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Dags igen att plita ner några ra-
der. Jag kan inte påstå att jag 
har någon rutin på det här, man 
har ju knappt behövt att skriva 
en enda mening sedan grund-
skolan och det är ju fruktans-
värt länge sedan. 

När jag skriver detta har hösten börjat 
sig gällande med regn och rusk. I och 
för sig var väl sommaren mycket bätt-
re... 

De flesta Saabträffarna är avverkade 
och vi tackar alla arrangörer för deras in-
sats. Ett speciellt tack till den nya träff-
punkten Uppsala. Det är alltid roligt när 
man får åka till ett nytt gäng som har an-
ordnat en träff. För mig som är lite tåg-
galen var träffen extra lyckad - med en  

lite ångloksfård som omväxling till den 
nästan lika duktigt rykande Saaben. Nu 
till ett befogat klagomål. Det handlar om 
vår medlemshantering. Där har vi bätt-
rat oss genom att skicka kvittens på att 
vi fått in medlemsuppgifter och därmed 
vet den nya medlemmen säkert att han 
eller hon är med i klubben. Vi hoppas 
att alla medlemmar ska känna sig väl-
komna. 

Hoppas också att alla vid det här laget 
fått sin medlemsmatrikel. Den blev kraf-
tigt försenad på grund av diverse strul 
med tryckkare och bokbindare. Därför 
var min ledare väldigt sommarbetonad, 
fastän den kom på höstkanten. Men 
vem vet. Kanske är det vår när du läser 
detta! 

Hösthälsningar från John 
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ngves försvarstal 

Med anledning 	
n artike 	te vara vill 

l i nr 1/93 beträf- 
av mi 

f ande &provningens vara eller in 

I 1g 
kommentera följande: Den 

enorma 

instormning av synpunkten jag väntat mi 
g 

iteblev då det endast inkom ett (1) samtal 
om hur jag totalt missuppfattat situationen. 

Det var v käre vän

annars) som 

år 	 gentligen 
gav mig en lektion i hur 

det e 

förhåller sig. Det är inte meningen att besitnngen 

verkstaden ska 	 om de sj -
ta det hela 	

ki 

utan bara godkänna de tvåor 
s

" I a 

åtgärdat. så jag kommer i fortsättningsvis att år några tvåor och 
vara rätt lugn då jag sällan f 
skulle detta ske får jag väl sälja bilen. 

Ha'et bra 
NincrilP 

   

a irutan 

 

    

    

    Sen medlemsmatrickel 
Som ni redan märkt sd har 
ni fdtt eran medlemsmatrickel 
kraftigt försena4 som beror pd 
tryckeriets semester och bok-
bindar konkurs. 

Efter mycket ringande till tryckaren 
som både ombesörjde tryckning och 
bokbindning så fick jag äntligen en fär-
dig matrickel, som redaktionen fick 
paketera (7 st postsäckar) och sedan 
släpas till min 95:a, stuva hela bilen full 
och sedan bege sig till posten. Och där 
upptäcka att posten endast har kvälls- 

öppet en dag i veckan under sommaren 
så matrickeln fick ligga i 95:an i en 
vecka. 

Kontrollera att eran adress och bilar 
är riktiga, för vid varje utskick så får vi 
ett antal utskick i retur, det är en onödig 
utgift för klubben som oftast får skicka 
ett nytt utskick till dom som inte har 
fått sitt första utskick, pga att man inte 
har meddelat sin nya adress vid flytt-
ning och ändra alltid när ni köper eller 
säljer bilar till kassör Mats Carlsson 
Tel:08-88 88 64. 

rir9t0TF•M 
Svetsa här 

Har du dålig handbroms? Hjälper det in-
te att spänna handbromsvajern, och är 
justerskruvern fastrostad? Om du inte 
vill lägga en vikt plåtbit inuti broms-
trumman vid justerskruven, så kan du 
prova mitt tips: Ta fram svetsen (eller be 
en svetskunnig kompis) och på en tim-
ma har du en nästan ny hävarm till hand-
bromsen. Ta bort hävarmen och bor-
sta/skrapa rent den. Lägg med hjälp av 
svetsen på nytt material vid pilen i figu-
ren. Det är där hävarmen nöts mot 
bromsbacken. Fila sedan så att det du 
byggt på blir lagom tjockt och inte kär-
var någonstans. Montera och justera 
(släpp på handbromsvajern). Tipset fick 
jag på Hedbergs bilskrot i Västerås och 
har fungerat utmärkt på alla mina 70-tals 
96:or och 95:or. 

Johan Larsson 
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Mats Blomkvist har renoverat upp sin svarta 96-61 till ett fint skick. 

dentligt eftersom han inte kunde stänga 
av värmen, vi andra med shortnose var 
tvungna att ha värmen på fullt eftersom 
det var så kvavt. 

Vid ett uppehåll så gick tyvärr plane-
ringen lite snett när några utländska di-
plomater fick förtur till Örbyhus slott 
trots att det var bokad sedan tre måna-
der och att vi var många fler. Birger 
Wakn, ordförande i hembyggdsföre-
ningen Vendel gjorde en rundvandring i 
slottsparken, men det brast lite i infor-
mationen om det här så vi Saabägare 
missade det hela. 

Sen åkte vi mot Tobo Centrum för att 

försöka knäcka sista frågan som bestod 
av att gissa vikten på en bult, och sen vi-
dare mot Folkets hus där alla 40 deltaga-
re samlades för att inta korv och sallad 
till självkostnadspris. Efter middagen var 
det dags för prisutdelning med rent av 
otroliga priser, bland annat en Ålands-
resa till vinnaren och alla vann också li-
te saker. Dessvärre så placerade sig bara 
en Saabägare bland dom första tio. Ett 
stort tack för inbjudan till ett underbart 
rally ska DKW klubben ha. 

Text: Fredrik och Erik 
Bild: Erik 

En av dom finaste DKV-bilarna på träffen. 
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Redaktör Randa premiärvisade sin blåa 95-66. 

DKW klubben hade bjudit in 
Svenska Saabregistret och ett 
flertal andra märkesklubbar till 
ett vdrvarmt rally i Uppland. 
Starten gick i Gamla Uppsala 
och fortsatte upp i nordupp-
lands fagra landsbyggd. 

Röklagt Uppsala 

'efter att rallyarrangörerna Susanne 
G och Tony tillika redaktörer i kon-
takttidningen DKW-kontakt hälsade oss 
välkomna till Gamla Uppsala kyrka,och 
efter lite bilprat lät dom oss åka ut på en 
6,5 mil lång tur genom det oerhört kva-
va vårvädret som gjorde att alla goa två-
taktare spred rök som aldrig förr. 

Så Gevalia- och VW-cab ägarna fick 

akt utan 	

hålla sig ordentligt för näsan. Om dom 
inte ville nås av röken så att dom också 
skulle bli tvåtaktsfrälsta. 

