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Första spalten med John! 
Tack för förtroendet för ordför-
andeskapet till denna, i min me-
ning trevligaste Saabklubb som 
finns. Jag hoppas att jag kan till-
föra klubben något bra. 

Jag heter alltså John Jonasson, född i 
Alfta i Hälsingland, sjunde september 
1963 - 30 år alltså. 

Vi flyttade till Stockholm 1965 och 
jag kan lugnt påstå att jag är tvåtaktsska-
dad redan från starten. Jag är nämligen 
uppvuxen med DKW, min mor har haft 
både en F12 och en F102. 

De minnen jag har från F102:an är när 
vi skulle på Skansen på somrarna. Vi 
blev alltid stamkunder på macken på 
Strandvägen där vi fick stanna och fylla 
på vatten. Man började så smått skäm-
mas för den där gamla "Dekan" och 
1972 köpte äntligen morsan bilen som 
har etsat sig i min själ: Saab 96! Den var 
Veronagrön av 1972 års modell. Där 
började vår Saabepok med diverse 96, 
99,90 och 900. 

Till slut kom även min 18-årsdag. 
Bilvalet var lätt, en Saab 96 1976, röd 
med 3 000 mil på mätaren. Fast det där 
med tvåtakt kunde jag inte riktigt släp-
pa, så sommaren 1982 inköptes en 93:a 
1957 målad i en karamällröd Fiatfärg. 
Hösten därpå köpte jag min 92:a från 
1954. ..här slutar jag uppräkningen för 
sen har en stor mängd Saabar passerat 
mig. Men jag kan säga att jag aldrig ägt 
annat än Saab, så man är ju rejält skadad. 

1982 gick jag med i SSR och har sett 
hur klubben har expanderat från en 
ganska anonym klubb till där vi är idag 

med ett stort antal medlemmar och fler 
blir vi år för år - mycket tack vare att 
V4:an blir alltmer intressant. Det är jät-
tekul. 

Nog om detta. 
Jag uppmanar alla att åka på träffarna i 
sommar. Det är mycket jobb att ordna 
en träff och arrangörerna vill ha lön för 
mödan! 

Vår redaktion på Bakrutan efterlyser 
också artiklar från klubbens medlem-
mar. Det är omöjligt att fylla en tidning 
själva, det skulle ta alltför lång tid, redan 
nu läggs det ner ett jättejobb. Så fatta 
penna och kamera och skicka in trevliga 
bidrag så blir Erik och Classe glada, 

Till slut ett stort tack till vår gamla ord-
förande Yngve Ekberg för allt han gjort 
för klubben. Det är inte lätt för mig att ta 
över efter en så driven ordförande som 
Yngve, men jag lovar att göra vad jag 
kan. Vi ses på träffarna i sommar! 

Hälsningar John 
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Bastad 
ClassicCarShow 

Lördagen den 10 juli 1993. Norrvikens Trädgårdar 

Nordens förnämsta bilutställning bjuder 

på exklusiva fordon i en sagolik miljö. Allt 

från klassiska veteraner och motorcyklar 

till moderna sportvagnar och lyxbilar. 

Och den populära tävlingen Concours 

de Charme. Inramat av en ljuvlig park-

miljö, bara ett stenkast från tennismetro-

polen Båstad. 

Välkommen till Båstad Classic Car Show 

när sommaren är som bäst. 

Anmälan och information: Karl-Erik Ekdahl, 
Box 39, 230 44 Bunkeflostrand. 
Tel 040-16 il 83. 
Fax 040-1625 19. 

SSR:s kontaktpersoner: 
Lars-Åke Larsson, tel: 046-492 12. Cecilia Svensson, tel: 040-45 11 89. 

SAAB-CENTRUM 
MALM

Rundelsgatan 13 	 Tel. 138 25 

Jag söker foton och utrustningsspecifi-
kation till ett kommande Saab 95 tjän-
stebils nummer. Ett antal statliga företag 
såsom SJ, Televerket, Posten, Armål, 
Vattenfall och Polisen med flera. Det 

finns säkert någon som har uppgifter 
som han/hon vill dela med sig av till öv-
riga medlemmar. Tveka inte att skicka 
in material till tidningsredaktionen. 
Red Erik 

Bilpalatset, lundavägen. Tel. 93 41 50 

32111111b211  

Saab som tjänstevapen 



Se sådan utstrålande lycka över sin nyinköpta kaross som Anders visar. (i bakgrunden 
den 64:a som Bosse köpte, som är rostfri men hemsk i lack och krom). 

Anders har just bogserat ut Saaben från sin snart 10-åriga dvala. 
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Jakten på den röda karossen 
En norrländsk komedi, del I. 
I huvudrollen Anders Jonsson, 
verkstadslärare vid Dragon-
skolan i Umeå. 

H istorien börjar några år bakåt i ti-
den när Anders inhandlar sin hög-
sta dröm, en kortnos Sport. Efter 

att bilen betalts och fraktats hem, inleds 
en grundlig genomgång av huruvida en 
renovering skall utföras på bästa Jons-
son Manér. Det mesta utom karossen är 
i hyfsat skick så det blir till att jaga en 
bättre kaross till bilen. 

Är det ingen som har röd kaross till 
mig? Den frågan ventilerades oftast när 
kompisarna började tala om den röda 
Sporten. Eftersom Anders är en hand-
lingens man så tog han kontakt med vår 
inlandskorrespodent Gnussar KronAns 

Anders kunde hämta i brist på annat. 
Sagt och gjort, bilen hämtades och 
transporterades ner till Saabfarmen i 
Stöcke där den lastades av ca klockan 
02.00 på natten. När morgonen kom 
och Bosse Nordström tittade upp mot 
garagen under morgonkaffet, så upp-
täckte han det hela. Hur och när och 
vem? Frågor saknade svar. Senare under 
dagen kom Anders till Bosse och förkla-
rade det hela. Det var ju tråkigt, jag trod-
de någon vänlig själ skänkt den till mig, 
Bosses kommentar till det hela. 

Kaross I uthus 
Nåväl 64-karossen fick förbli reservdeP- 
splock. Några veckor senare när Anders 
gjorde en utflykt bland Saabfarmens alla 
garage och uthus så gjordes en för ho- 
nom en ny upptäckt, för bakom ett par 

gamla Munktells traktorer så skymtades 
en röd 96:a trubbnos. Efter noggrann 
undersökning klättrade Anders återigen 
över traktorerna, kom ut i solen och ska-
kade av sig flera års damm. Är den till sa-
lu? Kanske, om jag får tag i någon lika 
fräsch blev svaret från Bosse som nor-
malt har svårt att skiljas från en Saab. I 
januari-93 så stod att läsa i ortstidningen 
att Saab 96-94 grå, pris 1500:- i en säljan-
nons. Anders och Bosse åkte iväg och 
köpte denna bil av en SSR medlem i 
Sävar utanför Umeå. Resultatet blev att 
Bosse äger en ny 96:a och Anders stråla-
de av lycka när köpet av den röda karos-
sen gjordes upp. 

Återkommer med reportage under 
Anders renovering av röd Sport -62. 
Text och bilder: 
Bo Nordström, Saabfarmen i Stöcke 
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gode vän Martin Stenlund som ombads 
forska i ärendet. Som den hurtige man 
Martin är så inledde han ett fullständig 
finkamning av hela Vilhelmina kom-
mun. Allt mellan himmel och jord gräv-
de han fram, utom just det Anders ville 
ha, en röd kaross. 

Rallybil 
Allt medans tiden gick passade Anders 
på att renovera sin rally V4 från tidigt 
70-tal. En ny motor byggdes med Saabs 
korsinsug, Webrar m m. Allt snyggt för- 
packat i ett vitt skal från den tid då 
Blomqvist, Eklund och allt vad dom het- 
te som erövrade världens alla framgång- 
ar i Saab V4. Vår riktiga Monte Carlo fan- 
tom, alias Stig Johansson, sade sig vara 
villig att donera en reservdels 96:a-64 
för en mycket blygsam peng, som 



Yngve visar stolt upp sin tavla som 

— 	
föreställer "Ludde" (92-54). 

fick också en tavla. 

Pe//e s  
orn utsågs ti// heders edlem, 
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Åkte buss till Saab möte 

Den alltjämt glada KG, som höll låda hela 
resan till Trollhättan. 

eil
ohn Jonasson vår nuvarande ordfö-
rande, hade tillgång till att hyra en 
SL buss billigt genom sitt jobb. Från 

början trodde vi att ca 40 personer skul- 

le vara intresserad av att åka buss billigt 
till Trollhättan, för att deltaga på årsmö-
tet, dels titta på Saabmuseumet. Så vi 
skickade ut 150 stycken brev till alla 
som bodde i Stockholms trakten. Snart 
insåg vi att det inte var någon stor succé 
med att åka buss, det var bara tio plus 
styrelsens sex medlemmar summa 16 
stycken som orkade följa med bussen, 
som skulle föra oss till årsmötet. Men 
först fick John leta upp en mindre och 
billigare buss så att det ut- lovade priset 
fortfarande skulle gälla. När alla trötta 
resenärer hade tagit plats efter dom bå-
da upphämtningsställena började fär-
den. Dom första milen sades det nästan 
ingenting för de flesta var trötta utan 
chauffören John som fick hoppa över 
fredagsdansen och lägga sig tidigt. 

När dom flesta vaknat, höll KG låda 
för alla så till och med Classe inte kunde 
sova. 

Väl framme i Trollhättan så hade flera 

medlemmar redan anlänt och en del åk-
te finSaaben dit, Pelle Rudh hälsade oss 
välkomna. När vi steg in på museumet, 
det var Pelle Rudh som ställde upp med 
lokalen. Tyvärr kunde inte Saab bjuda 
på mackorna med tanke på Saabs dåliga 
ekonomi, så Trollhättesektionen ställde 

villigt upp med att breda mackor. 
Årsmötet rasade på i rask takt så fort, 

så även Yngve tappade rösten. Men det 
gjorde inget, svågern KG som var mö-
tessekreterare fick prata för två det är 
han van att alltid göra ändå. 

Yngve hade flaggat att han ville sluta 

I pausen bjöds det på fika och mackor till allas belåtenhet. 
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Text och bild: Red Erik 

te hade Trollhättesektionen anordnat en 
marknad till mångas glädje, många delar 
bytte ägare innan marknaden var slut. 
Det var vissa medlemmar som enbart 
kom till marknaden och struntade i års-
mötet, åker man ändå till marknaden så 
kan man ställa upp på mötet. 

Nu startar vi en ny serie som vi kallar bakrutan 
0 (b- 	och den kom till genom att vid alla redak- 

0 	0 6'D 
6 	 tionsmöten så dts det en hel del fikabröd 

6 6  o o  o 	och för att inte vi skulle ruinera klubbkas- 
san så fick jag ställa mig att baka fika- 
bröd till alla hungriga i redaktionen och 

jag kommer att skriva mina recept i kom-
mande nummer. Jag tar gärna emot era go-

da recept för att prova pd redaktionen som 
också kan publiceras i kommanda nummer. 

som ordförande, mötet röstade fram 
John Jonasson att efterträda Yngves 
post som ordförande. 

Yngve fick en tavla som var avmålad 
av hans gråa 92-54 som tack för trogen 
tjänst. I samma veva valdes Pelle Rudh 
till heders medlem och även Pelle fick 
en tavla och den föreställer en Saab 92:a 
och en framtids Saab. Efter avslutat mö- 

Sportkaka 
2 ägg 

2 dl socker 
2 tsk vaniljsocker 

2,5 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
75 g margarin 

1 dl mjölk 

Gräddning: 175 grader i cirka 
40 minuter. 

Vispa ägg och socker pösigt. 

Blanda mjöl,bakpuiver och 
vaniljsocker och rör ned det i 
smeten tillsammans med fett och 
vätska. 

