maj Saabrally i Trollhättan. Start 
Saab-museet klockan 10.00, 
kontaktperson Ingmar Andersson 
Tel: 0520-294 94 eller 960 09. 

8-9 maj Arosmarknaden på 
Johannisbergs flygplats, upplysning 
Tel: 021-12 05 44 (Classic motor). 

15 maj DKW-klubbens redaktion 
inbjuder SSR:s medlemmar till träff. 
Samling Gamla Uppsala klockan 
11.30, fina priser utlovas (många spon-
sorer). Sista anmälan 30 april till 
Susanne och Tony Karlsson, Sidvägen 
12A, 740 61 Tobo Tel:0295-345 55. 

16 maj Östgöta Saab klubb anordnar 
träff kontaktperson Kent Druid 
Tel: 013-73470. 

23 maj Vårmöte Sonettklubben anord-
nar träff på parkeringen Claes Ohlsson 
i Insjön, kontaktperson 
Åke Olsson Tel: 0495-405 95. 

28-31 maj internationell Saabträff i 
Lillehammer i Norge. Kontaktperson 
Anne Andersen eller Håkon 
Håkonsonsgt 12 N-2300 Hamar 
Tel: 009-47- 65 -271 77. 

29-30 maj Classic motor festival, 
Ånnaboda, upplysning 
Tel: 019-22 81 14 (Classic Motor). 

13 juni träff i Uppsala med bra Saab-
före, kontaktpersoner Mats Blomkvist 
Tel: 018-25 80 34 eller Lars-Åke 
Karlsson Tel: 018-36 77 06. 

3fidi Veterama Nyköping, upplysning 
Tel: 0155-580 02 (Classic motor). 

15 augusti Eskilstuna veterandag, 
upplysning Tel: 016-244 00 (Classic 
motor) 

Kisaköret anordnas i september, da-
tum meddelas senare. 

Söderturen datum ej fastställt, med-
delas senare. 

Andra träffar som kommer under 
året meddelas senare. 

Du/ni som tänker anordna en träff 
skall skriva några rader till redaktionen 
så kan vi komplettera evenemangska-
lendem. 

Red Erik piffig motorrum med delvis enhetlig lik-maskblå nyans. 
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Namn: Johan Olofsson 
Bor: Nödinge två mil norr om Göteborg. 
Ålder: 22 

Är du lycklig: 
Ja, vad kan man annat vara när man 
kör tvåtaktare varje dag. Och eftersom 
min nuvarande kortnos går som bruks-
bil året runt så är jag på jakt efter en 
till kortnos som bara ska rulla under 
den varma årstiden. 

Namn: Kristian Gerdtsson 
Bor: Staffanstorp 
Ålder: 23 

Tidigaste Saabminne: 
Tidigt på 70-talet då farsgubben fort-
farande hade sin ljusblå 96-62:a. 

Värsta Saabminne: 
När jag ledde Sydsveriges största 
folkracetävling -1989, och såg ut att 
gå mot en ohotad A-final seger. Då 
V4:an fullkomligt dör ut på målrakan. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om det så bara funnits Volvo-bilar i 
hela världen så hade jag definitivt le-
tat efter en annan hobby. ALDRIG 
VOLVO. 

Det bästa med Saab: 
Tvåtakts ljudet, rattväxel, frihjul, sned 
körställning, tändningslåset på golvet, 
backlåset. ALLT. Lukten (rätt olja). 

Och det sämsta: 
Vaddå? 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Minst fem stycken samtidigt. 93 GT 
750, RC 900 Turbo, RC V4:a, två-
takts Sonett, 96 Sport. 

Är du lycklig: 
JA. Äger just nu en Saab 900 T16 ral-
lycross, två st RC V4:or, fyra st folkra-
ce 99:or. Tyvärr ingen taktare (men 
det där finns en i samma garage). 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Att jag äger allt för många Saabar och 
att de står uppställda på alla möjliga 
ställen. 

Jag vill också ha sagt att: 
Som aktiv Saabförare är jag mycket 
besviken på att Saab inte satsar på 
motorsport, trots allt är vi några som 
fortfarande kör Saab både i RO rally 
bana m m. Tävlingsgrejor till Saab är 
mycket svåra att få fatt i. Hoppas på 
bättring. Men jag fortsätter med mina 
Saabar, har nu ägt över 50 st. 