Rallyt var otroligt välorganiserad och 
vi Saabägare startade efter några Dekor 
så att vi hade några att köra ikapp till de 
vårvackra kyrkorna och andra uppländ-
ska sevärdheter. Den misslyckade och 
tillika föraren Fredrik tackar för dom 
mycket fint gjorda kartorna som gjorde 
att även han hittade rätt, men så tog det 
också fyra månader att fullborda dem. 
Tillbaka till rallyt där frågorna handlade 
till stor del om Asa tro och uppländsk, 
historia, dvs mycket svåra frågor för den 
som inte kan sin historia och därför fick 
rallyt kanske några nya vinnare. Vid det 
här laget svettades redaktör Randa or- 
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Sommaren är säsongen som gäller 
om man kör Saab Sport på bana. 

Sportsäsong 

Så stod jag där. Mantorp den 
23:e maj 1993, första racet 

med min 65:a 
Saab sport. Jag åk-
te ifrån Stockholm 
klockan 06.00 och 
kom fram i tid för 
besiktningen, bilen 
gick igenom, men 
var fanns understäl-
let? Bråttom, träning 
klockan 10.00, till slut 
hittade vi en kille som 
hade nyckel till sho-
pen, där fanns att köpa, 
det kostade 840 kronor 
att lämna butiken. Sedan 
kom de andra Saab-
killarna fram och hälsade, 
gav tips, kritik och beröm. 

Det var Nils-Olov Jonsson, Anders 
Heglin och Göran Kölborn, alla välkän-
da Saabåkare, Göran hade dock denna 
dag Corvetten med sig, som han dessut-
om vann med. 

Nybörjare har ju alla varit, så jag kän-
de mig inte så dum när de talade om vad 
som måste rättas till. Alltnog, vid första 
träningen så var jag ca 12 sekunder 
långsammare per varv än de andra 
Saabarna, bilen gick dock ganska bra 
trots värmen ca 25 grader. Väghåll- 

ning-
en var dock dålig, bi-

len var alldeles för hög. På tidsträning-
en förbättrade jag tiden med 6 sekunder 
per varv. Tyvärr så blev motorn alldeles 
för varm så jag fick gå i depå efter några 
varv. Topplockspackningen hade gått, 
det var en av alla delar jag inte hade 
med. 

Slutkört? 
Vi hade börjat lasta när Nisse kom fram 
och undrade vad som hänt. Vi gick till 
hans låda och hittade en som passade, 
en timma till start, inga problem. Jag 
stod tredjen sist vid start med bla Roger 

Grimborg Lotus Cortina bakom mig, 
han vann till slut. Han hade blivit utan 
träningstid då något i fördelaren gått 
sönder. 

DKW kvaddade 
Jag låg och tampades med Gia:s BMW 
700 utan att komma om, varv efter varv, 
tappade lite i kurvorna, var lite snabbare 
på rakorna. På det nionde varvet så in-
träffade en olycka när Zolini:s DKW 
Junior tappade bromsarna vid utgången 
till rakan och kvaddade rejält, dock utan 
personskador. Loppet bröts och ställ-
ningen vid avflaggningen fick gälla som 
resultat. Jag var fjortonde bil av sjutton 
och trea i klassen (sist). Jag hade trots 
problem fullföljt första tävlingen och 
var nöjd. Tyvärr så fick Nisse bryta 
då han blev inblandad i en kollision. 
Anders vann klassen och kom nia totalt. 
Bra gjort. Jag vill passa på att tacka dessa 
killar för all hjälp jag fick, mycket roligt. 
Förresten var kommer alla dessa Saab- 

entusiaster ifrån? Jag hade besök av väl-
digt många denna dag. 

Bränd kolv 
Nästa tävling för min del var på 
Karlskoga 12:e och 13:e juni. En mycket 
trevlig bana. Jag låg magsjuk hela natten 
och visste inte om jag skulle komma 
iväg, men är man anmäld så. Jag gick 
upp klockan 05.30. Allt var lastat och 
klart, frugan hade packat bilen klart. 
Utan frukost for jag iväg, hann fint till 
besiktningen. Den som var gladast att 
jag dök upp var Gia Israelsson, som jag 
tampades med på Mantorp. Hon brukar 
få köra sitt eget lopp utan att ha någon 
att åka emot. Till Karlskoga kom det 
dock ytterligare en BMW 700 till start. 
För min del var det strul från början till 
slut. Innan den stannade (bränd kolv) 
gick den väldigt bra i regnvädret, nu är 
kolvarna bytta och vevaxeln riktad. 

Text: Yngve Gustavsson. Bild: Bo Lindman. 

Yngve jagas av Hans P Zolnir i sin DKV F12. 
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e ör ca 20 år sedan försvann tvåtakta- 

ren som bilmotor. Endast i Östtysk-
land byggdes tills för två år sedan en två-
taktsmotor, dels Trabant (tvåcylindrig 
700cc) och dels Wartburg (trecylindrig 
1000cc). Dessutom så finns det några 
småbilar som tillverkas i Japan och 
Korea, men dessa går mestadels på ex-
port till u-länderna, men även där är ef-
terfrågan på dessa tvåtaktare minimal. 
Det pratas dock allt oftare om tvåtaktare 
över hela världens forskningscentra, in-
te inom mc-industrin, som domineras av 
Japan sedan 50 talet, utan inom bilin-
dustrin. De flesta tillverkare av bilar värl-
den över provar för fullt den australien-
siska tvåtaktsmotorn med sina 1200 cc, 
tre cylindrar och 90 hk från Orbital 
Engine Company. Det talas om mycket 
goda förutsättningar för denna motor-
typ idag. 

Forskningen på soptippen 
Utvecklingen av bilens tvåtaktsmotor 
avslutades 1966 hos Saab och DKW. 
Här vill jag även inkludera Trabant och 
Wartburg. Allt utvecklingsarbete för två-
taktaren stoppades av den nya ägaren 
Mercedes och DKW blev Audi. Alla 
forskningsresultat hamnade på soptip-
pen, så ialla fall hos DKW. Saab sparade 
däremot en hel del material. Det går ty-
värr inte att se vilka resultat DKW-folket 
kom fram till med sin forskning.Saab var 
här öppnare och släppte en del material 
eller sparade det. Även personallistor 
går ej att få tag på hos DKW, för att 
eventuellt kunna därigenom hitta någon 
som arbetade med tvåtaktsforskning 
där. År 1966, när sista DKW-bilen och i 
stort sett sista tvåtakts Saaben lämnade  

fabriken slutade en fast 100 år gammal 
tvåtakts utveckling i all stillhet. De få 
tvåtaktsentusiasterna som fanns kvar 
kunde inte hålla fabriken igång hos Saab 
och DKW. 

Inget att sätta emot 
Slutet för DKW-bilen kom egentligen 
mycket tidigare. I början av andra 
världskriget stängde DKW Zschopau sin 
forskningsavdelning. Här bedrevs en 
grundforskning där även alla trådar 
knöts samman, impulser som kom och 
gavs vidarebefordrades direkt till de tek-
niska universiteten i Tyskland. Det är in-
te sant att VW tog död på tvåtaktsmo; 

 torn för att bli av med en konkurrent. 
Inte heller Mercedes kan anses skyldig 
till nedläggningen när de 1958 köpte 
DKW och sedan sålde fabriken 1964 vi-
dare till VW. Faktum är att DKW efter 
andra världskriget 1945 hade inget att 
sätta emot de allt bättre fungerande fyr-
taktarna. Utvecklingen av DKW:s två-
taktare hade nu stått still sedan 1939. 
Även de trecylindriga motorer som kom 
efter 1945 konstruerades redan 1939. 