Häll smeten i smord och 
brödad Saabnavkapsel modell 
kupig. 

Grädda. 

Prova om kakan är fårdig med en 
provsticka eller en oljesticka. 

Yngve lämnar över ordförandeklubban till John, som förhoppningsvis kommer använda 
den flitigt. 

Fredriks 
stoppitankenkaka 

200 g smör eller margarin 
2,5 dl socker 

3 st ägg 
2 msk konjak, madeira 

eller tveitaktsolja 
1 dl potatismjöl 
2 dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

Formen: ca 1,5 liter använd 
t.ex en luftrenare. 

Gräddning: 175 grader i ca 1 timme. 

Rör fett och socker mycket poröst. 
Tillsätt äggen, en i sänder, och rör 
ytterligare en stund. Smaksätt med 
konjak eller tvåtaktsolja. 

Blanda mjöl och bakpulver och rör ned 
det i smeten. 

Lägg smeten i smord och bröad form. 

Grädda. 

lo 
	

11 



Matt' Järvenpää är den verkliga vinteråkare som deltagit i alla rallyn -20 
st- i lyväskylä med sin Citroen 1926. 

I väntan på start. Närmast Renault CV4-51, två svenska Saabekipage och en MB 230. 

akrutan 	akrutan 		 2 
Vilken årstid är Saabens? Vintern såklart. 

Och då helst i norra Finland. 

D et årliga rallyt för veteranfordon 
kördes helgen 5-6 februari, nu för 
20:e gången. Allt fler svenska eld- 

page syns på startlinjen i den vintriga 
vackra staden Jyväskylä i Finland, och i 
år var det hela 16 svenska ekipage varav 
en motorcykel som för egen maskin 
körde de 65 milen till start. Och lika 
många mil hem igen. Säg inte att det är 
"jobbigt" att köra vinterrally, det går ba-
ra man vill!! 

En perfekt bil 
Vissa svenskar (norrbottningarna) kör-
de till starten via Haparanda medan vi 
andra tog färjan från Umeå till Vasa och 
sen en 30-milatur i raskt takt mot 

Jyväskylä. Själv har jag deltagit i sex ral-
lyn tidigare och detta jubileumsrally vill 
man inte missa. Nämnas bör att jag fak-
tiskt ett år körde Lloyd -54 och ett år en 
Jeep 51:a men nu var det Saab som gäll-
de! En perfekt bil för denna typ av ral-
lyn med sin "klena" motor och fram-
hjulsdrift. Min 61:a har stått ute i en 
snödriva i tolv år frånsett dagar som kal-
las sommar här i Norrland. Perfekt tek-
niskt men sliten i karossen. Anders 
Jonsson från Umeå med kartläsare Stig 
Johansson hade kanske en "vackrare" 
96:a men sånt bryr man sig inte om i ett 
Jyväskylärally! Tävlingen passar mer i 
gruppen "detta måste vi klara". Att sva- 

ra rätt på en del klunga frågor är inte li-
ka viktigt som att överleva. 

Bad i vak 
Sträckan var på fredag några mil fram till 
övernattningslägret som välkomnade 
oss till ett "officerstält" i vildmarken. 
Bastubad hör till ritualerna och sen 
dopp i uppsågad vak! Man kände sig 
som en av raderna i Weinö Linnas 
"Okänd soldat" med björnkött och en 
hemgjord dricka! Men alla trivdes. De 
som inte deltagit i ett finskt vinterrally 
vet inte vad det innehåller! Lördagens 
sträckning var ca 8 mil lång med varie- 
rande kontroller. Många vanliga och 
ovanliga fordon deltog, från T-Ford till 

bilar från tidigt 60-tal. Många blev ståen-
de i de långa och halkiga backarna men 
starka armar fanns alltid att tillgå om 
man nu inte har kedjor förstås, en detalj 
som skall höra till standardutrustningen 
i ett vinterrally. På kvällen blev det mid-
dag med prisutdelning och dans. Billigt 
och bra hotell men överfullt. Själv låg 
jag i hotellets bastu, garanterat varmt 
och skönt! Frukosten tidigt på söndags-
morgon och sen "järnet" mot Vasa och 
båten som förde oss tillbaka till 
Sverige.Vinterrallyt -93 var över, nu är 
det bara "trimma" för nästa gång. 

Text: Björn-Åke Danielsson 

Bilder: Stig Johansson 
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På drift - i nio dagar 
Fredagen den 5 mars 93 klockan 
07.30 sätter sig Stig Johansson 
Umed i sin Saab MC 850-66 och 
kör ut till Saabfarmen i Stöcke, 
där jag Bosse Nordström huse-
rar. 

R esväskorna var packade och vi 
var redo att starta resan ner till 
Trollhättan och årets stora Saab- 

begivenhet, nämligen årsmötet vid 
Saabmuseet. 

Nerresan 
Vädret kunde i och för sig varit bättre, 
minus 2 grader snöfall. Första uppehål- 
let blev i Timrå, där vi tankade och åt en 
bit mat. Därefter körde vi ca 25-30 mils 
etapper, beroende på att Saaben behöv- 
des tankas, samtidigt som det var rätt 

skönt att sträcka på benen en stund. När 
vi passerade Söderhamn upphörde änt-
ligen snöfallet, men istället fick vi mas-
sor med saltslask som stänkte omkring 
vid varje möte med något fordon. 
Litervis med spolarvätska förbrukades, 
och hur oerhört smutsigt bilen blev går 
ej att beskriva. 

Trafiken flöt lugnt hela tiden så vi ha-
de en verkligt behagligt färd genom 
Sveas rike. 

Den enda som hamnade på minussi-
dan var att ett spolarmunstycke ville tril- 

skas, men det fixades tämligen enkelt 
med en synål. 

Framemot klockan 22.30 tiden på 
kvällen passerade vi skylten Trollhättan 
och en stund senare var vi framme på 
Scandic Hotell i Vänersborg där rum var 
bokat. 

Lördagen 
Uppe med tuppen och en mycket god 
hotellfrukost inmundigades innan vi tog 
oss an den mödosamma tvätt av Saaben 
som var i stort sett svart av allt slask. 

Med ren och fräsch bil styrdes kosan 
in till Trollhättan. Vid 10 tiden på mor-
gonen svängde vi in till museet och gick 
förväntansfulla in genom entren. 

Ett par mycket trevliga herrar hälsade 
oss välkomna, och efter en stunds snack 
så gick vi och tittade på allt i från ursaa-
ben till leksaksmodeller. 

Kamerorna fick göra rätt för sig, det 
fotades i alla möjliga vinklar, och vi måd-
de mycket bra i denna förtjusande miljö. 

Allteftersom klockan närmade sig 12- 
tiden anlände många SSR medlemmar, 
och bl a en hel busslast gäspande rese-
närer från den kungliga huvudstaden 
gjorde entre '. 

Yngve Ekberg hälsade oss alla varmt 
välkomna till årsmötet, som var uppde-
lat på två halvlekar med avbrott för kaf-
fe med utsökta smörgåsar. Även en hel 
del klubbalster såldes i kaffepausen.Det 
var många saker att behandla på årsmö-
tetsförhandlingen, och det hela sköttes 
på ett mycket trevligt sätt. 

Efter mötet så blev det dags för en ren 
Saabmarknad som sektionen i Troll-
hättan anordnat. Bara Saabdelar, mest 
nytt varvid vi fick fullt sjå med att titta 
igenom låda efter låda i förhoppning att 
finna delar till våra bilar. Det blev en hel 
del fynd att frakta hem. 

Stig visade sina nytillverkade kurv-
stroppar som gick som smör i solen, 
även en del tändstift såldes iväg. Ett 
mycket lovvärt initiativ med en fin 
marknad så här vid årsmötet av 
Trollhättesektionen, gav en fm avslut-
ning av dagen. 

Söndag 
Efter en natts god sömn intog vi en 
snabb morgonfika på hotellet innan fär-
den hem mot norr började. Både solen 
och vårat humör strålade ikapp under 
resan upp till norra riket, som gick i 
samma tvåtakt som vid nerresan. 

Vi var hemma i Stöcke och Umeå vid 
23-tiden trötta men mycket nöjda med 
denna helg. Ett är då också säkert, det är 
inte är längre norrut än söderut. 

"Kalldragen 
Den 13 mars var det dags för en ny åktur 
med Saaben. Stig och jag skulle köra 
"Kalldrage", som ordförande av Umeå 
Veteranbilssällskap.Denna gång var 
varvsträckan ca 21 mil långt. Så det blev 
att ge sig ut i de norrländska bygderna 
med karta, lapp och skjutmått. Skjut-
mått? Jo för att kunna mäta in rätta av-
stånd på kartan. Så det gäller att vara 
uppmärksam, och att helst vända kartan 
rätt väg.Vi hade 21 kontroller med frå-
gor som skulle lösas, ex frågor inom mo-
torhistorisk anknytning, bilder på for-
don, vem som uppfann tändstiftet, syra-
vikten i ett fulladdat batteri m m. Av 34 
startade så belade vi en hedrande 7 plats 
endast 4 poäng från segern. Rallyt avslu-
tades med middag på Levar Hotell i 
Nordmaling. Detta rally kan vi varmt re-
kommendera. 

Summa sumarum så har Stig och jag 
tillsammans tillbringat 247 mil i denna 
Monte Carlo inom 9 dagar, och det 
känns tillfredställande, allt har fungerat 
perfekt. Bilen är ju till för att användas! 

Text: Bo Nordström 
Bild: Erik Randa 

Bosse och stig körde fin-bilen ända från Umeå till mötet i Trollhättan. 
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löpande band. Först blev det världens 
kortaste Saab, sedan världens längsta på 
över sju meter. Snygg? Nja, kanske inte, 
men definitivt ovanlig. 

Mindre ovanlig är inte det senaste 
bygget som tagit form i Ivarssons vind-
pinade garage vid den vita villan, som 
för övrigt är omringad av både postbilar, 
Volvovrak och mängder med odefiner-
bart skrot. 

Toppfart 45 knop 
I januari var iden färdigformulerad, i 
april var bygget klart - sådant är hans 
tempo. Det första att göra på 99:an var 
att lägga igen hjulhus och dörrar. I sam- 

ma veva åkte taket och golvet väck. 
Golvet ersattes av ett lätt v-format skrov 
i plåt som kläddes in med glasfiberplast. 
Därefter modifierades bakpartiet för att 
ge plats åt en 75-hästars snurra. 

När alla reglage och instrument var 
installerade spacklades (flytspackel får 
man anta...) och målades skapelsen i 
den enhetsblå Talbotfärg som Ivarsson 
valt att färga sin 99-flotta med. 
Motivlackeraren Bob Mattsson lackera-
de fyra "hjul" på ett högst illusoriskt 
sätt. Saabina var klar för sjösättning. 

Teorierna visade sig fungera utmärkt. 
99:an planade synnerligen elegant, men 
den ville gärna lägga rejäla "bredställ" 

Saabsemester på sjön 
Av Claes Johansson (text och foto). 

Beslutsångest inför semestern? 
Bil eller båt? Christian Ivarsson 
har löst problemet på enklaste 
säU• en Saab-båt! 

E fter ett tag blir den blå pricken ute 
i vattnet fullt synlig. Men knap-
past begriplig. Hjärnan vill inte rik- 

tigt förstå vad ögonen ser, för där ute i 
det våta ligger en Saab 99 och guppar. 
Jag är inte den enda som stirrar, alla 
längs kajen i Karlshamn gör likadant. 

Saaben närmar sig och i framsätet sit- 

ter en gänglig yngling med ett leende 
som hotar att spräcka ansiktet. Det är 
Christian Ivarsson från Bräkne Hoby, 
mannen som byggt den optimala som-
marbilen. Eller båten, beroende på hur 
man ser det. 