Tidigaste Saabminne: 
Jag har inget speciellt första 
Saabminne men hela min uppväxt be-
stod av kortnosar och blårök. 

Värsta Saabminne: 
Det var en decemberkväll för några år 
sedan. Det snöade kraftigt, vägarna 
var glashala och jag kom körande med 
kompisens 900:a med dåliga sommar-
däck. Vid en skarp gatusväng tappade 
jag (bilen) styrförmågan och gled ret-
fullt sakta in i ett staket. Resultatet 
blev två bucklor i dörren och jag lite 
fattigare (självrisk). 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
INGET! 

Det bästa med Saab: 
Framförallt körglädjen, vinteregenska-
perna och ljudet (tvåtakt). 

Och det sämsta: 
Kommer ej på något. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Enligt mig räcker det med minst en 
Saab helst då en tvåtaktare. Men 
gärna flera. 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saabintresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Några av mina kompisar kör Saab 
900:a och 9000 (se foto) plus att fa-
miljen har en 95:a V4. Farsan tycker 
ibland att det går till överdrift med allt 
reservdelssamlande. 

Jag vill också ha sagt att: 
En gång Saab alltid Saab. 

På semester någonstans i Sverige på 
70-talet. Observera byxvidden! 



NYTT världsrekord
* 

 

SAAB  29  
, .29~514PA ,431 

FAI har nyligen officiellt godkänt det världsrekord, som den 

23 mars i år sattes av kapten Hans Neij och fältflygare 

Birger Eriksson, vilka med två standardutrustade fotospa-

ningsplan av typen Saab-29C (S 29C) flög en 1.000 km slu-

ten bana med en medelfart av 900,66 km/tim. (Det tidigare 

rekordet löd på 822 km 'tim.) 
Rekordflygningen utgör ett nytt bevis på Saab-29:s höga inter-

nationella klass. Detta helsvenska reaplan är idag standard-

utrustning vid flertalet av Flygvapnets jakt-, attack- och 

spaningsförband. 
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Namn:Lennart och 
Rose-Marie Sandberg 

Bor: Gräfsnäs utanför Alingsås 

Ålder: 33/32 år 

Tidigaste Saabminne: 
När jag som liten 2-åring stod i köks-
fönstret och tittade ut på bilarna som 
körde förbi samtidigt som jag sa 
"Saaben ryker". 

Värsta Saabminne: 
När balansaxellagret gick sönder mitt 
i korsvägen i Göteborg på en gammal 
Saab 95:a. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Att äga en Volvo är väl ungefär som 
att kyssa sin svärmor kan jag tänka 
mig. Men man måste tyvärr konstate-
ra att behövs en kombibil som bruks-
bil så gäller 245:an. Där har Saab 
ingenting att hämta. 

Det bästa med Saab: 
Den är slitstark som bruksbil om man 
håller den i ordning. Jag kör själv en 
Saab 99 med 1,85 I motor av 1973 
års modell. Den köptes den 4 dec 
1976 (min första bil) för 15.500:- 
och hade rullat 7 500 mil. I dag har 
samma bil rullat 62 200 mil. 

Och det sämsta: 
Det är ofta irriterande småfel på en 
gammal 99:a. I det fallet är 95-96 
bättre. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Svår fråga, men vi äger idag följande 
bilar: Saab 92 1954, Saab 95 1960, 
Saab 99 1973, Saab 96 1975, 
Saab 95 1975 B, Saab 900 1988. 
Och jag tror att det är nog ett par för 
mycket tyvärr. 

Är du lycklig: 
Givetvis men en 95:a 59:a hade 
inte skadat. 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saabintresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Dom är numera härdade. Jag har 
dessutom lyckats få ett antal vänner 
och bekanta att köpa Saabar som 
bruks- och i vissa fall samlarbilar. 
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Växellådan tvärnöp på Rosa Pantern vid Nyköping. 
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Datorn gav svaret: 

Klubbens genomsnittsmedlem 
FYI en tragisk 

figur 

Rosa Pantern går igen 

Sedan Bakrutan datoriserats 
har oanade och hittills opröva-
de möjligheter öppnat sig. Inte 
bara vad gäller att försena ut-
givningen av tidningar. 

G
enom att samköra de tre opera-
tivsystemen samt via telenäten 
länka oss till befolkningsregis- 

tret, körkortsregistret och registret över 
vanartiga barn har vi tagit fram en unik 
profil över den genomsnittlige SSR-
medlemmen. Efter åtskillig pappersex-
cersis och erfoderliga avgifter kunde vi 
också länka oss till polismyndighetens 
fantomdator, ni vet den som spottar ut 
bilder på mördare omöjliga att fånga. 