Även Saabs i trecylindriga tvåtaktare 
konstruerades redan 1956 av Muller i 
Andernach Tyskland med en gammal 
teknologi. Denna motor var för övrigt 
mycket likt den motor som Möller rita-
de åt Hanomag några år tidigare. 
Personbilen Hanomag kom aldrig i pro-
duktion. Det var en läcker bil som var 
lik Endbrad från den tiden. 

Upp till 300 hk 
Men tvåtaktaren har därför inte försvun- 
nit. Den finns som utombordare från två 
till mer än 300 hk. Som motor för indus- 

tri, gräsklippare, motorsågar osv med 
små cylindervolym. Med sin låga vikt, 
låg tillverkningskostnad, och små serier 
är tvåtaktaren oslagbar. Även som start-
motor, som t ex tvåtakts diesel för fartyg 
fungerar motorn perfekt. Däremellan 
finns det inga bra tvåtaktsalternativ eller 
lösningar. På tävlingssidan är tvåtakta-
ren oslagbar idag. Men så var det inte all-
tid. Först i mitten av 30-talet hämtade 
DKW in fyrtaktarens försprång. Med 
kompressorförbudet efter andra världs-
kriget trodde de flesta att tvåtaktaren ha-
de gjort sitt inom motorsporten. 

Gas- & resonanssvängnlngar 
Man besinnades sig och kom på att två-
takt är en gasströmmotor. Och var där-
för redan ca 1950 ikapp fyrtaktaren igen 
på tävlingssidan. Tyvärr stoppade sam-
manbrottet av motorcykelindustrin i 
Europa en fortsatt utveckling. Om man 
nu bortser från tävlings-mc 50 cc, sena-
re 80 cc, så dominerade de japanska cy-
klarna tävlingsbanorna. De drev upp de 
specifika effekten till oanade höjder. 
Inom några år kördes allt som hette fyr-
takt i botten. Så även Honda med sin 
125 cc, fem cylindrar med fyra ventiler 
per cylinder 30 hk vid 18 000 varv från 
1965. Redan 1966 var denna fyrtaktsma-
skin ordentligt frånåkt av tvåtaktaren. 
Suzuki med sin 125 tvåtakt gav 1965 
också 30 hk vid 14000 varv men var lät-
tare än Hondan. Idag ligger effekten vid 
300 kw. Våra tvåtaktssaabar borde ligga 
vid ca 280 hk för att vara konkurrens-
kraftig. 

Utvecklingen satte fart med insugslit-
matning som övergavs senare för 
Reedventilen. Redan 1915 kände man 
till takformen men med sitt låga luft-
motstånd. Inom formel 1 har tvåtakts-
motorn en given chans, den skulle ut-
veckla över 1000 hk vid 3500 cc, fyrtak- 

taren utvecklar ca 700 hk. Men inom 
formel 1 är tvåtaktsmotorn förbjuden. 

Jag har sett några tappra amatörer i 
Europa med sina 

sportvagns prototyper som utrustats 
med vassa båtracing tvåtaktare av fabri-
kat Johnsson och Evinrude. Fort gick 
det så länge de gick men problemen var 
många och båtracing är inte bilracing. 

Tvåtaktaren inte underlägsen 
Principiellt behöver tvåtaktaren inte 
mera bränsle än fyrtaktaren. Principiellt 
är tvåtaktaren inte svagare. I framtiden 
kommer det att finnas insprutning för 
små tvåtaktare.Några japanska fyrtakts 
mc är redan utrustade med insprutning. 

Låt oss göra ett teoretiskt experiment: 
Vi tar alla fördelar från småmotorerna 
och från de jättestora vilken motor! 
Snål, liten, lätt och inte att förglömma 
stark. Denna motor kan vi gömma var 
som helst i bilen. Och billig att tillverka 
för fabriken. Det går bra på pappret 
men i praktiken är det, som så ofta idag 
omöjligt att genomföra. Det som kan 
hända är att tvåtaktaren kommer så att 
säga köksvägen till bilinustrin. Fram till 
30-talet var de flesta bruksmotorerna ut-
rustade med näskolv till DKW började 
med den pantenterade Schnfirle vänd-
spolning. Därmed slapp DKW de ter-
miska problemen som näskolven men 
sin höga vikt och sin stora förbrännings-
yta medförde. De flata kolvbottnarna 
blev sannerligen en välsignelse. 

Tvåtaktsmotorn hade många utsväv-
ningar i sin utveckling, som inte visade 
sig vara livskraftig till slut. Som t ex dub-
belkolvmotorerna från t ex Puch, 
Garelli, Triumph. Det byggdes även täv-
lingsmotorer med näskolv och motver-
kade kolv (Ladepumpe) av DKW och 
Imperial. 

Dessa motorer kördes med ett rakt av- 

Är tvåtaktsmotorn glömd? 
Text: Hans P Zolnir 
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ERIK 
CARLSSON 

ger 

tips 

Om  

 

MOR 
SPORT 

 

SPECIAL 

SAAB för OT 
Vi presenterade i förra numret en Volkswagen, som OT-utrus-

tats. Nu är turen kommen till SAAB, ett märke som är mer an 
välbekant från banorna i skog och mark. För att få litet tips utöver 
de vanliga, har vi låtit vår konsulterande medarbetare Erik Carls-
son, som i sitt dagliga arbete vid fabriken har till uppgift att tävla 
och testa Saabar, redogöra om hur man fixar iordning en sådan 
vagn för OT- och rallykörning. I det här fallet håller vi oss till 
renodlade tips för s. k. OT. 

SJU SAAB-TIPS: 
1 Vid risk för dimma, regn och i övrigt då man anar dålig sikt, mon-

teras extraljusen på stötfångaren. Eljest duger grillribborna bra ... 

2 En förlängning av handbromsen gör denna användbar på ett helt 

annat sätt — se text i artikeln. Spärren år nu bortkopplad. 

3 Skyddsplåt undertill, finns att få "konfektionstillverkad" direkt från 

fabriken. Fin service för privatförarel 

4 Backlampa år inte nödvändig, anser Eric Carlsson, men år ändå 

ofta använd av många förare. Anslut gärna kontrollampa på in-

strumentbrådan, som varnar för glömska under körning. 

5 Så hår enkelt ordnar man i princip ett "antigasskydd" för kortläsa-

rens fötter, om nu dessa är till besvär... 

6 Hår finns sex nya stift lätt till hands, monterade i en träkloss på 

på skärmens insida i motorrummet. 

7 Samtliga Saabs fabriksvagnar år utrustade med detta arrangemang 

av sjukvårdslåda fastspänd med juteband, bakom främre sätena. 

gasrör och söp hinkvis med bränsle. 
Idag skulle dessa konstruktioner inte ha 
en chans, varken på tävlingsbanan eller 
som bruksmotor. Anmärkningsvärt är 
här även att Schniirle fick patent för 
vändspolningen. Patent som beskriver 
Schniirles system fanns tidigare för pro-
blemen med näskolven var välkänt re-
dan vid tiden före andra världskriget. 
Näskolvstvåtaktaren byggdes i stort sett 
fram till 50-talet, ja än idag i vissa ameri-
kanska båtmotorer. 