- Jag gillar att retas förstår du, säger 
denne man som vigt sitt liv åt Saab 99. 
Bara det ett faktum som gör det hela så 
obegripligt. 

- Jag har haft 60 stycken, passade ut-
märkt när jag bodde i Olofström där alla 
körde Volvo. 

Christian kunde dock inte riktigt hålla 
fingrarna i styr så 99:or byggdes om på 

Världens längsta, världens kortaste, och nu den flytande 99:an. Christian Ivarsson har en 
komplett samling. 
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Hit åker du med Saaben i sommar: över vattnet. 
- Jag ska bygga stabiliseringsfenor till 

den så snart jag får tid, säger Christian 
då vi hoppar ombord för en provtur. 

Än en gång bråkar hjärnan om vad för 
farkost det egentligen är. Utsikten från 
föraraplats är den vanliga, men vattnet 
och kajen och alla människor som tittar 
gör det hela en smula märkligt. 

Så drar han på. 
Bättrc acceleration än originalet, 

aningen lägre toppfart -45 knop med en 
annan propeller, enligt ägaren. 

Jag avböjer topphastighetsprov och 
koncentrerar mig istället att hålla mig i 
då ekipaget studsar bryskt över vågkam-
marna. Jag har inte riktigt bestämt mig 
om jag blir bil- eller sjösjuk. 

När kommer första båt-96:an? En så-
dan borde ju vara ännu enklare att byg-
ga. Bara att vända på den och lägga den 
i vattnet.  

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

14 augusti söderturen DKW klubben 
är inbjuden träffas hos Lennart Rönns 
Saab försäljning Tyresö Stockholm 
kl 10,00-11,00 kontaktman KG 
Karlevall Tel 08-745 15 58. 

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 evenemangskalen-
dern. 

Red Erik 

19 
Med rätt propeller ska 99:an göra 45 knop enligt Christian. 
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15 augusti Eskilstuna veterandag, 
upplysning Tel: 016-244 00 (Classic 
motor) 

Saab träff i Umeå, datum ej fast-
ställd. Vi samlas på Motorcentrum i 
Umeå i samband med visningen av 
årets bilmodeller. Vi åker ett minirally, 
fikar och sen film. För info Bo 
Nordström Tel: 090-43016. 

13 november sena höstträffen. 
Tillsammans med Opelklubben träffas 
vi på Motorcentrum. Vi åker ett mini-
rally, fikar och ser på diabilder ur Sune 
Strömbergs fantastiska bevakning av 
sommarens olika evenemang. För info 
Martin Stenlund, Tel: 0950-81043. 

5 december Årets (H)julmiddag 
anordnas på hemlig plats sönd 5/12. 
Anmälan till Stig Johansson 
Tel: 090-317 43. 

Övrigt i sommar: Ni som är kaffe 
och pratsugna träffas onsdagskvällar 
kl 19.00 på Café båten vid Umeå kajen. 
Åk i gammelsaaben eller något annat 
trevligt tvåtaktsdrivet. Väl mött. 
Start 25/5 tom 1/9-93. 
Bo Nordström Tel: 090-430 16. 

Göteborgsträff! 
Välkommen till Göteborgsträffen årgång 
93. Datum för årets stora meeting blir 
antingen Lördagen den 4:e september 
eller Lördagen den 11:e september, be- 
roende på när Saab-Ana visar sina nya 
modeller. 

Programmet kommer i 
stort sett se ut så här: 

Samling utanför Saab-Ana 
i Sisjön kl. 10.00 

Intagning av macka med 
känd tvåtaktsdryck. 

Rallyslinga runt Göteborg med 
frågor och knepiga övningar, 

bl.a. kan nämnas Go-kart-köming. 

Kortegekörning uppför avenyn 
med poliseskort. 

Korvintag med dricka och prisutdelning. 
Mer övningar kan du få reda på plus vil-
ket datum som träffen blir på om du 
ringer eller skriver till undertecknad! 

Så se till att du har din Saab försäkrat, 
skattat och besiktigat och har du familj 
så se även till att packa in dem till årets 
härligaste luktpartaj! 

Hör av dig till: 

Jonas Sahlån, Tel: 031-93 17 53. 



	  aktutan 	
STARK-TON-HORN 
Ger plats för säker omkörning 

o 210-10500 Fiamm med snäckformade 

	

horn   98: - 
o 210-10100 Bosch, tvåklang 	 120:— 

210-10000 Bosch, enkelhorn 	 55:— 
210-10600 Bosch för parmontering 
med 210-10000 	  55:— 

(;) ELEKTRISK VINDRUTESPOLARE 
Består av lock med elmotor. Utbytes mot det 
ordinarie locket. 
(10) 717147 	  44:— 

o TÄNDSTIFT 
Tändstift av olika fabrikat och typer lagerföres 
till specialpriser. 

o CIGARRETTÄNDARE 
Automatisk tändare, 12 volt. 
(10) 783538 Grå, universal 	  18:— 
(10) 717162 Grå, med symbol 	 18:— 
(10) 734446 Svart, med symbol 	 18:— 

o VARNINGSTRIANGEL 
Hopfällbar varningstriangel med internationella 
mått. Erfordras för inresa i ett flertal länder. 
Bör finnas i varje koffert. 
115-10200 	  9:50 

o FÄLGKORS 
Tillverkat av chrom-vanadium-stål. Hylsöpp-
ningar: 19 mm, 3/4", 11/16", 13/16". 
121-15000 	  11:— 

BRÄNSLEDUNKAR 
Tillverkade av kraftig, rödlackerad plåt. 
• "Reserva" bränsledunkar finns i tre olika 
storlekar. Försedda med ett förlängningsrör 
som är infällt vid locket. 
120-10500 5,5 liter 	  16:— 
120-10600 8 liter 	  18:— 
120-10700 10 liter 	  18:— 

o "SAAB-dunken". Specialdunk för SAAB. 
Placeras vid sidan av reservhjulet under baga-
gerummet på Sedan-modellerna. Förlängnings-
rör för bekväm och spillfri tankning. Rymd 7 
liter. 
120-10400 	  24:— 

1. TURISTSATSER 
För semesterresan kan Ni hyra eller köpa en 
turistsats som innehåller tändstift, fläktrem, 
packningar, fördelarlock, brytarspetsar m.m. 
119-10100 SAAB 95 Hgv. och 96 Sedan, chassi- 

nr. 10801-15096 respektive 201901 
-238225 	  100:— 

119-10200 SAAB 1965 	  95:— 
119-10300 SAAB 1966-67 (tvåtakt) 	95:— 
119-10400 SAAB V4 	  98:— 
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Steve von Tratt hälsar 
Bakrutans reportage-
team välkomna till sitt 
garage. Han ska här vi-
sa oss hur hans reno-
verings(mar)drömmar 
utvecklas. Som ni för-
står så blir bilarna kvar 
här på hoppets park... 

	  Mutan 	

Steve bjuder här på sin berömda bromsskivepaté å la Monte Carlo. Till det-
ta fick vi en konstig sörja ur en tvåtaktsoljeflaska, undrar om innehållet var 
detsamma som stod på flaskan? För att vi skulle kunna svälja ner det var 
han tvungen att blåsa ordentligt i sin trumpet. 

Meka är toppen för kroppen tycker Steve. Här spikar han dit sin USA-
front. Lite udda front som ni kan se, lika udda som Steve. 
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Denna gången hann vi inte att stoppa honom innan han slog sönder framrutan på 
en annan grannes kortnos. Steve förklarade det hela med att han fick skylla sig själv 
när han hade en härdad ruta i bilen, då dessa går sönder så underbart. 

24 

akrutan 	

Efter släggan är det dags att slagga. Steve finner att en kortnos av 60 års mo-
dell får duga. Tysta gick vi ut från Steves garage så att han inte vaknade, 
smått omtumlade av att det faktum att den genomsnittlige SSR-medlemmen 
är en tragisk figur kanske stämmer. Men vill man vara riktigt ärlig så är denne 
figur ett mycket tragiskt kapitel. 

Bakrutans reportageteam: Sture Bedrövligus 
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Lite skoj måste 
man ha säger 
Steve och sågar i 
grannens fula 
Jaguar E-type. 
Vi var tvungna 
att stoppa 
honom då hans 
granne höll på 
att upptäcka 
hans böjelse. 



Drömbilen fanns i USA deii 

Äntligen hemma! Först nu kunde Yngve se vad han hade köpt, GT:n visade sig att vara 
ett mycket bra objekt. 

Bästa receptet mot förgubbning 
är en rivig sportbil. Yngve hitta-
de sin i USA, en Saab 93 GT 

E fter att ha känt trycket från främst 
vår redaktör på att delge andra 
min syn på att ha blivit stolt GT- 

ägare, kommer NI i detta och komman-
de nr att få följa min GT:s färd från vrak 
till pärla. 

Det hela började en dag i april 1992 
då jag ögnade igenom annonserna i 
SAAB Club of North Americas tidning 
Nines. Där fanns den annons som jag 
väntat på i de fem år jag varit medlem i 
denna fina klubb. 

93 F GT, komplett men saknar motor, 
bra kaross, 4 nya flyglar + stötfångare 
fram och bak medföljer + mycket smått 

Med Saab:s transportbåt skulle GT:n bli 
återbördad till fäderneslandet och detta 
med god hjälp av högste chefen för 
Saab:s import till USA Mr Svantesson. 
Han tyckte sig minnas att han i sin ung-
dom hjälpt till att leverera just denna bil 
till Saab-handlaren i Maine runt 1960. 

Då jag aldrig tidigare importerat en bil 
hade jag förberett mig extra noga och 
tjatat ner både speditionsfirma och tull 
så allt skulle gå så smidigt som möjligt. 

Laddad med mackor 
Den 30 december startade jag min solo- 
tur från Huddinge vid 3-tiden i arla mor- 
gonstund. Laddad med mackor, bullar, 
godis, läsk, te, dansbandskasetter m m 
gick färden smärtfritt trots superdimma 
i 20 mil. Vid 9-tiden stegade jag med för- 

På bakrutan löd texten: No brakes 

Sonen Tomas provsitter pappas nya 
sportbil. 

väntansfulla steg in på sped.firmans 
kontor och efter kunnigt och trevligt be-
mötande tog hela proceduren bara 10 
minuter. Sedan bar det iväg med snabba 
steg för att leta upp den nyss avlastade 
GT:n bland tusentals något nyare Saabar 
som skulle med båten till USA. Det var 
lätt att hitta för den stod alldeles vid bå-
ten. Ni som har köpt en bil oavsett mär-
ke och skick har nog liksom jag upplevt 
den där konstiga känslan av välbehag 
och lite julldappsstämning som växer in-
ifrån och ut när man ser sitt nyförvärv 
första gången. 

Nå, på kajen stod den, en av mitt livs 
dyraste bilar och såg riktigt glad ut över 
att återse Sverige. Att det var punka på 
båda framhjulen och att stötfångarna 
slokade ner i backen + 23 års lagrat 
damm fanns överallt gjorde inget alls. 

De stackars chaufförer som lastade på 
de nya Saabarna fick extra långa halsar 
och tyckte nog jag var en konstig prick 
som leende stod och bytte framdäck på 

och gott till standard 24. Pris USD 
1.400. 

Dessa rader läste jag oavbrutet i 5 mi-
nuter, efter ytterligare 5 minuter var 
brevet till Gary Thomas som bor i Ithaca 
i staten New York klart. Det var bara be-
stämt: Den här GT:N skulle bli min. 

Efter 14 långa dagar kom brevet från 
USA jag väntat på: Den var min! 

Gary och jag ordnade sedan all korre-
spodandens via fax och tack för den 
uppfinningen. Snabba beslut, frågor 
och svar kan inte lösas på ett bättre sätt, 
möjligen telefon men då måste man va-
ra haj på engelska och mycket väl förbe-
redd. 