Resultatet är allt annat än uppmun-
trande: 

Fantombild på SSR:s 
Mr Genomsnitt. Som alltid 
när det gäller datorberäknade 
genomsnittsfigurer: skönt att 
han inte finns... 

"Den genomsnittlige SSR-medlem men 
är en glesbygds-figur med tragiska un-
dertoner. Han befinner sig i obestäm-
bar ålder mellan 30 och döden emedan 
hans mentala status ligger i paritet med 
en sjuårings. Schizofrena drag (s.k 
dubbel identitet) kan förekomma. 

Han rakar sig sällan, klär sig brist-
fälligt med märkliga huvudbonader 
och talar obskyr dialekt. Pratför endast 
i samband med Saab-snack och då ofta 
inom en snävt specialområde exempel-
vis "Chassinummer jag minns", "Ber-
ömda kolvdimensioner" eller "Ovanliga 
delar jag minsann har hemma". 

Han har ett antal oavslutade projekt 
utanför stugknuten och anses av om-
givningen som knepig. 

Allt enligt vår dator. 
Redaktionen 

Jag berikar alltid mina dagar med 
att besöka diverse skrotar och en 
fredag ser jag något hemskt, en 

målad långnos som skulle skrotas. Det 
var den inte var mogen för, så för-
handlingar inleddes och det ledde till 
köp av en rosa och lila Saab 96 av 1966 
års modell, som två dagar efter köpet 
klarades besiktningen efter att jag en- 

dast bytt avgassystem och backar bak + 
svets av ed litet hål i vänstra hjulhuset 
fram. 

I bilen fanns ett inbyggt växellåds-
problem: diffras modell tvärnit och se-
dan även topplockspackningsproblem 
efter att kört Stockholm-Västerås-
Stockholm i rask takt. Bilen kom ur- 

sprungligen från Östergötland och 
Matthias Roswall ville ha den, så vi byt-
te lite grejer och bilen har nu återförts 
till det fagra Östergötland, dock ej till 
Motala, men väl till Vadstena. 

När Matthias var och hämtade bilen 
visste han att den nya växellådan inte 
gick på 4:an, men han och Robert 
Karlsson tvingade 4:an att ligga i ge- 

nom att Robert pressade sitt knä mot 
ett högtalargaller som låg på växelspa-
ken. Det höll ända till Nyköping. Nu 
rullar bilen och går som en dröm säger 
Matthias i ett av sina nattliga samtal från 
Saab metropolen Vadstena. "Saab ne-
ver dies, they just go faster". 
Text :Fredrik "Saabidioten" Ekendahl 



a Tutan 

De schuckra skrotarna del 3 

Frukosten smakar bäst bredvid 
vraket av en Saab Sport. 

Liten men naggande god 

F öreställ er en sån där knoppande 
varm vårdag. Fåglarna kvittrar, 
solen leker kurragömma med nå- 

gra glest placerade bomullsmoln. Du 
letar dig fram mellan backkrön och 
kurvor i favoritfordonet. Gruset smatt-
rar mot underredet och i baksätet står 
en 50-talstermos i plåt, en unikabox 
laddad med mackor och i passagerar-
sätet jollrar polaren. 

Just så var det i våras när Gunnar 
och jag, säkert för hundrade gången i 
rad, besökte favorittillhållet, vårt eget 
kindergarten för överåriga. Vår lilla 
bilskrot. Jag säger "vår" för här känner 
man sig helt enkelt hemma. Den äger 
det förtjusande namnet Visselvik och 
ligger en bit i från Kisa, i Ydre kom-
mun. 

En lika spartansk som tidig frukost 
dukas upp bredvid favoritvraket i 
hård kamp med en lokal myrarmé. 
Konturerna av en 96:a kortnos går inte 
att ta miste på, och hålen för de dubbla 
listerna berättar att det är en gammal 
Sport. 

Här smakar en frukost som allra 
bäst. 

Stackaren är verkligen berövad allt. 
Själens instansade siffror i plåten under 
baksätet har brutalt sågats bort från sin 
plats. Av chassiplåten återstår bara en 
ljusare skuggning i den mattröda fär-
gen. Ett kromat sidostycke till sportsto-
lama befolkat av stridslystna myror ros-
tar sakta bort strax bredvid våra limp-
mackor. 