Schniirles vändspolning, som DKW 
hade patenterat för sig, fick först under 
60-talet en våldsam utveckling då paten-
ten upphörde. Man fattar inte idag att 
de kunde bygga denna näskolvtvåtakta-
ren i så stora serier. 

Arbetar osymetriskt 
Vi kan därför med facit i handen konsta-
tera att det var DKW som mycket ef-
fekttivt förhindrade en vidareutveckling 
av tvåtaktsmotorn. De många rättegång-
arna som DKW förde bekräftade påstå-
endet. Ändå gav 30-talet mycket posi-
tivt. Aldrig har så många tvåtaktspatent 
anmälts. Men något revolutionerande 
nytt panterades dock inte. Fast ingen 
visste varför tvåtaktaren egentligen fun-
gerade och vad som hände inombords, 
Man kom ganska snart underfund med 
att överströmmningskanalerna inte bör-
jade med gasströmmen vid öppnande 
av porten, utan först mycket senare och 
ännu senare vid höga varvtal. 

Man vet idag att överströmningskana-
lerna i en tävlingsmotor, när kolven går 
upp först vid de sista millimetrarna ga-
serna med stor hastighet lämna över-
strömkanalerna. Man vet även att mo-
torn arbetar osymmetriskt. Detta bety-
der att motorn vid jämn gas suger olika 
mängd bränsleblandning till vevhuset. 
Samma sak vid överströmningsmomen- 

tet. Detta kom man senare på. Och vet 
inte än i dag varför det förhåller sig så. 

Effekt I röret 
Ca 1953 började man förstå på allvar att 
det fanns en massa hästkrafter att hämta 
ur avgassystemet. Effektdämparen, det 
är egentligen felaktigt att kalla avgassys-
temet så, effektblåsa passar bättre, för 
dessa dämpare höjer ju effekten. Från 
små rör, som Adler och DKW från 1953- 
54 till dessa jätterör som 750 Kawasaki 
från 1975. I början utnyttjades dessa 
dämpare enbart för effekthöjning nu-
mera påverkas även vridmomentet och 
styr den över ett mycket bredare varv-
talsområde. Motorerna är idag mycket 
snälla. De drar mjukt från ca 2 000 rent 
till maxvarvet. Men så var det inte alltid. 
Den visade Kawasakin lämnade 120 hk 
vid 13000 varv. Den drog så där upp till 
ca 11000 sedan kom hästsparken som 
avtog vid 13 500. Förarna hade fullt upp 
med att hålla sig kvar på cykeln. De 
däck som fanns tillgängliga 1975 för-
bättrade inte saken. De spann även med 
femmans växel ilagd på torr bana, ca 
200-260 km/t beroende på utväxlingen. 

Dessa cyklar försvann snart, det var 
helt enkelt för snabba. Idag med 500 cc 
som översta gräns inom roadracing så är 
det kanske enbart 4-5 förare som behär-
skar sina cyklar. Dessa 500 cc är idag 
med sina hästar där 750-klassen slutade 
1978, som sagt mycket snällare men 
med samma fart. 

Nu är trimmningen inte enbart avgas-
rör. Ett så enkelt ingrepp som att mon-
tera bort luftfilterburken ger en effekt-
minskning på ca 2-3 hk. Burken är exakt 
avstämd för gassvängningen. Det påstås 
om en tvåtaktsmotor ger 40 hk i broms-
bänk så bör den lämna 55-60 hk med ut-
nyttjandet av alla gas-och frekvens-
svängningar. 

12 



Första sommaren med Saaben som det syns på bilden så har jag slipat bort en en del 
ytrost i och lagt på rostskyddsfärg. Med på bilden finns även min fru Marie. 

Pärlan som inte var en pärla 
Fina Saabar är inte alltid fina Saabar 
Fråga Rune Danielsson. Han vet 

Under ett evigt slipande. 
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Den här episoden började med 
ett telefonsamtal frdn en SSR-
medlem en kväll. En röst sa att 
han visste att en Saab 96-61 var 
till salu, den var i bra skick och 
har gdtt lite. Jag ringde till äga-
ren till bilen och bestämde en tid 
för att titta på bilen och prov-
köra. 

Det blev köp av bil och lite extra tillbe-
hör. Den här händelsen utspelas sig för 
två år sen. Jag körde Saaben i ett år först, 
sen ställdes den av i ett varmgarage. 

Bilen var i ganska bra skick, så mycket 
svetsjobb trodde jag inte det skulle bli. 
Motorn och skärmarna plockades bort. 
Jag hittade en del överraskningar, vilket 
det var ganska väntat. En begagnad dörr 
i bra skick och en ny sidoplåt köptes in. 
Stötdämparfästen ska man inte prata 
om, skruvmejseln rätt igenom vid en 
koll av plåten. Mera plåt köptes in. 

Till slut var svetsningen klar och skär-
marna skruvades på plats igen. Började 
att knacka ut en del små bucklor som 
fanns lite här och var, på grund att första 
ägaren av Saaben började se dåligt på 
slutet, hade svårt att hitta garageporten  

och' det kan ju ha sina sidor. Så det blev 
en del slipning och spackling av karos-
sen. 

Less ibland 
En nyrenoverad kylare ska monteras 
och sexbladig fläkt skruvas fast. Så var 
det ett problem som jag trodde att det 
skulle bli hopplöst att lösa. Det berodde 
på kederlisterna, för dom är gröna för 
dom växer ju inte på träd precis. Efter 
att ha frågat en massa folk som kunde 
tänkas veta något så blev det napp till 
slut. En kompis hade en uppsättning lis-
ter som fick köpas. Vilken tur jag hade. 

Inredningen ska bytas ut mot en ny-
sydd dito. Min fru Marie har i ett svagt  

ögonblick lovat att sy upp en inredning 
med sin nya symaskin, så det finns 
hopp om den saken. 

Renoveringen har dragit ut på tiden, 
man blir lite less ibland. Även jobbet 
och familjen krävde sitt, men till våren 
ska den förhoppningsvis vara klar att ta 
ut till träffarna. Min lilla son kan behö-
va tränas upp i Saab tvåtaktarkultur, för 
det skall börjas i tid. Jag vill även tacka 
SSR-medlemmar som har gett tips och 
hjälp med delar till renoveringen till 
min Saab och även min fru Marie som 
har stått ut med allt skrot som jag har 
släpat hem. 

Text: Rune Danielsson 

14 
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Sonettsnabb säsong på racerbanan 
Här berättar Hans Eklund med 
egna ord om årets tävlingssä-
song i banracing. Hans kör en 
bdrdpreppad Saab Sonett tyd- 
takt. 

rörsta tävlingen för säsongen skulle 
IF köras på Falkenbergsbanan. Efter-
som den banan är den snabbaste som vi 
använder i sportvagnsserien så hade jag 
byggt en ny växellåda till Sonetten, för 
att få en något högre toppfart. Motor-
erna som jag använder är med samma 
specifikationer som förra året. 