Nå, i oktober efter ca 30 fax och 10 
brev var det klart. GT:n skulle landa i 
Wallhamn på Tjörn den 30 december. 
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Efter en grundlig rengöring såg bilen betydligt bättre ut. 

tullare som efter 5 minuters Saab-snack 
kollade chassinr och önska mig lycka 
till i renoveringen. 

GT:n skulle tullas in "på riktigt" i 
Skandiahamnen i Göteborg då Tjörn-
tullen inte hade resurser till detta och 
då jag bokat den enda lediga tiden den 
dan (kl 13.00) hade jag god tid på mig 
att undersöka bilen med innehåll or-
dentligt. 

120 mil med släp 
Ni skulle sett minen på de andra som 
skulle tulla in bilar i Göteborg då jag ri- 
vit ut precis allt inklusive inredning och 

vet vänster fram. 
Klockan 13.45 var allt avklarat med 

mycket pappersskrivande och återigen 
vinkadee en trevlig tullare av mig och 
fyndet. Resan hem kunde börja men 
först skulle släkten i Lerum skrämmas 
upp med ett besök. 

Efter lite stön och suck med fortsatt 
oro över mitt själsliga tillstånd var det 
klart att sikta Volvo-fronten (ja jag har 
en sån) mot Huddinge. Hemma var jag 
vid 21-tiden och totalt 120 mil med släp 
i mestadels dimma och regn gjorde att 
jag inte genast tog tag i demonteringen 
av GT:n. Men tidigt på nyårsaftons mor- 

en gammal rostig Saab som dessutom 
importerats. Men för mig hade drömbi-
len äntligen kommit. 

Efter en snabb besiktning kom seger-
leendet: Det här var ett FYND. 

Snabb lastning och iväg till en trevlig 

Mats Jonssons Sonettgrejor som ingick i 
frakten. Jag tog säkert upp 50 kvm av 
parkeringen men besiktning del 2 gav 
beskedet att rosten inte hade fått riktig 
grepp nånstans förutom vid skärmin-
fästningen vänster bak och lite vid gol- 
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Nordiskt Motorhistor 

5. 

Till dig som tillhör någon av Motorhistoriska Riksförbundets 99 medlemsklubbar! 

Här kommer annonsblanketter till Nordiskt Motorhistoriskt Annonsblad 1992– riksförbundets ärliga stora annonstidning, 
som är internordisk. Upplagan blir ca 60.000 exemplar och bladet sänds ut i mitten av november till motorhistoriker i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
Priset är oförändrat sedan föregående år. Du får en 8-raders annons på 320 bokstäver för 20:–. Namn och adress är gratis. 
Obs! Ovanstående pris gäller endast privatannonser. För Dig som yrkesmässigt erbjuder varor eller tjänster inom vår 
hobby finns en särskild företagsprislista. 

Det finns sju avdelningar för bilar och bildelar: FORD, GM, ENGELSKA BILAR, SVENSKA BILAR, TYSKA BILAR, USA-
BILAR och ÖVRIGA BILAR. Det finns en MC-avdelning (för motorcyklar, mopeder och trehjulingar) samt avdelningar för 
LITTERATUR och DIVERSE (tillbehör, verktyg, skyltar, modeller, båtmotorer, tidsenliga kläder osv med anknytning till vår 
hobby). Vi skiljer som vanligt på KÖPES och SÄLJES. 
Våra vardagsfordon och deras delar hör inte hemma i annonsbladet! 

GÖR SÅ HÄR: 

Skriv tydligt med en bokstav i varje ruta. 
Blanda inte annonser från olika avdelningar på samma blankett och skilj på köpes och 
säljes! 
Skriv namn och adress på varje blankett. 
Lägg med avgift i sedlar eller frimärken. 
Avgiften är 20:– för 8 rader (1-8 rader kostar 20:–, 9-16 rader 40:–, 17-24 rader 60:– 
osv). Du får lägga ihop antalet rader på olika blanketter (11 rader Ford Köpes + 4 rader 
MC Säljes blir 15 rader och kostar alltså 40:–). 
Ibland kan en liten skiss säga mer än många ord. Du som söker en "knepig" bit kan få 
din annons illustrerad. Gör så här: Rita en skiss av föremålet, högst 38x38 mm, med 
blyerts eller tusch på vitt papper (du får den renritad om det behövs). Fäst den på rätt 
annonsblankett! Lägg med bildavgift, 40:– i sedlar eller frimärken! 
Sänd annonsen senast den 20 september 1992 till MHRF:s ANNONSBLAD, BOX 300, 686 00 SUNNE. 
Om du behöver fler blanketter, vill ha prislista för företagsannonser eller behöver fråga något kan du ringa 
0565-13780. 

1 
2. 

3. 
4. 

6. 
7. 

Välkommen som annonsör! 
Motorhistoriska Riksförbundet 
Toomas Tandre 
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0 Ford 	C USA-bilar 
E GM 	0 Övriga bilar 
El Eng. bilar 	0 MC 
3 Svenska bilar El Litteratur 
0 Tyska bilar 	0 Diverse 
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Yngve tog ut GT-inredningen till årets grillparty. 
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akt utan  	

gon tog jag med Tomas 3 år med för att 
återigen riva ut allt och lära honom det 
lilla jag visste skilde en GT från en stan-
dard 93. Viss hjälp fick jag av intressera-
de grannar som fick nåt nytt att prata 
om i min frånvaro. 

I skrivande stund är GT:n i stort sett 
nerplockad och ska i maj rostlagas av en 
SSR-medlem. Innan dess ska karossen gi-
vetvis blästras noga och försiktigt av 
kunnigt folk. I september måste allt rost-
jobb o dyl. vara klart för då ska bilen in 
på en yrkesskola söder om Stockholm,  

och detta jobb beräknas ta ca tre måna-
der. 

Sammanfattning etapp 1: 
Inga problem med frakt och tull. 
Nerplockning nästan klar inför blästring 
och rostlagning i maj. Många besök av 
SSR-medlemmar som vill se en äkta 93 
GT (snart tar jag inträde). 

Nästa nr tänkte jag redovisa vad det 
kostat att importera en sån här gammal 
Saab samt visa lite bilder från renove-
ringen. 
Text 0 bild: Yngve Ekberg 

Instrumentbrädan har blivit solbränd åren som gått. 
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Sonett-racing p å årsmötet blev jag omvald till re-
daktN så nu sitter jag och försö-
ker sammanställa detta nummer 

av Bakrutan och jag har samma pro-
blem som vanligt att få ihop tillräckligt 
med sidor för att det skall bli ett num-
mer. Jag brukar få in material så att det 
blir ett nummer men det blir allt svåra-
re att få er att skriva, och det gör mig 
mindre och mindre motiverad att sitta 
som redaktör. Och det är eran uppgift 
att skriva för det är erat material som 
gör att tidningen blir bra, det är inte me-
ningen att vi i redaktionen skall skriva 
alla artiklarna som ni bara kan sitta och 

in allt på en gång. Har du en PC med 
ordbehandlingsprogrammet Word Per-
fect eller har du en Mac Intosh- dator så 
kan du skriva in det på en 3,5" diskett, 
jag vill även att jag får bilder antingen 
svart/vita eller färg som givetvis retur-
neras men skriv namn på korten så dom 
hamnar rätt. 

Glöm inte att skriva om rallyn, träffar 
eller varför inte skriva om någon sön-
dagsutflykt. 

Nordiska kalendern 93 som Nord-
iska motorhistoriska förbundet ger ut 
till alla klubbar, för att skicka till alla 
medlemmar av kostnadsskäl blir det för 

   

Redaktören bar ordet 
dyrt att skicka ut tillsammans med 
Bakrutan. Av erfarenhet vet vi att alla in-
te är intreserad av kalendern så ni som 
är intreserad hör av er så skickar han ett 
ex, sekreterare Göran Körlborn Tel:08- 
742 72 70 

MHRF skickar årligen ut annonsblan-
kett för tidningen Annonsbladet som 
brukar komma hemskickad under no-
vember månad. I år har vi kopierat in 
blanketten från 1992 i Bakrutan för vi 
får inte originalblanketten förrän vi har 
skickat ut Bakrutan och blanketten skall 
vara inskickad innan nästkommande 
Bakrutan utkommer. Blanketten finner 
du på annan plats i tidningen och stopp-
datum för blanketten är 20 september 
1993. 

Till sist vill jag avtacka annonsredak-
tören Lars Eriksson som av tids brist inte 
ville fortsätta som annonsredaktör. 

Den nya annonsredaktören heter 
Fredrik Ekendahl, mer känd som Cab-
Fredrik. Se adress på omslaget. 

Red Erik 

För de som vill se en tvåtakts 3-4 juli: Gelleråsen 
Sonett i banraceutförande så 24-25 juli: Knutstorp 
år tävlingsdatum för sport- 14-15 augusti: Falkenberg 
vagnsserien enligt följande: 

Racing-hälsningar: Hans Eklund 

Tyg säljes 

  

Nu har Lars Einar fått fram någon som 
kan väva upp gul och rödrutigt tyg. 
Tyget blir vävt i ull och dess slitstyrka 
är mycket bra och Vävning är mycket 
nära originalet som är av polyester. 
Tyget kommer att kosta ca 1600 kr/bil 
men Lars vill ha 500 kr/beställning i 
deposition, det blir ca två månaders le-
veranstid. 

Beställ tyget senast 30juni. 

Lars Einar 
Vallsundsv 185 
613 00 Oxelösund 
Tel: 0155-33321 

njuta av. 
Många tycker att dom inte kan skriva 

eller stavar dåligt, därför vågar dom inte 
skriva, men skriv ändå vi kan rätta eller 
omformulera era texter så att även du 
tycker det ser bra ut. 

Vi har en artikelserie som heter "3 
medlemmar" första omgången som vi 
skickade ut enkäten så fick 100 st 
slumpvis utvalda svara fast då svarade 
12 st det var någotlunda med tanke på 
att det var första gången. Vid andra ut-
skicket av enkäten som även denna 
gång skickades ut till 100 st slumpvist 
utvalda då svarade fem stycken. Jag un-
drar vad som gör att ni inte svarar på en-
kätens enkla frågor är det för att ni inte 
hinner? Det tar bara ca 15 minuter om 
ni inte ändå kan offra den lilla tid det tar 
så kan ett förslag vara att låt bli att läsa 
Bakrutan då spar ni åtminstonde en tim-
ma. 

Till er som orkar skriva till tidningen 
skriv helst en till två veckor före stopp-
datum så hinner vi skriva in er text i da-
torn, det blir väldigt stressigt att skriva 
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Den högra 96:an är en fd kortnos. 
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Succé eller pest? 
Funderingar kring en renovering. 

Vi som sysslar med tvdtakts-
Saabar är vana att skruva och 
renovera, eller hur? Hur mycket 
vi än tycker om vdra fordon sd 
kan vi inte undertrycka att det 
fordras skruvande för att kun-
na glädjas dt bilens egenskaper. 

En del av oss skruvar dock mer än 
vad funktionen fordrar av rent in-
tresse. Ibland tar sig intresset så-

dana proportioner att bilens teknik el- 

ler form börjar avvika från ursprunget. 
Det är då den kontroversiella frågan in-
smyger sig: vad får man ta sig för frihe-
ter med en klassisk bil utan att bli stäm-
plad som vandal. En mycket svår fråga 
som har ältats i det oändliga. 

Oförfalskat slarv 
Somliga anser att en renovering innebär 
att återställa till det utförande som gäll- 
de då fordonet lämnade fabriken, om 
det så skall vara att återställa de missar 
som fabriken genom okunskap vid kon- 

struktion, oförmåga vid produktion el-
ler rent av oförfalskat slarv åstadkom-
mit. Jag har hört om renoveringar av 
amerikanare, vilka generellt inom pa-
rentes sagt innehåller mycket oförmåga 
och slarv, där den idoge renoveraren 
experimenterade med att föra färgspru-
tan lika slarvigt som lackeraren vid fa-
briken för att åstadkomma omålade ytor 
som sedan skulle uppvisas samma typ 
av rost som när bilen levererades till en 
stackars kund. 