Av Saabar finns inte mycket kvar. 
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Töcksfors vildare än väntat 
En lika oväntad som skakande rapport 
kom Bakrutans redaktion tillhanda kort 
efter utgivningen av förra numret. Det är 
norrmannen Hans Fredrik Larsen i 
Fredrikstad som kommer med nya häp-
nadsväckande fakta om skroten i 
Töcksfors. Hans Fredrik skriver: 

"Jag bor en timmes körning från skroten, 
så jag har varit där ett par gånger. Jag har 
tagit bilder på alla Saabar och när jag räk-
nade efter kom jag fram till ett annat svar 
än det du kom fram till" 

Hans Fredrik syftar på min angivelse 
att en handfull gamla Saabar vilar på 
denna makalösa bilkyrkogård. Det rör sig 
enligt Hans Fredrik om betydligt fler: 

92A 	1 stk 
928 	18 stk 
(nej ni läste inte fel, arton stycken!) 
93A 	5 stk 
93B 	4 stk 
96 	8 stk 
95 	1 stk 

Om Hans Fredrik Larsens sensationella 
uppgifter stämmer, och vi har ingen an-
ledning att betvivla dem, får viceredaktör 
Johansson härmed be om ursäkt. Nya 
glasögon är planerade - liksom en ny tur 
till Töcksfors! 

Claes Johansson 

a utan 

gärna, likaså de gamla 95:orna. 
Men snudd på lika stort ha-begär 
utlöste en mysig DKW Schnell-
lastwagen som i sin fulhet påmin-
de om en 92:a som gått på anabola 
steroider. 

Två sönderstampade VW Kar-
mann-Ghia och en hel del mysiga 
lastbilar och bussar ruvar också i 
buskarna. För att inte tala om en 
fullständigt förvriden Packard från 
mitten av 50-talet med hål för taxa-
meter. 

Morgonen övergår i dag och 
snuddar på kväll innan vi återigen 
smattrar grus i tvåtaktaren. På hemväg, 
men snart tillbaka för nya upplevelser. 
Claes Johansson 
Vägbeskrivning: Ca 10 km efter Tid-
ersrum på väg 134 söder om Kisa ta hö-
ger upp i skogen vid skylten Ånghåts-
brygga/Svenningby. Håll vänster i Y-
korsningarna, åk ca en mil in i skogen. 

Spejare i buskarna 

En av Bakrutans spejare har hittat dessa trevliga tvåtaktare på sin 
bilskrotsresa i Lykseletrakten. Vid närmare forskning visade det 
sig att bilarna tillhörde en Saabfantast med namn Martin Stenlund. 
Som vanligt har han sålt bilarna tillförmån för andra vrak. 
Text: Skrotspejaren 

När jag var här för första gången som 
nybakad Saabaktivist för sådär en tio år 
sedan var utbudet rikligare. Ur en 93:a 
lösgjorde jag en hel komplett inred-
ning och betalade 500 spänn. 

Som reservdelsskatt har skroten för 
länge sedan spelat ut sin roll. Men re-
kreationen har inte blivit sämre med 
åren. En udda svart 96:a minns man 
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    Tidning 
med vrid- 
moment 
Sd bär ser engelska 
Saabklubbens tid-
ning ut. Vi fick den 
under vdrt besök i 
England Klubben 
innebdller ungefär 
samma galningar 
som den svenska, 
kanske en smula 
mer fanatiska i 

sin religionsutöv-
ning. 

En samlade på 
klubbmärken 

från jordens alla 
Saabklubbar. Han 
hade ett helt al-
bum. 

En annan hade ett 20-tal orenverade 
Saabar, varav en 93:a 750 GT. Han 
köpte bara fler och fler, nu senast en 
92:a från Sverige. Om någon var kör-
klar - eller till salu? Nej, självklart inte. 

Sedan finns normalfanatikern, i 
England körandes V4, 90, 99 (gärna 
turbo), 900 och 9000. Tvåtaktare är 
ovanliga. 

Tidningen innehåller annonser, tips 
om kommande träffar och gamla biltes-
ter. Ganska stor del ägnas åt insändare,  

en livlig 
tradition i England. Diskus- 
sionen är hetare. Medlemmarna stolta-
re. De skickar glatt in bilder på sina bi-
lar, oavsett om de inte är i utställnings-
skick. Något för SSR:s medlemmar att ta 
efter. 