Startfältet i Falkenberg var lite tunt 
med endast sju st deltagare i klassen, 
men det var dom snabbaste bilarna i för- 

ra årets serie. Jag lyckades få fjärde trä-
ningstid, men bilen kändes inte riktigt 
bra, det blev lite sämre varvtider än för-
ra året. Ett trevligt besök i depå på lör-
dagen gjordes av Gösta Karlsson (f.d 
banrace-åkare med Saab tvåtakt) och 
han var mycket intresserad av Sonetten 
och dess preparering. Så var det söndag 
och tävlingsdags. Fjärde startposition 
och före mig hade jag 2 st Mazda Miator 
och en MGB GT. Starten gick och min 
placering höll jag på startrakan, trots att 
bilarna bakom mig är bakhjulsdrivna 
och borde kunna åla om mig i starten. 

När bilarna passerat genom chikanen 
som avslutar startrakan var ställningen 
1:a Tomas Hall (Miata), 2:a Gabriel 

Varning för oseriösa säljare! 
Den varning vi vill utföra gäller en privatperson som annonserar 
flitigt 1 tidningar som Classic Motor t ex. Annonsen utfärdas på det 
vis att han verkar ha det mesta till gamla bilar som exempel Saab. 

Vi beställde t ex 3 st kompletta kopplingar som utlovades skulle vara 
orenoverade och orginal. Han sa att han åkte runt i Sverige och köpte 
gamla konkurslager. Vilket senare utvisades sig att han köper renoverat 
material från någon speciell firma. Vi fick felaktiga urtrampningslager, 
nersvarvade tryckplattor osv. 

Vi vill starkt utfärda en varning för att handla av denna person med 
telnr: 0303-41395. 

Per och Anneli 

, 
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Hasse passerar genom TV-kurvan på Kinnekulle Ring. 
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akrutan 		 Batting) 	
Wegerland (MGB GT), 3:a Tony Ring 
(Miata), 4:a jag med Sonetten. Eftersom 
bilen inte riktigt var sig lik från förra sä-
songen så lyckade jag avancera under 
loppet och placeringarna i toppen blev 
som beskrivits. Precis utanför prispallen 
är väl inget drömläge för resten av sä-
songen. Förhoppningsvis blir det bättre 
varvtider med den gamla lådan som jag 
körde med förra säsongen. 

Vid hemkomsten plockades båda mo-
torerna ner för kontroll och det enda 
som behövde göras var riktning av vev-
axlarna. Snabb ihopsättning av motorer-
na och förberedde för tävling nr 2 som 
skulle köras på Kinnekulle Ring 
endast en vecka efter Falkenbergs-
tävlingen. 

Långsam träningsmotor 
Växellådan hade jag bytt till förra årets 
låda. Fortfarande lite tunt startfält men 
nio stycken i klassen, nu på Kinnekulle 
Ring Sonetten kändes bättre med gamla 
växellådan (slutväxel 6:35, drevsats spe-
cial 2, kamelspärr och °synkroniserad). 
Vi började träningen redan på fredagen 
med två träningspass jag fick fjärde tid i 
klassen. Det kändes rätt bra för tränings-
motorn som jag använde är ju ej lika 
snabb som tävlingsmotorn. Lördags-
kvällen användes till att byta motor och 
preparera bilen för söndagen. Tids-
träningen på söndagen gick bra och jag 
förbättrade min träningstid till tvåa i 
klassen, endast en av Miatoma var före. 
Äntligen var det dags att tävla. 

Starten gick skapligt men jag kom iväg 
som trea, två Miator före men redan i 
den andra kurvan körde jag om en av 
Miatoma, efter några varv blev jag om-
körd av MGB på långa rakan, den har be-
tydligt högre toppfart än Sonetten. Jag  

hade alltså tredje platsen men jagade 
MGB under några varv. Sonetten är 
snabbare där det är krokigt, men hinner 
ej riktigt med där det är rakt. Efter några 
varvs jagande så fick MGB bryta med 
överhettningsproblem, återigen andra 
plats men hårt uppvaktad bakifrån av en 
Miata, men jag lyckades hålla placering-
en in i mål. Andra plats i andra tävlingen 
för året är ju inte helt fel. 

Fel däck 
Tävling 3 i sportvagnsserien kördes på 
den klassiska Gelleråsbanan i Karlskoga. 

Tävlingshelgen började på lördagen 
med en tidsträning mitt på dagen. 
Vädret var ju inte det bästa för det hade 
regnat hela förmiddagen och det var sto-
ra vattenpölar på banan. Eftersom det 
duggregnade lite när vi skulle ut på trä-
ningen så lade jag på smala standard-
däck med mycket mönster för att kunna 
få i åtminstone lite fäste i vattnet. Det 
gick skapligt i 3-4 varv men sedan visade 
det sig att det var en felsatsning med 
däcken, banan förkokade nämligen upp 
i idealspåret och det fanns ej någon 
chans att hinna med de övriga. Jag fick 
näst sämsta träningstiden. 

Resten av eftermiddagen ägnades åt 
motorbyte (till tävlingsmotor), hjulbyte 
och allmän översyn med efterdragning 
bultar i hjulupphängning, bromsar och 
överallt där någonting kan lossna. 
Söndagen började redan klockan 8.00 
med en tidsträning för vår klass, som tur 
var så var det varmt och soligt vilket gav 
bra träningstider. Bästa träningstid räk-
nas så lördagens "våta" träning kunde 
man bortse ifrån. Både motor och däck 
kändes bra och jag kunde klämma till 
med fjärde träningstid (två Miator och 
en MGB GT var snabbare). 

Så var det söndag eftermiddag och 
tävlingsdags. Vädret var fortfarande bra 
med mestadels sol. Starten gick bra men 
jag var väl sexa eller sjua in i första böj-
en, men inlåst av bilar och kunde ej 
komma loss för att avancera. Under de 
2-3 första varven låg jag och fightades 
med en Mazda RX7 om fjärde och femte 
placeringen. Vi skiftade väl platser 4-5 
gånger under dom 
varven och jag 
fick till och med 
åka bredvid banan 
vid några tillfällen. 
När jag lyckats 
kommit loss från 
RX 7:an och fick 
åka några fria varv 
utan att bli störd 
så började jag ta in 
avstånd till dom 
framförvarande 
(jag låg då på en 
fjärde plats). När 
vi var inne på sista 
varvet och avståndet krympt till 30-40 
meter fram till de två Miatorna som låg 
på 2:a och 3:e plats, så såg jag att jag ej 
skulle hinna ifatt dom, men dom hade 
uppenbarligen blivit stressade för den 
Miata som låg tvåa fick i den allra sista 
kurvan en jättesladd som ej gick att pa-
rera och det slutade med att han rullade 
3-4 varv utanför banan. Bilen blev min-
dre snygg, men föraren klarade sig helt 
utan skador. Då körde jag i mål som 3:a 
och det blev prispallen igen. Seger för 
Wegerland med MGB-GT, tvåa Tony 
Ring med Mazda Miata. 

Krokig bana 
Efter tre tävlingar är Tomas Hall och 
Tony Ring första plats (båda kör 

Miator). Jag kommer sedan med endast 
en poäng ifrån, på därefter följer 
Wegerland med sin MGB-GT en poäng 
efter mig. Därefter följer Mazda Miata, 
några Mazda MX 7, några Alfa Romeo 
och även Honda CRX, 

Tävling 4 kördes på Ring Knutstorp, 
en krokig och rolig bana. 