Svenska renoveringar håller generellt 
mycket hög klass, de flesta ger ett bättre 
fordon än vad som ursprungligen pro-
ducerades. Därifrån till att förbättra kon-
struktionen är steget kort, t ex använda 
bitar som av fabrikanten förädlats i se-
nare årsmodeller, eller att använda kom-
ponenter som användes i olika modeller 
för att åstadkomma en personligt ska-
pad version som aldrig funnits i fabri-
kens modellsortiment, - men original, 
om man tänjer litet på begreppen. 

Är min 96 t ex succe ' eller pest? Jag 
tycker i alla fall den är ok. 

Dimunitiv varvräknare 
Utanpåskriften antyder inga oegentlig- 
heter utan bilen ser ut som en helt van- 
lig 96:a. Först när man kikar in i coupai 
börjar man ana något. En dimunitiv 
varvräknare finns till vänster under pa- 
nelen, ratten är Sportens, och golv, trös- 
klar och hjulhus är klädda med kant- 
skodd svart textilmatta. Tekniska modi- 
fieringar antydes genom spaken till den 
4-växlade tätstegade växellådan. Under 
huven finns nämligen de största än- 
dringarna. Motorblocket kommer från 
den senare produktionen av långnos - 
66, de med stora överströmningskana- 
lerna. Blocket är sedan modifierat enligt 

dåvarande grupp II reglementet, samt 
påsvetsat upptill för att passa kortno-
stoppen. Blocket innehåller sedan 
sportkolvar och 750 GT vevaxel samt 
treförgasarenheten med grövre hals-
ringar och munstycken, det hela krönt 
med en sportluftrenare. Tillsammans 
med sportens avgassystem har detta 
gett en motor med både god segdrag-
ning (nåja) samt hygglig varvvillighet. 

Kortnos med långnos 
Ett annat sätt med betydligt vildare re-
sultat är Leif Johanssons kortnos 62:a. 
Jodå, det är en kortnos i botten även om 
det inte kan märkas utvändigt på annat 
än den låga framrutan. Hela nospartiet 
är uppbyggt från torpeden och framåt 
med V4 komponenter - modifierade för-
stås, för Leif ansåg med rätta att 
Trollhättefolket nästan helt saknade 
smak när långnosen designades. 
Frontplåten (från årsmodell -65) är ka-
pad ca 2 dm på bredden och 1 dm på 
höjden. Detta har trollat bort snusläp-
pen och gett en smal och låg front där 
framhjulen, som förresten är JP:s sonett-
fälgar skodda med Pirelli P3 165/15, in-
te längre tycks sitta mitt under bilen. 
När man lyfter den i bakkant upphäng-
da huven, finner man hela drivlinan från 
en V4, med Weber tvåport som snörvlar 
trevligt vid gaspådrag. 

Slank profil 
Framfjädrarna är kapade två varv fram, 
bak ett och halvt. Av bilderna framgår 
att bilen jämfört med min har fått en låg 
och slank profil, notera att även frånva- 
ron av gälar bakom sidorutorna, samt de 
öppna hjulhusen både fram och bak. 
Inredningen är helt hämtad från V4-72 
inklusive instrument och säten. 
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Ett mycket pedantiskt renoverat motorutrymme. 

Slutligen är bilen lackad vinröd vars ku-
lör är det enda som inte är hämtat från 
Saab' s artikellista utan från Volvo.Leif 
har alltså av en 30-årig tvåtaktare skapat 
en "V4" som nog är ett strå vassare och 
snyggare än V4-förebilden, men detta är 
inte kärnpunkten, utan att man här fm-
ner ett mycket personligt fordon inom 
ramen för original, - om man som sagt 
tänjer begreppet ganska så rejält.Ena yt-
terligheten är ametikanarrenoveringen, 

original intill sista misstag, min tolkning 
där utanpåskriften andas original samt 
Leifs "lätta" modifiering av skal och me-
kanik med originaldelar som givit ut-
seende och köregenskaper som Saab in-
te förmådde.Original, men något olika 
tolkningar som nog kan väcka starka 
känslor. 

Text: Sven-Åke Carlsson 

El 
	

Waka 

Namn: Magnus Aronsson 

Bor: Lidingö 

Ålder: 71 

Värsta Saabminne: 
När jag i rusningstid skulle åka genom 
innerstaden efter verkstadsbesök. 
Verkstaden hade glömt justera ned 
tomgången till normalt varvtal efter 
kontroll. När bilen blivit varm vid första 
rödljuset kom jag ej ur fläcken. 
Tomgången var för hög för att frihjulet 
skulle ta. Efter ett antal växlingar i tra-
fikljuset och när kön bakom blivit kilo-
meterlånga kom jag på lösningen. 
Med full choke minskade varvantalet 
så mycket att frihjulet kopplade. 
Numer vet jag att det varit enklare att 
låsa frihjulet. 

Det bästa med Saab: 
Väghållningen med den underbara 
bakaxelupphängningen. Dessutom 
den stabila stommen. För att hitta en 
bil som tål 100 kg på taket får man 
idag gå högt i prisläge. 

Och det sämsta: 
Topplockets utsatta läge, otillfreds-
ställande kylning, att generator, förga-
sarhus och luftrenare så lätt skakar 
loss. 

Jag vill också ha sagt att: 
Min bil är i originalskick, om man bort-
ser från däcken, som nu är Michlin 
145/15, vilket i storlek är närmast 
identisk med original 5.00/15. Den är 
helt rostfri och har körts av en ägare i 
35 somrar. Den körs enbart som 
bruksbil. På en parkeringsplats på ön 
träffade jag förra sommaren en pro-
fessor som tidigare arbetat hos Saab 
med utveckling av de olika modellerna 
av Saab-93. Jag fick då flera tips på 
hur jag skulle kunna behålla min pärla 
under ytterligare en trettiofemårs-
period. 
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3 
Namn: Lars Thorstensson 
Bor: Tybble gård, Jönåker 
Ålder: 37 år. 

Tidigaste Saabminne: 
När jag vid 8 års ålder (1963) åkte 
med familjen på campingsemester i 
den splitter nya 95:an. Stolt noterade 
jag att herrar i folkor,anglior m m kas-
tade avundsjuka blickar på vår "herr-
gårdsvagn". 

Värsta Saabminne: 
När jag sommaren-78 kommer åkan-
de i min nästan färdigrenoverade 
Sport-64. En gubbe kör över vägen 
precis framför mig, vitala delar under 
huven klarade sig men karossen blev 
skrot. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Jag har två stycken (fy skäms på mig). 
Mitt alibi är att Amazonen var en bil i 
väntan på att 93:an skulle bli körbar. 
145:an var en bil i väntan på en lämp-
lig 900 när familjen växte. 

Det bästa med Saab: 
"Borta bra men hemma bäst" Jag 
känner mig hemma i en saab. 

Och det sämsta: 
Automatchoken. 

Hur många Saabarbör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
En räcker. Min första, 96-63 och jag 
var mycket lycklig. Jag har idag två 
stycken 95-78 och 1 stycken 900. 

Är du lycklig: 
Inte riktig, eftersom jag inte har någon 
tvåtakt längre. Men jag hoppas att det 
ska bli. 

Hur uppfattar din familjoch dina vän-
ner ditt Saab-Intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Jag är övertygad om att det finns de 
som har undrat hur det egentligen står 
till med mig, men jag har även upplevt 
mycket positivt. När det gäller familjen 
får man nog vara lite diplomat, annars 
slår det tillbaka. 

Jag vill också ha sagt att: 
Sommaren-86. Jag skulle åka på ett 
SSR-möte och hade lastat släpet med 
delar. Vi skulle nämligen flytta och jag 
var tvungen att skiljas från en hel del 
av grejorna. Lite senare sålde jag ty-
värr även bilen. Om ägaren till GJN 
934 läser detta hoppas jag att du skri-
ver ett par rader om bilens nuvarande 
skick. 

3 

   

Namn: Niclas Söderberg 
Bor: Storvik 
Ålder: 25 

Tidigaste Saabminne: 
Pappas blå 96-63. 

Värsta Saabminne: 
När jag backade bort dörren på min 
nyrenoverade 99 EMS. 
Detta skulle få mig att köpa Volvo: Om 
inte saab fanns. 

Det bästa med Saab: 
Körglädjen. 

Och det sämsta: 
De drar bensin. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Så många man klarar av. För min del 
tre stycken: Saab 93-56,96-62, saab 
900. 

Är du lycklig: 
Ja 

Hur uppfattar din familj och dina vän-
ner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Allt är förhandlingsbar-t. 
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VÄLKOMNA! 

Mats Phersson 	013-631 67 
Erland Johansson 013-27 04 12 

r c 

c; 

MARKNAD 

LINKÖPING 
Söndagen den 5 sept kl 10.00-14.00 arrangerar ÖSTGÖTA SABKLUBB 
sin årliga Saabmarknad, där allt i från reservdelar till hela bilar säljes, 
Saab 92 till 9000 med inriktning på de äldre bilarna. 
I år är vi i Gistad som ligger utmed gamla E4:an mellan Linköping och 
Norrköping. 
Följ pilning "SAABMARKNAD" från Gistad samhälle mot hockeyrinken 
Säljplatser c:a 2x6 m 50 kr, bordsplatser 25 kr 
Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före 1 sept. 

SERVERING AV KAII, E, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 

Det stora leendet 
Ett leende betyder så mycket som en röd Saab. 

eil ag har aldrig tidigare förstått ägarna 
och deras intresse för två-taktarna. 
Vi började t ex med att köpa en 

Lancia 600 och en 96-74. Jag och min 
tjej Anneli skulle bara ha Saaben som 
bruksbil medan Lancian renoverades. 
Allt medan tiden gick och reparationer-
na tog tid, så började Saaben bli "in-
körd". Vi, vänner och bekanta tyckte 
mer och mer om gammelbilen. Efter att 
reparationerna på Lancian blev klara 
har intresset för Saab blivit större, bl a 
genom en resa upp och ner till Norr-
land, en resa på 260 mil. Tack vare ett 
samtal med Martin Stenlund i Vilhel-
mina så vågade vi oss iväg. Hurså? Det 
är väl ingen sträcka tänker alla nu, men 
prova och åk med en Lancia får ni se. Vi 
hade ju ingen aning om vilket "ånglok" 
vi ägde. Hursomhelst så var det ingen 
tvekan längre, vi måste ha en Saab till. 

Vi hade ingen aning om vilken mo-
dell vi ville ha. Vi passade på att prata 
med Martin i Vilhelmina, men vi kunde 
i alla fall inte bestämma oss. Letande 
lugnade ner sig, tills den dan kom när 
reservdelsbilen till Lancian skulle skro-
tas. 

Där på skroten i Högbytorp stod den, 
våran bil. En röd Saab 96-62, både 
Anneli och jag stod leende och tittade 
på den. Min far som hjälpte oss att köra 
dit Lancian ropade och skrek förgäves 

på oss. När vi frågade killarna på skroten 
om den var till salu så sa han att dom 
skulle återkomma till oss senare på kväl-
len om besked. Herregud, att behöva 
åka hem igen och lämna 62:an. Klockan 
19.00 fick vi klara besked, den var inte 
skrotad och till salu för 1500:-. 

Vi åkte dit utan att klara en hastighets-
begränsning, det var ju trots allt bråttom 
när dom stänger kl 20.00.Väl där så höll 
vi på 1 1/2 timme med att få igång den, 
det var ju trots allt målet, pga att vi ej 
visste hur tillgången på reservdelar var. 
Klockan 20.45 på övertid slår hon 
igång, fullt med blårök bakom oss. 
Denna känsla när en 30 år gammal två-
taktare som står på skroten startar och 
kopplingen tar, var helt enkelt obeskriv-
bar. 