Adressen till engelska Saabklubbens 
tidning är: Saab Torque, Andrew Smith, 
201 Whitehill Road, Hitchin, Herts SG4 
9HY, England 

Claes Johansson 

jutkanten av den stora Saabträffen i södra England i somras satt ett glatt gäng 
för sig själva inringade av ett par Saabar. Den ena kan väl räknas som en rari-

tet i England, en 1958 års Saab 93. Ägaren var rockmusikern Jason Hew med flick-
vännen Wanda från Kent. Bilen var vänsterstyrd och försedd med en trevlig S-skylt 
mitt på bakluckan. I grillen tronade ett M-märke som väckt mycket huvudbry hos 
ägaren. 

-1 dont know what it means, klagade Jason. Han visste inte heller så mycket om 
sin bils historia, bara att den troligen tagits till England av en privatperson vilket 
också rattens placering tyder på (Saab byggde och exporterade inga högerstyrda 
93:or). Sedan Jason köpte bilen för 5-6 år för billiga 1 000 pund har den fått en ny 
grå lackering och vanligt underhåll. 

Bob Parsons i Hinkley i 
England kör tvåtakt, 

men på tre hjul. Det hand-
lar om en motorcykel med 
sidovagn som Bob byggde 
själv 1970. Med sin 850-ku-
biks trecylindriga tvåtakts-
motor har den rullat pro-
blemfritt i drygt 9 000 mil. 
Känner du till något udda 
fordon som drivs av en 
Saabmotor - eller kanske 
tvärtom, en Saab med en 
uddamotor? 
Skriv till Bakrutan! 
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Den 
kar Vååe 

Servo , beänsle. 
.17mb.lik 0,4 
aha såna 

srejor 

En härlig bild från 1952, 
med en strålande glad tjej 
som just kommit i mål i 
Monte Carlo-rallyt. Frågan 
blir givetvis: vad heter den 
glada föraren? 

Skicka ditt svar till Erik 
Randa, Duvholmsgränd 12 
2 tr, 127 41 Skärholmen. 
Senast 10 april vill vi ha 
ditt svar. 

Vi kör även denna gång 
med ett hemligt pris 
(men det är ingen 
hylsnyckelsats). 

Rätt svar på förra gåtan 
är bygeln som håller fast 
låssnäppet för att låsa 
luckan över reservhjulet. 

Och det rätta svaret är 
inskickad av Tommy 
Johansson  i  Umeå. 
Grattis Tommy. 
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Bo till 
nästa 

gång 

Endast 

G har 

HOT TIP I 

...Peter Wallenberg, höjdare på 
Saab Scania, som köpt en Saab 92 års-
modell 1950 med chassinummer 007. 
Bilen används så flitigt att den redan 
skurit en gång, men enligt vad Djung-
eltrumman hört är det full fart igen. 

...nya Saab 900 som får premiär 
hösten 1993. Under huven kommer 
förutom en sedvanlig fyrcylindrig mo-
tor även leta sig ner en V6:a signerad 
General Motors. Saabentusiasterna får 
ställa sitt hopp till att startnyckeln be-
hålls vid golvet - så att åtminstone nå-
gon detalj är äkta Saab, när man envi-
sas med fyrtaktsmotorer utan frihjul! 

...viceredaktörJobansson på Bak-
rutan som lyckats med bedriften att 
knyckla till sin ljusblå och för dagen 
u.a nybesiktigade 62:a. Mitt i sorgen 
planläggs nu en helrenovering. 

-.avgående ordförande Yngve 
Ekberg i Stockholm som importerat sin 
drömbil från USA: en Saab 93 GT. 
Bakrutan återkommer med en "full 
story". 

...Gnussar Kroma vår hemlighets-
fulle reporter i norr i själva verket är 
någon annan. Kan det vara möjligt, frå-
gar sig Djungeltrumman? 

...en synnerligen udda Epatraktor 
som rullar Åtvidaberg. Det är en riktigt 
gammal goding, en Saab 92 1950 med 
chassinummer 217! Taket är avskuret 
och ersatt med en lastlåda. Om-
byggnaden gjordes någon gång på 60- 
talet. 