Många hade högt ställda föväntningar 
på "den gröna 
Sonetten" för jag 
lyckades ju vinna 
där förra året. I år 
var det rekord-
stort startfält med 
26 startande i 
klassen, så nog 
fanns det konkur-
rens alltid. Täv-
lingshelgen börja-
des på lördagen 
med en förtävling 
samt en tidsträ-
ning på eftermid-
dagen. Bilen kän-

des bra och vädret var bra så jag lycka-
des prestera andra träningstid efter en 
av Miatorna. På söndag förmiddag kör-
des nästa tidsträning, vädret fortfarande 
bra och nu var tävlingsmotorn monte-
rad, klämde till med snabbaste tränings-
tid av alla. 

Efter träningen började det regna och 
det fortsatte under hela eftermiddagen. 
Banan var mycket hal och sikten mini-
mal eftersom bilarna drar upp ett stort 
moln med vatten efter sig. Som tur var 
så stod man i första startledet. Saaben är 
ju svår att starta med i vanliga fall och 
ännu svårare när banan är blöt av regn. I 
slutet av startrakan var jag nere på 6:e 
plats men i första kurvan lyckades jag 
köra om båda Miatorna som låg före 
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mig. Nu låg jag alltså fyra precis bakom 
en Mazda Wankel. Efter något varv så 
lyckades jag köra om Wankeln i en kur-
va och sedan var det inga problem att 
köra ifrån den. Framför mig hade jag 
Wegerland i MGB GT och Hovenberg i 
en Lancia Monte Carlo (sällsynt Lancia 
med mittmotor). Vi tre i täten körde 
ganska lika i hastighet för placeringarna 
bibehölls. 

När det var ett par varv kvar så visade 
det sig att både MGB och Lancian körde 
om en varvad förare på ett parti av ba-
nan där det visades gul flagg från flagg-
posteringarna, det är då omkörnings-
förbud just där, på grund av att någon 
åkt av banan precis före. Det betydde 
att jag kunde köra försiktigt det sista 
varven och ej riskera någon avåkning 
för dom två som var före mig skulle bli 
diskade eller få tidstillägg för regelbrott. 
Domaren valde tidstillägg för de båda 
och jag hade alltså ytterligare en gång 
segrat på Knutstorpsbanan. 

Bilen kontrollvägdes efter loppet och 
den hade rätt vikt så segern var ett fak-
tum. Totalställningen efter fyra tävling-
ar är som förra året, jag leder men det är 
fem förare som kan vinna serien, avgö-
rande sker alltså på finaltävlingen i 
Falkenberg. 

16-ventilare! 
Finaltävlingen Falkenberg började på 
lördagen med ett pass utan tidstagning. 
Det gav oss möjlighet att prova med två 
olika avgassystem, för att kolla om det 
kunde hjälpa till att höja toppfarten på 
Sonetten. Falkenbergsbanan är ju den 
snabbaste som vi kör sportvagnsserien 
på, och Sonetten är ju lite handikappad 
pga låg toppfart. 

Tidsträningen gick skapligt och jag 

fick fjärde tid, tre Mazda före mig. 
Motorbyte under kvällen för att vara för-
beredd till söndagens tidsträning och 
tävling. På söndagsträningen förbättra-
de jag varvtiden med nästan en sekund 
och bilen kändes bra. Men jag visste att 
tävlingen skulle bli hård för det var fem 
deltagare som kunde vinna serien. 
Tävlingsstart som jag missar totalt och 
kommer iväg som 11:a. Det var den 
sämsta starten i år. Börjar köra upp mig 
redan i första kurvan och dom bilar som 
blir omkörda är bl a en Lotus Europa. 
Efter två varv är jag uppe och krigar om 
4:e och 5:e plats med en Mazda Wankel 
och vi byter placeringar 5-6 gånger un-
der lika många varv, men den är betyd-
ligt snabbare på rakorna än Sonetten. 

När det bara är ett varv kvar så ser jag 
att MGB som har haft ledningen i början 
av loppet börjar sacka efter lite och är 
nere på tredje plats. Den bilen skulle jag 
behöva komma före för att vinna serien. 
Men tyvärr så hann jag ej ifatt honom fö-
re mållinjen (det fattads bara en ynka se-
kund) så jag kom in på 5:e plats och det 
resulterade i en total tredje plats i seri-
en, på samma poäng som tvåan. Segern 
gick alltså till Gabiel Wegerland MGB-
GT, 2:a blev Tomas Hall Mazda Miata. 
4:e och 5:e platsen belades också av 
Mazda. 

Till nästa säsong verkar det som två-
taktsmotorer skall effektberäknas som 
om det vore 16 ventilsmotorer och det 
gör att den absolut inte blir konkurrens-
kraftig i sportvagnsserien (det är väl nå-
gon som ej kan tåla att bli ifrånåkt av en 
gammal Saab tvåtakt). Som tur är har jag 
vintern på mig att hitta ett motdrag! 

Text: Hans Eklund 
Bild: Bo Lindman 
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Av den bakande redaktören 

Saabdrömmar 
100 g smör eller chassifett 
3/44 dl socker eller glykol 

I tsk vaniljsocker 
2,5 dl vetemjöl 

0,5 tsk hjorthornssalt 
eller 1 tsk bakpulver 

skållad mandel 1 halvor 

Gräddning 150 grader i ca 20 min. 

Bryn fettet lätt och låt det svalna. 

Rör fett, socker och vaniljsocker 
poröst. 

Blanda mjöl och jäsmedel, tillsätt 
det och arbeta ihop degen. 

Dela degen i jämna bitar och rulla 
dessa till bollar. Lägg dem på 
smord plåt. 

Tryck fast en halv mandel på 
varje kaka. 

Grädda. 
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Nu har vi kommit till del två i 
serien Bakrutan och ni är 
välkomna att bidraga med 
era trevliga recept som vi kan 

provbaka i redaktionsköket. 

Rutiga kakor 

150 g smör eller margarin 
1.5 dl socker 

441 havregryn 
(3-4 bittermandlar,rivna) 

Gräddning 175-200 grader 
ca 12 min 

Smält fettet och låt det svalna. 

Blanda ned socker, havregryn och 
eventuellt bittermandel. 

Bred ut smeten jämnt på smort 
smörpapper på plåt eller lång-
panna. 

Skär kakan i jämna rutor innan 
den svalnat fullständigt. 

Låt kakorna kallna på plåten. 



Från Gunnar A Sjögrens teckningsblock 

Bernt Olsson, även känd som 75:an 
Olsson har i sommar monterat in sin 
"myrornas-krig"-inredning, dvs grå-svart-
randigt tyg med röd galon. Detta ger en-
ligt Olsson själv den rätta "bordellkäns-
lan" som man bör ha i en grå trubbnos 
av årsmodell 61. Snuskigare kan det inte 
bli enligt honom själv. 

Att Nicklas "Krasse" Lindberg byter 
namn vet ju de flesta av Bakrutans läsa-
re. Hans nya namn "Rulle" ryktas redan 
långt utanför Götets gränser, då han rul-
lat 3/4-dels varv på en parkeringsplats 
med SaWns "tävlingspreppadde" 95:a. 
Följderna, en olovlig körning enligt poli-
sens protokoll tog han dock med en 
klackspark: "Tur att de inte mätte has-
tigheten när jag toppade turbon på en 
30-väg för en vecka sedan". 