Provkörningen ut mot grindarna på 
grusvägen var det absolut roligaste jag 
varit med om. På tillbakavägen genom 
gruskurvan med ett litet bredställ och 
fem killar från skroten tittande, förstod 
vi att vi var förälskade. Både jag och 
Anneli satt på vägen hem med ett leen-
de från öra till öra. Numer förstår vi des-
sa entusiasters tillgivenhet till dessa bi-
lar. Vi har försökt att beskriva känslorna 
så gott vi kunnat men konstaterat att 
dom måste upplevas. 

Text: Per och Artneli 
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FOTO 
GÅTAN 

fÄlab 

Skriv eller ring till: 
Jonas Sahlå. n 
H agenvägen 26 
430 41 Kullavik 
Tel: 031-93 17 53 

Saab för Saab 
Av Gunnar A Sjögren 
25 kr/st 

Dekaler 
Stora 25 kr/st 
Små 8 kr/st 

Nykelring 
I järn mycket fin 
25 kr/st 

cMA--rr oc_;-\A  Gff 

 

akrutan 	

 

 

 

Äldre Bakrutor 
10 kr/st 

Vit basebollkeps 
Blått jubileumstryck 
25 kr/st 

Sweatshirt 
230 kr/st 
Vid träff 200 kr/st 
Färg: vit, gul, blå och röd. 
Storlek: S-XXL 

Denna omgång av foto-
gåtan är också en rally-
fråga. Frågan lyder: 
vilket rally och år körde 
Erik Carlsson när detta 
kort togs och vem är 
personen som står 
bredvid. 

Svaren skickas senast 
in före 25 augusti till 
redaktionen. 

Per Svanberg, ägandes en Saab 93 F 
1959 svarade rätt på förra fotogåtan. 
Och han svarade rejält: 

Den glade föraren på bilden från MC-
rallyt 1952 heter Greta Molander. 

Hennes kartläsare vid denna och 
många andra tävlingar hette Helga 
Lundberg. Paret vann damklassen på 
620 p. I klassen 751 - 1.100 cc placerade 
sig Greta Molander på 4:e plats. Rolf 
Mellde kom i samma klass 2:a på 440 p. 

Tre specialpris till Saab 92. Den sven-
ska Saaben tog rubb och stubb i sin 
klass i "Concours de Confort" där bilar- 

nas inre utrustning bedömdes. Rolf 
Mellde fick första pris och Greta 
Molander andra, dessutom fick Mellde 
hedersplakett för " Varrosserie type 
Rallye Monte Carlo". 

OBS: Gretas och Rolfs Saabar var inte 
P/Trollhätte/registrerade. Det var såle-
des inte Svenska Aeroplan AB som 
stod bakom satsningen på mc - Rallyt, 
utan Gunnar V.Philipsson, Stockholm 
som nyligen börjat sälja Saab och ville 
få god reklam för sina bilar." 

T-shirt 
100 kr/st 
Vid träff 80 kr/st 
Färg: vit, gul, blå och röd. 
Storlek: S-XXL 
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Torsdagsträffar i Göteborg 
Vi tänkte att vi runt Göteborg skulle 
kunna träffas varje torsdagskväll för 
att träffas t.ex över en fika, köra Go-
kart, besöka någon sevärd plats eller 
helt enkelt bara lägga staden i blårök. 
Vad vi skall göra kan vi komma öve-
rens om på plats eller ring underteck-
nade om du kanske har någon ide! 

Vi hade tänkt starta träffarna första 
torsdagen i Juni och hålla på till och 
med augusti. Startpunkt blir givetvis 
utanför "Saabgaraget" i Mölndal, d.v.s. 
Mölndalsvägen 89, på Toyotas parke-
ring (f.d. Saab-Anas parkering). 

Alltså start torsdagen den 3:e juni 
klockan 19.00. 

För mer information ring: 
Mattias Johansson, tfn 0303-229708. 

"Turbo-Nicklas" Lindberg, tfn 0303-229456. Jonas Sahlen, tfn 031-931753. 

	  akrutan 	

Nisses original samling 

Om: 

Saab 900 16V-89, bruksbilen. Saab 96 - 
62, helt original aldrig renoverad eller om-
lackad och har endast gått 7000 mil. 

Vespa GS 150cc -60, omlackerad annars 
helt original och har gått 3000 mil. 

Inskickat av: Nils Axel Andersson 

...de senaste i ryktesväg, så skall vår 
gode Saabletare i Norrlands inlands dju-
pa skogar setts åka omkring med en 
märkvärdigt stor släpvagn, kan det må-
hända vara för att dra hem ännu mera 
till mammas tomt, där det blivit överfullt 
sen länge. Eller ska lassen köras åt annat 
håll? Vi bara undrar. 

...från Götet: Turbo-Nicklas Lindberg 
(militären) har nu antagit namnet 
Krasse, ej efter växten utan efter antalet 
växellådor hans Turbo käkar. 

...Olsson har tagit ut sin pruttgubbe-
61:a och hörs nu åka omkring utan 
bromsar men väl med ett nymonterat 
tvåtummsystem från Jensens lager. 

...Svensson har nu äntligen kommit ur 
sin mardröm och skrotat sin Volvo 
343:a (ja du läste rätt!). Han syns nume-
ra åka omkring med sin jubileums-96:a 
av 75 års modell. 

..."Ludde" Ludvigsen har skurit sin ny-
renoverade motor i Lappen (96-63:a) 
och syns nu fara omkring med en Ford 
Granada (usch!). Men ihållande rykten 
här i Göteborg gör gällande att en 95:a 
är i antågande, inte för att köra delar i, 
utan för ändrade familjeförhållanden... 

...Bergstrand (Verona) har börjat reno- 
vera sin Saab Turbo-78 och syns 

iMölndalsgaraget svetsandes rost vilket 
det finns gott om. 

...Sabl& har funnit en Sport med en ex-
tra racing,motor och anser att man ej bör 
ge över 500:- för en komplett Sport då 
dessa liksom i 
Norra Sverige börjar bli bojsänken! 

...Redaktör Erik Randa har äntligen 
synts på träffar i år med en Saab tvåtakt 
(95:a) i stället för sin fina buggy 
(Sonett). 

...Präst Saaben som varit parkerad vid 
Gustav Vasa kyrkan vid Odenplan, den 
92 åriga prästen har avlidit och hans vi-
ta 96-63 har även den gjort sin sista tur 
och därmed blivit skrotad men den har 
blivit rensad på alla bra ha delar av en 
SSR-medlem. 

...Mattias Roswall som är en 95:a-och 
långmils fanatiker har setts åkande med 
sin nyanskaffade Volvo 142-74. Fast den 
har gått över 40 000 mil, så Mattias är 
väl förlåten? 

...Ordförande John har införskaffat sig 
ett nytt objekt en 93 F som någon borrat 
dubbla rader med hål längst ner på ka-
rossen, John tackar för att Gula tidning-
en existerar. 
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Nyköpings Hamn 3 juli 1993, kl. 8-16 

AUTOMOBILSÄLLSKAPET I NYKÖPING 

IllYKÖPINGS 

Ihn■ 

AUTOMORILSAUSKAPET 

• Utställning av veteranfordon och -MC 
• Specialutställningar i form av "Tidstablåer" 
• Parad med ANA-bilar 
• Mässingsbilar 
• Ånglokomobiler och stationära motorer 
• Fordonsauktion 
• Klassisk motorvelodrom 
• Minimarknad, s.k. Boot Sale 
• Familjeaktiviteter 
• Servering 
• Klubbträffar 

Fri publikparkering 
Entré 40 kr, under 16 år fritt 
Fri entré om Du kommer i 
eller på veteranfordon 

Å 	 Å 1393 bor y IN. sor 	2:4 
Södermanla.d»11/ 

4100arat 41 
411,4044 AS. 44 

TELEVERKET RADIO 

N MT GSM 
MOBILTELEFONI 

Historien om ett bilköp 
Sent en torsdag i februari fick 
jag ett tips av min gode vän och 
kollega Olof Ekman. Olof som 
en gång i tiden sysslade med äd-
la bilar som SAAB 2 T, men nu-
mera sysslar med konstiga for-
don såsom hundkojor och dess 
divat i form av Mini Marcos. 

"Bilbataljerna" Vid fikabordet är tidvis 
hårda till övriga kollegors förtret. Tipset 
gällde en Saab 93B 59B som skulle stå i 
Helsingborg. Inom en minut hade jag 
ringt dels min fästmö och frågat om hon 
var intresserad eftersom jag inte hade 
några likvida medel att tala om, dels den 
ursprunglige tipslämnaren i Helsing-
borg. 
Jodå, bilen fanns kvar och var i fint 

skick. lite senare fick jag tag på den för-
modade ägarens far som arbetade på en 
bilelektrisk firma i Helsingborg, och vi 
bestämde att söndagen var en lämplig 
dag att beskåda underverket. Nu blev 
det bråda tider att få tag på en trailer för 
att eventuellt forsla hem bilen. 

Efter kontakt med ett otal bensinsta-
tioner och uthyrningsfirmor visade det 
sig att det inte gick att hyra "one-way", 
då det gällde trailers. Nåväl, det blev till 
att köpa läget och hyra en hemma i 
Göteborg i stället. 

Vid tiotiden då uthyrningen hade öpp-
nat bar det sedan iväg till Skåneland med 
fästmön, min inlånade far som expertis, 
och den elaka hunden. Vi hade kommit 
överens om att när vi närmade oss 
Helsingborg, skulle vi ta kontakt på mo-
biltelefon. Det visade sig att numret inte 
gick att nå. Efter diverse svavelosande 
eder under cirka en timme gick det till 
slut att få tag ägaren. Äntligen fick vi se  

bilen. Den var röd och i fint skick. En röd 
93:a är något speciellt (eller hur Jonas). 
Bettina, min fästmö hade redan bestämt 
sig, vilket kanske inte var så bra som ut-
gångspunkt, här skulle undersökas och 
prutas!. Utrustad med ficklampa, magnet 
och en fickkniv var det bara att skrida till 
verket. Med rynkad panna och bekym-
rad min kunde man ju åtminstone låtsas 
att man kände till vad som skulle under-
sökas. Undertill var bilen frisk som en 
nötkärna medan den var omlackad i ori-
ginalfärgen Toreadorröd. Det var några 
små rostbubblor vid listerna men mest av 
marginell natur. Det satt en 841 cc motor 
och spolningen var elektrisk, dock ing-
enting som inte gick att åtgärda. 

Efter en provtur var Bettina "såld". 
Omvärldens uppskattande blickar då vi 
kom åkandes gjorde det inte svårare att 
bestämma sig. Väl tillbaka till garaget 
började nu förhandlingarna. Nu visade 
det sig att det var den förmodade ägarens 
fästmö som ägde bilen och att hon tidi-
gare hade fått den i present. Ingen dålig 
present! Då vi kommit överens om priset 
hämtades trailern på den närbelägna par-
keringen där vi tidigare hade parkerat 
den. Efter lastningen bar det iväg hem till 
Göteborg i triumf och jag lovade att bju-
da Bettina på ett årsmedlemsskap i SSR, 
för det kan man väl inte vara utan, då 
man äger en ädel 2T. 

I skrivande stund sent i mars sover bi-
len sin Törnrosasömn i garaget och får li-
te kärleksfull omvårdnad i väntan på bil-
besiktningens argusögon. Skall man tro 
besiktningsprotokollen genom åren, så 
har det bara blivit någon enstaka etta, i 
övrigt blanka protokoll. Finns det bättre 
läsning? 

Text Martin Bergstrand, Göteborg 
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Revisionsberättelse 
Gällande Svenska Saabregistrets 
räkenskaper och styrelsens förvalt-
ning kalender året 1992. 