...det stora lyft -et som skedde för en 
tid sedan på Nordiska Museet i 
Stockholm. Det var en Saab 92 som 
med hjälp av en bauta-kran lyftes in i 
lokalerna för att visas på en stor utställ-
ning om Sveriges historia. Saaben var 
en 56:a tillhörande Saabmuseet. Utställ-
ningen öppnar den 21 mars. 

...Cab-Fredrik Ekendabl som nära 
nog abonnerar på vägkanterna i 
Stockholm. Nu senast skar motorn på 
bruksvagnen från 1964. "Kopplingen 
pulvriserades också" sa Fredrik och 
plockade fram ännu ett lik ur göm-
morna. 

Djungeltrumman är Ditt forum för 
skvaller. Motarbeta Bakrutans tendens 
att ibland bli för intern. Har du hittat 
ett skogsvrak? Gjort ett fynd? Gjort bort 
dig— eller någon annan? Låt resten av 
SSR veta vad som händer på just din el-
ler grannens bakgård. 

Inget skvaller är för litet för att upp-
märksammats. Skriv kort. Skriv hit. 
Skriv NU! 
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OCELERATION 

börjar med 

AC specialstift 

för SAAB 92 
heter M44 

För Volvo PV 444/445 
10 mm gänga 104/V 
Volvo PV 444/445 
14 alm gänga C 44 
Volvo 544/Amazon 
60 hkr 	C44 
Opel 	45F Opel 
Volkswagen 
1954-60 . 	43 L 
Volkswagen 
tid. modeller 	45 F 
SAAB 93-96 M 84 

Finnes i satsförpadening 
för ovanstående bilar. 
AC har specialstift även 
för de flesta övriga bil- 
märken och modeller. Er 
servicestation hjälper Er 
att få rätt AC-stift med,- - 
HOT T1P för Er vagn." 

Trollhätte- 
sektionen 

Vi har planerat följande 
verksamhet under 1993: 

6 mars 
SSR Årsmöte 

6 mars 
Marknad, se annons 

8 maj 
Rally/träff. 

Vi samlas vid Saab-museet 
i Trollhättan och inleder med 
sektionsmöte. Sedan start 
för rally som blir en slinga i 
Trollhättans vackra omgiv- 

ningar. Annons och 
inbjudan senare. 

28-30 maj 
Internationell Saab-träff i 

Lillehammer, Norge. 
Vi planerar en resa i våra 

gammel-saabar dit. 

September: 
Höstmöte. 

Ev kör vi manöverprov på tid. 

November: 
Sektionsmöte. 

Saab-hälsningar 
Roland Widarsson 

SSR Trollhättan 
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MHRF - BESIKTNINGSMÄN 

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

TEL: 0485-54242 

Rolf Jensen 	 Martin Stenlund 
Bäckvägen 7 	 Postlåda 1195 
Olsfors 	 920 34 VORMSELE 
517 00 BOLLEBYGD 	TEL: 0950-81043 
TEL: 033-29 53 69 

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

OBS! 
Alla besiktningsmän har 
anmälningsblankett till 
veteranbesiktningen. 

NORRLANDS-
SEKTIONEN 
Martin Stenlund 
Postlåda 1195 
920 34 VORMSELE 
TEL: 0950-81043 

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

TRomarrE- 
SEKTIONEN 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 VARGÖN 
TEL: 0521-230 33 

TIDNINGSREDAKTIONEN 

Erik Randa 	 Claes Johansson 
Duvholmsgränd 12 
	

Fregattvägen 10 9tr 
127 41 SKÄRHOLMEN 
	

183 53 TÄBY 
TEL: 08-710 61 13 
	

Tel: 08-756 24 12 

Dina annonser skickar du till: 
Stoppdatum för 
material till Bakrutan 
Nr 2 	10 april 
Nr 3 	25 augusti 
Nr 4 	5 november 

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

Ra'• • 	 • • A • 
dit & dat, • • • • • 

Säljes: Saab 96 -65. Röd. Endast 7100 mil. I 
mycket gott skick. En ägare. Pris: 8000 kr. 
Leif Ringhagen, Tuppes v. 25, 784 55 
Borlänge, Tel: 0243-271 44 

Säljes:Vattenpumpstätning till Saab 93 
och 96 t o m 1964. 
Erik Randa Duvholmsgränd 12 
Tel:08-710 61 13 