Mattias Johanssons nyförvärvade 
96:a av 65 års modell har väl ingen i 
Götet undgått att höra? Men nu när hös-
ten närmar sig och hans 99LE av 74 års 
modell står färdig med bl a nyrenoverad 
växellåda så erkänner han sin läggning: 
"Elektronisk insprutning är allt bättre än 
en gammal tvåburkande 65:a", vad han 
nu menar med det? 

Jörgen Andersson, som har varit en 
avsomnad Sportåkare i några år. Nu har 
han vaknat till liv och har setts smyga 
omkring dagen före Södertäljemark-
naden med ficklampa och fyndat. 

Ordförande John har ställt upp i de-
butantrally med sin bruks 96-64 Fredrik 
Ekendahl var kartläsare. 

Claes Johansson var på Ånnaboda-
träffen och där fick han syn på Fredrik, 
hängande på sin risiga bruks 96-64 
(trodde Classe). Så han smög fram och 
ryckte i bakflygeln och var allmänt 
odräglig. Vad Classe inte visste, var att 
det inte var Fredriks Saab, utan en an-
nan medlem som Fredrik råkat ställa sig 
bredvid. Vilken tabbe Classe! 

Ordförande John har fyllt 30 år, Erik 
och Fredrik var där och grattade John 
med en tvärrisig 96-66 som hade plun-
drats på bland annat motor och växellå-
da. Utförligare reportage kommer i näs-
ta nummer. 

Yngve Ekberg har övergått till japansk 
riskokare i form av folkracebil men vill 
samtidigt inte själv stå som ägare utan 
sonen Tomas 4 år blev tvingad till detta. 

En mycket känd Sport- och Monte-
Carlo ägare och putsfantast har blivit 
radiokändis i Västerbotten, sedan några 
SSR medlemmar firat honom för hans 
prestation att svetsa ihop sin mycket 
rostiga bruksbil av tyskt märke med 
nosstjärna. 

En svdr Opelsjuka grosserar bland 
SSR Norrs medlemmar, antingen är det 
Rekord, Manta rallye eller Kadett rallye 
som dragits hem i något syfte. En bil är 
så fm att "Farmarn" endast kör med den 
soliga dagar, puh! Vem hade trott det 
om honom! 

Det ryktas att Martin Stenlund fått 
sin Saab 93 B lackerad och halvvägs 
ihopmonterad.Dock har ingen sett un-
derverket, så ingen är helt säker. Kan 
det ha dykt upp nått annat intressant 
istället? 

Fredrik Ekendabl har fått tillbaks sin 
Opelsjuka, eftersom han är köp- och 
säljgalen blev det den här gången en 
Opel Kadett -74, som man kan höra ho-
nom gasa funt med på Stockholms gator 
med polisen i hälarna. 

a Tutan 



Nya SAAB 900 
akrutan 	

Keith 0. Butler Wheelhouse framför Saabs senaste skapelse. 

dom jobbade på Saab och naturligtvis 
var dom väldigt rädda att det inte skulle 
gå bra, det kan man ju förstå.Men enligt 
mitt tycke behöver dom inte vara oroli- 

Saab V6, 170 hk, 2.5 liter och 24 ventiler. 

En sak är helt klart att detta var 
det mest imponerande jag varit 
med om. Det märktes att Saab 
verkligen har gjort en storsats-
ning att marknadsföra denna 
bil och det märktes att mycket 
av Saab:s framtid stod och 
hängde pd nya Saab 900. 

Det är inte bara Saab som hoppas, 
Trollhättans innevånare är också 

spända av förväntan, jag har en rolig epi-
sod, när vi var ute och provkörde, då 
stannade vi för förarbyte och lite foto-
grafering då stormade genast en familj 
från Trollhättan fram och frågade om vi 
var nöjda med bilen och talade om att 

ga för utan att vara allt för Saabgalen 
måste jag säga att den var helt underbar 
att köra. Direkt när jag kom in i bilen 
vart jag glad, den hade fortfarande start-
nyckeln på golvet det var en höjdare att 
man inte har gått ifrån det. Jag träffade 
även Peter Beckström som genast gjor-
de reklam för den nya sensonik växellå-
dan, men jag sa att en saxomat kan man 
väl inte köra men det fick jag genast ta 
tillbaka för det gick att köra minst lika 
sportigt som en vanlig manuell så där 
fick man så man teg. Däremot vart jag 
inte direkt imponerad av V6:an den kän-
des mest onödigt tungt. Fast summan av 
kardemumman så tror jag i alla fall att 
detta kommer att bli en storsäljare, så se 
upp Volvo 850 här kommer nya Saaben, 
fast förresten snart döps väl Volvo om 
till Renault. Sist men inte minst vill jag 
verkligen tacka Saab med dess inblanda- 

Två originalmonterade barnstolar är 
standard i 900 -94. 

de för ett helt otroligt fint arrangemang 
och att vi som hobbybilsklubb fick vara 
med om. 

Text: John Jonasson 
Bild: Saab Automobile AB 
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Reservdelar 
till Gammel-Saaben 

0 

Art.grupp: Artnr: Benämning: Enhet: Utpris 
: 	Anmärkning: 

0 

0 

2 	= MOTOR 2" AVGASSYSTEM 2" 1.100,0 
0 0 

2 	= MOTOR 2" B LJUDD 2" BAKRE LJUDDÄMPARE 450,0 
0 0 

2 	= MOTOR 2" FR LJUDD 2" FR LJUDDÄMPARE 450,0 
0 

5 	- BROMSAR 500 BROMSBELÄGGSATS FR 93-96 50,0 
0 

0 
5 	= BROMSAR 702 	973 HJULCYLINDER FRAM 230,0 

0 

0 

5 	= BROMSAR 702 	988 TÄTN FR HJULCYL 64-66 10,0 
0 

0 
0 

5 	= BROMSAR 703 008 KOLV B HJULCYL 5.0 
0 0 

5 	= BROMSAR 703 040 PACKNING HUV CYL-134.999 5,0 

0 
5 	= BROMSAR 703 042 DAHMSKYDD HUVUDCYLINDER 20,0 

0 
0 

5 	= BROMSAR 703 	132 PBOX YTTRE, 	YTTRE KNUT 40,0 
0 

0 

0 
4 	= VXLLADA 703 333 LAGER ING AXEL 3-4 VXL 40,0 

0 0 
3 	- EL 703 360 GEN REM 92 50.0 

0 0 
6 	= FRAMVAGN 703 	496 BUSSNING INRE FRAMV 92 150,0 

0 
6 	- FRAMVAGN 703 	701 TÄTNINGFRAMVAGN 92 100,0 

0 
0 

7 	= BAKVAGN 703 	702 BUSSNING BAKV 92 150,0 
0 

0 

3 	- 	EL 704 	582 GENAXEL 92 250,0 

0 
3 	= EL 704 	636 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,0 0 

0 
3 	= EL 704 	646 HASTMÄTARWIRE 64 15,0 0 

0 
2 	= MOTOR 704 	707 UPPH AVGASSYSTEM 92 B 20,0 

0 0 

3 	= EL 706 	138 KAPA STRALK 92B 100,0 

0 0 

5 	= BROMSAR 706 	290 HJULCYLINDER HF 93 125,0 
0 

0 
5 	= BROMSAR 706 	3134 HJULCYL BAK 93 -96 315,0 

0 
0 

2 	= MOTOR 706 	403 MEMBRAN BRÄNLSEPUMP -64 60,0 
0 

0 
2 	= MOTOR 706 	416 LOCK 6V BR PUMP 35,0 

0 
6 	= FRAMVAGN 706 	644 STÖTD FRAM 92 75,0 

0 

Art.grupp: 
Anmärkning: 