Undertecknad utsedd revisor har 
efter utförd granskning ej funnit an-
ledning till anmärkning varför jag fö-
reslår kassören samt styrelsen an-
svarsfrihet för versam hetsåret. 

	 13ährffilm 	

Protokoll från SSR:s årsmöte som avhölls på 
Saabmuseet i Trollhättan lördagen den 6/3-93. 

1. Roland Widarsson från den nyli-
gen bildade Trollhättesektionen häl-
sade all hjärtligt välkomna och läm-
nade därefter över till Yngve som 
även han hälsade alla hjärtligt väl-
komna, samt drog upp riktlinjerna 
för årsmötet och den marknad som 
skulle starta en liten stund efter års-
mötet. 

2. Yngve valdes till mötesordföran-
de och undertecknad till mötesse-
kreterare. 

3. Till justeringsmän, tillika rösträk-
nare valdes Fredrik Ekendahl, och 
Erik Randa. Tillsammans med Yng-
ve Ekberg skall dom rätta/justera 
protokollet. 

4. Mötet ansåg mötets behörighet 
utlyst. 

5. Yngve gjorde sitt bästa och läste 
både den ekonomiska redogörelsen 
samt verksamhetsberättelsen, tyvärr 
så höll inte Yngves röst så under-
tecknad som har rejälare röstresur-
ser fick rycka in och rädda situatio-
nen. 

6. Yngve hade nu stärkt sin röst 
med Vicks och Coca-cola och drog  

revisionsberättelsen både snabbt 
och elegant. 

7. Årsmötet beviljades styrelsen 
ekonomisk ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

8. Eftersom Yngve, liksom Bo 
Hellberg hade aviserat sina avgångar 
så ser SSR:s styrelse ut som följer: 

Ordförande: John Jonasson, 1 år. 
Vice ordf: Lennart Holmgren, 2 år. 
Sekreterare: Göran Körlborn, 2 år. 
Vice sekr: K-G Karlevall, 2 år. 
Redaktör: - rik Randa, 1 år. 
Suppleanter för 1 år; Yngve Ekberg, 
Rolf Jensen och Leif Blomberg. 

9. Som revisor för 1 år valdes: Hans 
Söderström. 
Som revisorsuppleant valdes: Claus 
Kegel, också han på 1 år. 

10. Valberedningen för -94 består av 
följande glada tvåtaktsåkare: Niklas 
Lindberg, Bernt Olsson och Martin 
Bergstrand. Martin är sammankallan-
de för valberedningen. 
11. Förslag inkomna till årsmötet 
var det rejält ont om, är detta ett be-
vis på att klubben fungerat tillfred-
ställande månne? 

12. SSR har hittills haft tre heders-
medlemmar, Greta Molander, Erik 
Carlsson och Gunnar A Sjögren, till 
denna för oss vanliga dödliga saabå-
kare exklusiva skara, valdes nu Pelle 
Rudh in. Yngve överräckte en jätte-
fm tavla med en inte fullt lika fm ram 
till Pelle som nog vart lite rörd, inte 
skakad. 

13. Nu var det dags för paus och 
Trollhättesektionen som var mötes-
värdar med den äran, hade brett fle-
ra tusen smörgåsar och bryggt ku-
bikvis med kaffe. Dom hade även 
fixat ett litet lotteri som dom som 
vann uppskattade mer än oss andra. 

14. Lagom till övriga frågor som lös 
med sin frånvaro, så hade Yngves 
röst blivit såpass bra att han "övriga 
frågor" till Yngves halvtimma med 
all möjlig "bra att ha info". 

14 a. Redaktör Erik Randa berättade 
om Bakrutan och att han ville ha 
mer material till Bakrutan. Samtidigt 
visade han upp sin lilla men effekti-
va redaktion. 

15. När det var dags att fastställa 
medlemsavgiften så skickade Yngve 
över bilen till undertecknad som 
raskt föreslog en höjning till 1400 
kronor om året. Då detta inte föll i 
helt god jord så ändrade vi oss 
snabbt och beslöt att hålla avgiften  

kvar på samma behagliga nivå dvs 
150 kr om året. 

16. Årsmötet beslutade att hålla 
samma ersättningar som föregåen-
de år, 8 ler/milen. 

16 b. Våran nya ordförande fick nu 
resa sig upp och hålla ett kort men 
kraftfullt tacktal till våran avgående 
ordförande samt till densamme över-
räcka en tavla med dålig ram. Yngve 
vart verkligen överraskad, enligt ho-
nom själv, alltså. 

17. Yngve tackade alla medlemmar-
na för deras intresse och avslutade 
mötet med att gå på marknad och 
köpa nya 750 GT emblem och däref-
ter sjunka ned i stol för hemfärd 
med John Jonasson Traveller. 

Text: K-G Karlevall 
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RESULTATRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1992-01 -01 --- 1992-12-31 	
BALANSRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

MEDLEMSAVGIFTER 109.578.59 

1992-01-01 --- 1992-12-31 

FÖRSÄLJNING DELAR 127.494.60 TILLGANGAR  

FÖRSÄLJNING.DEKALER.TRoJOR,M.M. 17.417.60 
ÖVRIGA INTÄKTER 360.- 

KASSA 13.838.10 

POSTGIRO 21.537.78 

BANK 8.415.68 
SUMMA INTÄKTER 254.850.79 LAGER 210.583.75 

INVENTARIER 15.779.00 

SUMMA TILLGANGAR 270.174.31 

INKÖP DELAR 158.609.00 
ARSMöTE 3.461.- 
ANNONSBLADET 7.118.00 
HYRA LAGER 10.200.00 

SKULDER & EGET KAPITAL 
LÄMNADE BIDRAG 3.500.00 
RESEKOSTNADER 831.50 
BAKRUTAN 57.500.00 SKULDER 
TRÄFFAR 3.379.00 
BOKFöRINGSKOSTNADER 4.800.00 LEVERANTÖRSSKULDER 17.500.00 

PORTO 1.989.00 FÖRUTBETALDA INTÄKTER 23.055.00 

ÖVRIGT 435.00 SKATTESKULD 3.309.00 

KONTORSMATRIEL 3.677.50 SUMMA SKULDER 43.864.00 

MINSKNING LAGER 8.416.25 

EGET KAPITAL 242.620.72 

REDOVISAT RESULTAT -16.310.41 
SUMMA KOSTNADER 263.916.25 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -9.065.46 SUMMA EGET KAPITAL 226.310.31 

AVSKRIVNINGAR -6.771.00 
SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 270.174.31 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER -15.836.46 

RÄNTEINTÄKTER 3.318.48 
RÄNTEKOSTNADER - 6.43 
SKATTER -3.786.00 

FETS RESULTAT -16.310.41 



Göran Kölbo 
Sekr. 

KG Karlevall 
Vice sekr. 

Verksamhetsberättelse Svenska SAABregistret, verksamhetsåret 1992. 

Svenska SAABregistret har under verksamhetsåret varit konstituerat 
enligt följande: 

Ordförande 
	 Yngve Ekberg, Huddinge 

Sekreterare 	Göran Kölborn, Tyresö 
Kassör 	 Mats Carlsson, Hägersten 
Vice ordförande 
	Lennart Holmgren, Sandviken 

Vice sekreterare 
	

KG Karlevall, Haninge 
Redaktör 
	

Erik Randa, Skärholmen 
Matrialförvaltare Jonas Sahle'n, Kullavik 
Suppleanter 
	

Leif Blomberg, Tidaholm 
Rolf Jensen, Bollebygd 
Bo Hellberg, Stockholm 

Revisor 	 Hans Söderström, Stockholm 
Revisorsuppleant 
	

Claus Kegel, Bandhagen 
Valberedning 	Anders Holmström, Stockholm (sammankallande) 

John Jonasson, Bromma 
Martin Bergstrand, Göteborg 

Verksamhetsåret 1992 avverkades i samma stil som senare år dvs, med 
träffar runt om i landet. Dessa var förlagda till Vadstena, Kisa, 
Trollhättan, Stockholm, Göteborg samt Umeå. SSR var representerat på 
flera stora mässor och träffar runt om i landet. Det var bl.a. våra 
sektioner i Trollhättan och Umeå samt Göteborgsgänget som stod för allt 
arbete som ligger bakom ett arrangemang av mässdeltagande och anord-
nande av storträffar. Ett glatt gäng från Skåne med Cecilia Svensson 
och Lars-Åke Larsson i spetsen har också varit mycket aktiva och har 
funderingar på att starta en Skånesektion. Kul med medlemmar som vågar 
"ta för sig" och anordna träffar och mässdeltagande m.m. 

En ny sektion bildades under våren i Trollhättan. Det är en sektion som 
fått en flygande start med välbesökta möten samt egna träffar med man-
överprov m.m. Den stora SAAB-träffen i Trollhättan i juli var också 
Trollhättesektionen inblandad i, en mycket lyckad och uppskattad träff 
som bl.a. SAAB Automobile AB anordnade. 

Bakrutan utkom med 4 nummer under 1992. Styrelsen tackar som vanligt de 
medlemmar som bidragit med artiklar om SAABar och sig själva så att vår 
klubbtidning blivit ännu bättre. En dator inköptes under året till 
redaktionen för ökad kvalitet av tryck och layout. 

Reservdelslagret har haft stor omsättning under det gångna året. Ny-
tillverkning i form av bromsskivor till Sport kom medlemmarna tillgodo 
och nya navemblem till "fotbollsfälgarna" började distrubieras i slutet 
av året till de som beställt. Kontakt har tagits med ett företag i 
Hudiksvall om nytillverkning av kortnosframskärmar i plåt. Resultat och 
offert av detta väntas under våren 1993. Just denna detalj har under 
många år stått högst upp på mångas önskelista. 

Medlemsantalet var 902 vid årets slut och av dessa var ca 35 bosatta 
utomlands. SSR ökar med ca 100 medlemmar varje år och det är mycket 
glädjande. En värvningskampanj modell större har Mathias Rosvall i 
Vadstena dragit igång. Han har på eget bevåg med bistånd av SSR kon-
taktat ca 300st 95 + 96-ägare som ej är medlemmar. Det gäller ju att 
visa upp vad SSR kan erbjuda i form av reservdelar och kunskap från 
medlemmarna till de som ej har hört talas om oss. Ett annat sätt är att 
deltaga på olika bilmässor som vi nämnt här ovan. Många medlemmar ha--- 
besökt andra evanemang och nu syns gamla SAABar överallt på träffar. 

SSR:s styrelse har haft 3 protokollförda möten under året och haft 
flera telefonsamtal sinsemellan om viktiga beslut m.m. 

Årsmötet gick av stapeln i Stockholm på Tekniska Museet och lockade 
ca 50 medlemmar. Tillfälle gavs att efter årsmötets slut och en lättare 
måltid bese museets trevliga bilar med bl.a. en 92 A-modell. 

SSR:s medlemmar har under hösten blivit inbjudna till vår systerklubb i 
Norge, GammelSAABens Venner, till deras stora internationella träff i 
Lillehamer 28-31/5-93. SSR kommer förhoppningsvis att vara representer-
at av ett stort antal medlemmar som vill besöka våra vänner i Norge. 

Styrelsen vill som brukligt är tacka de medlemmar som mer eller mindre 
aktivt bidragit till att arrangera träffar eller på annat sätt gjort 
det möjligt för andra medlemmar att ha trevligt i varandras närvaro. 
Det är ju ett av SSR:s huvudmål att våra medlemmar ska trivas och få 
hjälp av varandra och detta hoppas vi ha uppnått även under 1992. Ett 
speciellt tack till SAAB Automobile AB som ställt upp på ett härligt 
sätt under det gångna året, och det är bara att hoppas att 1993 går i 
samma spår och att vi tillsammans förbättrar SSR ytterligare. 