Säljes: Saab V4 motor helrenoverad för ca 
1500-2000 mil sedan. Byggd till 1700cc med 
nya delar kolvarna är av 1:a ÖD, kammen är 
7,2, toppen är planad lmm och portad (större 
än packningarna), insuget är portad 
för bättre flöde, Weber 36/36, pris 6500 KR 
Erik Randa Duvholmsgränd 12 
Tel: 08-71061 13 

Säljes: Saab GT-vevaxel. Nyrenoverad av 
Ström i Trollhättan. Planade kortnostopplock 
3 mm,passar även 74 mmm kolvar. Aldrig an-
vända, planade av Ström. MC 850-topplock ej 
planade. Motorvärmare till kortnos, ej frost-
pluggmodellen 
Leif Hansson, Apelgatan 1,621 49 Visby, 
Tel: 0498-24 81 16 

Säljes: Saab 96-65 Savannbrun i bra skick. 
Gunnar Magnusson Tel: 0494-111 79 

Säljes: Saab MC V4-1966 olivgrön mycket de-
lar saknas( billig) EV-BYTE. 96-61 Inredning 
Spräckligt Grått Tyg Röd Galon I Bra Skick 
HEL Och Fin Pris 1000 KR Eller Byte Gärna 
Trimdelar Eller Förslag Kan Medtagas Till 
Årsmötet. 
FREDRIK EKENDAHL Tel:08-87 88 00 

Säljes: Stroppar (gymping tillbehör) till 93 
och 96 nytillverkade exakt som original 
100 kr/paret. 
Stig Johansson Tel: 090-31743 

Säljes: Nya instruktionsböcker till Saab 93 
1958-60, Saab 96 1960-64. 
Beg. instruktionsböcker till de flesta Saab-
modeller. 
Lennart Samuelsson, 234 43 Lomma, 
Tel: 040-41 19 41 

Köpes: Interiör till Saab 93 B -58, färg Y 01 
(krämgul). Tyget är rutigt, svart på signal-röd 
botten. Önskar allt av säten och sidostycken. 
Lämna gärna tips om vem som säljer eller till-
verkar lösa tygbitar. Jag är också intresserad av 
andra kompletta tygvarianter. 
Allt av gummidetaljer till Saab 93. Emblem till 
lättmetallfiilgar EMS och V4. Gammla nummer 
av bakrutan, ända från begynnelsen. Sportratt 
och bra stötfångare. Har främre ljuddämparen 
till Sporten, men behöver 
långa dubbla rören och bakre dämparen. Stort 
tack på förhand, hoppas ni kan hjälpa mig. 
Tackar för en bra tidning. 
Hans Fredrik Larsen, Karstensvei 26, N-1617 
Fredrikstaf, Tel: 095-468-710 61 13 

Köpes: Diirrsidor till Saab 93-59 grå tyg/Röd 
galon allt av intresse 
Lars Åke Karlsson Enevadsv 3 
Tel: 018-36 77 06 

Köpes: Förtält till Saabo husvagn + ställning 
till dito 
Mats Blomkvist Salabacksgatan 21 
Tel: 018-25 80 34 

Köpes: 13akskärmar i plast till Saab 96 1960- 
69. Taksökare. Har mycket delar till 92, 93, 96 
att byta med om så önskas. 
Ronny Berntsson, Postgatan 14 A, 782 31 
Malung, Tel: 0280-123 53 

Köpes: Bakluckehandtag till 96-60 i mycket 
gott skick. 
Erik Randa, Tel: 08-71061 13 

Köpes: Komplett stötfångare fram samt vän-
ster framskärm i bra skick till Saab 96 1960-64. 
Claes Johansson, 08-75624 12 

Bytes: Stötfångarskena mitten bak 93. bytes 
mot två st stötfångarhom eller höger stötfång-
arböj bak till 96-60 t om 64. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 
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Det är vi överens om.. 

...ESSO  2-T MOTOR OIL 
ger bästa stinget och renaste stiften 
De här tre bröderna, Björn, Göran och Lars-Erik Stolpe har var sitt slawav 
fordon, men var och en är stolt över vad han äger och vill få ut det mesta 
möjliga av motorns resurser. Därför har de gått över till .ESSO 2-T MOTOR 
OIL alla tre och är verkligen nöjda med att köra på en olja som genom 
prov visat sig vara 

marknadens erkänt Usla 2-taktsolja 
Kör också Du på ESSO 2-T Motor Ou le för renare motor • högre effekt 

• lättare start ffi och bästa skydd mot slitage 

Ha alltid tankarna 
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