Huddinge den 15 februari 1993 

Yngve Ekberg1 
Ordf. 

Il  LUU \I 	 "i:e7  
Lennart Holmgren 	 Mats Carlsson 
Vice ordf. 	 Kassör 

Erik Randa 	 Jonas Sahle'n 
Redaktör 	 Matr.förv. 
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Säljes: Saab 96-65 midnattsblå Mkt. bra 
Ren.objekt ej rost dålig motor Fredrik 
F.kendahl Tel: 08-87 88 00 

Säljes: 2 st. Sport/MC-fälgar. Träratt, ny, hå-
lade ekrar, märke "Brown & Geeson", pas-
sar V4 1967-. Tygmärke med Saabs gamla 
logo, oanvänt. Broschyrer 96 -74, 99 EMS - 
74, 900 Turbo -79. 
Örjan Gunnarsson Te1:0£3-643 27 34, 781 
55 17, 018-24 27 33. 

Säljes: Saab 9662/63, grön. Ingen rost. Bra 
maskinellt. En ägare från 1964. Körd till 
sommaren -92. Bytesmotor. Bilen finns på 
Västkusten. 
Ingrid Eldin Te1:08-550 358 89 

Säljes: Verkstadshandbok Saab Sport 62-64 
i bra skick (ringpärm). 
Skärmmärke Saab Grand Turismo 850 i 
nyskick. 
Claes Göran Dahlqvist Tel: 0650-169 19 
kvällar. 

Säljes: Till Saab 92/93. Många nya delar 
T.ex. packningssatser, kopplings & vxl-de-
lar, skruvar, muttrar, brickor och smådelar. 
Till Saab 1960-90. Litteratur bl.a. värkstads-
handbok till 96, Sport 62-64, Sonett 2 och 
V4. Samlarbilar Sommerville (nya) 400 kr. 
Lars Einar Tel: 0155-333 21 

Säljes: Saab 96 GL -78, ljusgrön. Välvårdad 
och alltid garagerad. Överdragsklädsel se-
dan den var ny. 
Leif Mällberg Tel: 08-757 78 02 arb. 08-580 
309 95 bost. 

Säljes:Saab 93F med V4 röd Met. utställ-
ningsskick. Saab 96-80 gul 3000 mil. Saab 
9000 turbo -87 all utrustning grå Met trim- 

mad och special utrustad. Broschyrer på 
Sonetter 66-74. Broschyrer och instr. böck-
er på övriga Saabar 92-9000. Div. äldre mo-
tortidningar och böcker med Saab- anknyt-
ning. Div. modellbilar 9000-900-97-96. 
Hans Eklund Tel:0171-299 64, 
010-290 04 91 

Säljes: Saab 96-64 körklar mkt. gott skick, 
rostfri mkt. delar. 
Thommy ? Tel: 0970-229 63 

Säljes: Saab Sonett 3 ca 165 hk Forsberg mo-
tor klar för roadsport B mkt. delar samt 
Tranesläp tot. vikt 1300kg. A-Ford 1930 
mkt. gott skick. 
Bo Olsson Tel: 0171-291 50 eft. 18 

Säljes: Bilkudde Saab 92 40 kr. 
J-B Kindstrand Tel: 0476-280 84 

Säljes: Ny oljetank 7400963 till Sonett 2- 
Takt. 
Erik Randa Tel: 08-710 61 13 

Säljes: Motor, vxl och drivaxlar till 93 1956 
eller 1957 
Ingemar Ramell Tel: 031-1866 00 eller 
063-13 91 77 

Säljes: Saab 99-80 Turbo sedan blå met. 
trimmad Ca 175 hk samt Div. utrustning. 
Saab 93 block 750 cc pris: 300 kr 96-65 
block pris: 400 kr Drag 99 1974-84 
pris: 100 kr 
Bertil Nilsson Tel: 040-13 76 44 

Säljes: Saab 93-57 bra Ren.obj. samt Mkt. 
delar. Saab 96-66 Mkt. fint orginalskick 
10 000 mil. Delar 93,95,96 Div. plåt, krom, 
inredning. 
Stefan Gustavsson Tel: 0492-403 54 

Säljes: Kortnosmotor lågmilare med nyser-
vad, nykoppling. Försäljningsbroschyrer 
tvåtakt. 
Joel Berneklev Tel: 031-5822 50 

Säljes: Saab Sport-65 veteranrallyutrustad, 
rally klar, nyrenoverad Ev. med släp 1300 
tot. vikt Bra paket pris. 
Ulf Larsson Tel: 046-58468 

Säljes: V4:a delar. Nya luftfilter 1 st 880 18 
13, 1 st 886 04 39, 25 kr/st. 1 st. golvbit 737 
89 04 ny 75 kr. 2 st nya stötdämpare fram 
Girling 100 kr/st. 2 st rallydämpare bak 
bättre beg. 150 kr/st. 1 st högerdörr, fin 
350 kr. 
Roland Klaese 'n Tel:0495-301 08 eft. 18 

Säljes: Saab 96-66 röd bra skick pris 3 500:- 
Sixten Davidsson Tel: 0911-501 33 

Säljes: Grå inredning 96-69. 2 st. framstolar 
svarta 96-69. Flera 
huvar till 96/95 65-67. Brun inredning 2 st. 
96-67. Kolvar modell F Nr. 838 86 05 till 99 
1,7 liters billigt. 
Fredrik Ekendahl Tel: 08-8788 00 eft. 21 

Säljes: Saab Sonett 3 1971 nyrenoverad eko-
nomitrimmad för bättre vridmoment och 
ekonomi. Aldrig rostlagad endast 5000 mil i 
perfekt skick. Jp fälgar och nya däck pris 55 
000 Kr. 
John Jonasson Tel: 08-25 89 48 
08-686 25 03 

Säljes: 66-Motor säljes eller bytes mot 750 
CC eller 850 CC kortnos motor. 
Magnus Djerf Tel: 08-753 09 83 

Säljes/Bytes: Kataloger till alla Saabar samt 
modeller,posters,videos,tidningar,metallbi-
lar,böcker och mycket annat. 

Wolfgang Schmel Tel: 08041-70880 
Tyskland 

Köpes: Träratt, Krom Kortnos och långnos 
gärna bra beg. Varvräknare Sport eller Mc. 
Skärmar fram kortnos. Trimdelar till 2-T. 
Höger bakskärm i plast till 96. 750CC 
Standard block. 
Fredrik Ekendahl Tel: 08-87 88 00 eft. 21 

Köpes: Svart plast fäste som som är skruvad 
i tvärplåten (där chassinumret är instansat) 
och har till uppgift att stabiliserar baksätet i 
framkant jag söker sidoklädsel vid baksätet 
grå och blå galon till Glasiärblå 95 -66.Samt 
Tempmätare Veglia 95-66. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 

Köpes: Sport 64 extraljusglas hella fjän. nr . 
783 71. Klädsel till ryggstöd framstol med 
rött galon, galonremsan mellan fram och 
backsida Hans Larsson Tel: 0532-102 45 

Köpes: Träratt, varvräknare, tempmätare, 
luftfilter. Till Sport-64. Eventuellt hel mätar-
tavla. 
Claes-Göran Dahlqwist Tel: 0650-169 19 
kvällar 

Köpes: Inredning 93-57 gulrutig även delar 
till den i vilket skick som helst. Trunk-lid 
(bagage lucka?) Nr. 70 60 35 
Johan Van Der Made Tel: 076-61 11 28 
Holland 

Köpes: 96-61 framstol gråsvart tyg med röd 
galon eller enbart tyg som räcker till 1 st. 
ryggstöd. Emblem till rattcentrum. 
Ulf Cederlund Tel: 0911-59395 

Köpes: Boken från 2T till Turbo av Anders 
Tunberg. 
Crister Borg Tel: 016-70001 
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MHRF - BESIKTNINGSMAN 

Hans Eklund 
Rombergagatan 17 
745 33 ENKÖPING 
TEL: 0171-299 64 

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 
Postlåda 1195 
920 34 VORMSELE 
TEL: 0950-81043 

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 

TROLLHÄTTE-
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: 

Fredrik Ekendahl 
Porthansvägen 10 
161 57 BROMMA 
TEL: 08-87 88 00 

Stoppdatum för 
material till Bakrutan 
Nr 3 	25 augusti 
Nr 4 	5 november 

112fflagp 

• • • • Riä:# 	46i€/, *e e .. 

54 

Köpes: Tyglisterna runt dörrarna helst nya. 
Orginal reservdunk "bananmodell". 
Bakrutefläkt, främre golvmatta Sport/Mc 
Örjan Gunnarsson Tel: 08-643 27 34, 781 
55 17, 018-24 27 33 

Köpes: Sport 62-64 dekal till oljetank, pack-
ningar grenrör och insug. Kyl och värmes-
langar, bromssköld bak, bromssköld fram. 
Sport 62-65 Lanciaförgasare komplett, tät-
stegad Vxl. låda, innertak, trummor bak 
Gösta Karlsson Tel: 0340-144 07 eft. 18 

Köpes: 95-78 i mycket bra skick. Helst låg-
milare, ej antilopbrun. 
96-69 bakskärm vänster. 96-75B Dörrar 
opalgröna rostfria. Bagagerumsmatta mörk-
brun, ny skiva över reservhjul och tank. Ny 
förgasare med manuell choke,ny överdel 
till instrumentbräda (73-76). 96-79 
Drivknutdamasker,stötfångargummin fram 
och bak. 96-80 ny kylfläkt, ny kåpa runt 
värmepaketet. Komplett instrumentbräda 
75B-76, lejongula dörrsidor, bakstycken, 
golvmattor,mörkbrun lastinredning, last-
skydd,reservhjulslucka. 95-77 Baklucka. 95- 
75B Rostig,dålig Vx1.1åda,motor önskas till 
bra pris. Endast nytt eller nyskick på alla 
delar gäller! 
Birger Mattsson Tel: 0950-250 13 

Köpes: Skärmlister och klammer i nyskick 
till 96-64 
Roger Genstam Tel: 042-14 48 61 

Köpes: Standard kolvar Saab 93 klass A 
65.932 
Mikael Jonasson Tel: 08-80 50 04 

Köpes: Kederlister till framskärmar 93-56 
och 2 St. stänkskydd bak. 
Lars ? Tel: 0370-142 28 

Köpes: Nya hjulhus höger och vänster fram 
till Saab V4 
Ulf Hansen Tel: 026-16 77 79 

Köpes: Navkapslar till 64 i nyskick, glas till 
fjärrljuset 
Saab Sport-64 kan bytas mot dimljusglas. 
Christer Melwinsson Tel: 0150-390 90 

Köpes: Dekorlist i kromad plast till Saab 99 
CC för fram och bakruta 
Martin Bergstrand Tel: 031-51 40 19 

Köpes: Gröna kederlister till 96-62, ana-nytt 
1965 och äldre 
Hans Wiksten Tel: 063-521 87 

Köpes: Dörrsidor och stolar med rödrutigt 
tyg och grå galon i bra 
skick, röda kederlister till grå 93-59. 
Bromscylindrar och andra slitdelar önskas 
också. 
Magnus Djerf Tel: 08-753 09 83 

Köpes: Boken Saab bilarna första 40 åren 
av Björn-Eric Lindh. 
Lasse Hellberg Tel: 0498-49 10 80 

Köpes: Tegelröda framstolar till Saab 96-67. 
Urban Olsson Tel:08-752 94 67 

Skänkes: Fram och baksäte dåliga till 95-77. 
Lasse Hellberg Tel: 0498-49 10 80 

Sökes: Långmils tvåtaktare över 25 000 mil 
och V4 över 30 000 mil sökes till Mathias 
Roswalls långmilsregister. 
Mathias Roswall Tel: 0143-13922 



ribt INTE SÅ ILÄNoE SEDAN 
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