Artnr: Benämning: 	 Enhet: Utpris 

7 = BAKVAGN 706 	645 STÖTD BAK 92 75,0 

3 = EL 706 	930 INSTR KPL 1.000,0 

3 = EL 706 	932 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,0 

3 = EL 706 	933 TEMPMÄTARE 928 SVART 400,0 

4 - VXLLADA 707 	095 DRIVAXELDAMASK YTTRE 200,0 

4 - VXLLÅDA 707 	386 LAGER FR MELLANAXEL 4VXL 30,0 

2 - MOTOR 707 	792 LASRING FÖRDVXL 15,0 

6 = FRAMVAGN 707 	938 PBOX YTTRE KNUT -64 40,0 

4 = VXLLADA 708 	138 SYNKRING 2-4 100,0 

2 = MOTOR 708 	554 HYLSA SIDOSTÖD 10,0 

3 = EL 708 	573 BRÄNSLEGIVARE 50,0 

3 = EL 709 	162 KABELHÄRVA BAK 93 150,0 

3 = EL 709 	164 KABELHÄRVA 93 150,0 

8 = KAROSS 709 	271 GÅNGJÄRN HUV 50,0 

8 = KAROSS 709 	272 GÅNGJÄRN HUV 50,0 

8 = KAROSS 709 	356 FJÄDERKOSOLL FRAM ÖVRE 150,0 

2 = MOTOR 709 4576j 	LRGE2LUFTFILTER -64 A 	/34.usTÅL/ 

2 = MOTOR 9  709 4675.1i- 1 9MUTC.FR LJUDDÄMPARE /E29: 	4aE,S7-,411.7- 

2 = MOTOR 709 	483 TOPPLOCK STD 96 250,0 

3 = EL 709 	676 KABELHÄRVA INKL +KABEL 93 50,0 

4 = VXLLÅDA 71 	015 REGELERVENTIL SAXOMAT 300,0 

4 = VXLIADA 710 	469 SIDOSTÖD HÖGERSTYRD 50,0 

4 = VXLLADA 710 	499 PBOX ING AXEL 40,0 

3 = EL 710 	715 KABELH BLINKOMKOPPL 50,0 

3 - EL 710 	716 KABELN 100,0 
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akut»  	

    

    

    

    

Art.grupp: 
: 	Anmärkning: 

Artnr: Benämning: Enhet: 	Utpris 

: 
Art.grupp: 
Anmärkning: 

Artnr: Benämning: 	 Enhet: Utpris 

8 = KAROSS 711 756 TAPP Ö GANGJ 66.581- 20,0 3 = EL 718 430 HÅLLARE SIGNALKNAPP 30,0 

0 0 
8 = KAROSS 712 018 GÅNGJÄRN BAGLUCKA 96 50,0 3 = EL 718 435 SIGNALKNAPP 63- 20,0 

0 0 
8 = KAROSS 712 207 YTTRE HANDTAG V 200,0 3 = EL 718 749 ROTOR EJ AVSTÖRD 50,0 

0 0 
4 = VXLLADA 712 430 SYNKRING 3VXL 100,0 3 = EL 718 749 R ROTOR AVSTÖRD 60,0 

0 0 
2 = MOTOR 712 474 BRÄNSLESLANG ZENITH 93-96 100,0 3 = EL 718 811 SLANG VENT FÖRDLOCK RAK 15,0 

0 0 

2 = MOTOR 712 609 SLANG NEDRE 40,0 7 = BAKVAGN 719 806 BAKAXEL 96 500,0 

0 0 
3 = EL 712 962 BAKLYKTSGLAS RÖTT 100,0 5 = BROMSAR 719 836 KOLV HUVCYL 64 SAMT SONET 400,0 

0 0 
3 = EL 712 9976 SLANG FRAM TILL PLJUS 102,0 5 = BROMSAR 719 859 HJULCYLINDER 120,0 

0 0 
8 = KAROSS 715 204 LASKLACK H 100,0 5 = BROMSAR 719 860 HJULCYLINDER 120,0 

0 0 
8 = KAROSS 715 292 MATTA FRAM SVART SAXOMAT 120,0 8 = KAROSS 721 058 BAKRUTA 95 80,0 

0 0 

3 = EL 715 404 BRÄNSLEMAT -63 100,0 0 = DIV 728 169 ENKELFÖRG V4 76- 200,0 
0 0 

3 = EL 715 533 DEG DEG TORKARMOTOR BOSCH 100,0 3 = EL 730 314 STRALKSARG 65-68 60,0 
0 0 

2 = MOTOR 715 600 CHOKEWIRE 66-68 50,0 2 = MOTOR 730 533 SLANG 65- 30,0 
0 0 

3 = EL 715 706 STÖTSTANG TORKARE 61-68 40,0 2 = MOTOR 730 555 SLANG 65- 30,0 
0 0 

3 = EL 715 782 TORKARBLAD EJ BAJONETT 40,0 3 = EL 730 596 SIGSLANG-SIL SPOLN 30,0 
0 0 

4 = VXLLADA 716 745 MEMBRAN VXLLADA 10,0 8 = KAROSS 730 815 DEKPLAT H 65-68 50,0 
0 0 

4 = VXLLADA 716 759 SYNKRING 1:AN 100,0 2 = MOTOR 731 007 ANSL HUS H SIDA 65- 20,0 
0 0 

5 = BROMSAR 716 893 HJULCYLINDER VF 96 120,0 2 = MOTOR 731 010 SLANG VATTENR-INLOPPSR 30,0 
0 0 

5 = BROMSAR 717 567 BROMSSLANG BAK 62-64 80,0 2 = MOTOR 731 0188 TOPPLOCKSP 96 65- 114,0 
0 0 

5 = BROMSAR 717 747 BROMSSKIVSATS SPORT 1.200,0 2 = MOTOR 731 026 DEG BEG VATTENPUMP 65-68 100,0 
0 0 

2 = MOTOR 717 8643 BLOCKPACKNING -64 	,54Z17-  /29./i 	7.-/4.44/2E/ 2 = MOTOR 731 028 VATTENPUMPSLAGRING 65-68 180,0 
0 0 

2 = MOTOR 717 877 TOPPLPACKN 93 100,0 3 - EL 731 053 GENREM 65-68 10,0 
0 0 

2 = MOTOR 717 903 LUFTFILTER SPORT 80,0 2 = MOTOR 731 102 SLANG KYL-TERMHUS 65-68 50,0 
0 0 

5 = BROMSAR 718 108 TATN BROMSOK V4 SPORT 45,0 2 = MOTOR 731 103 SLANG KYL-VATTENP 65-68 50,0 
0 0 

8 - KAROSS 718 2116 KEDERLIST HARSKhRM 96 77,0 2 = MOTOR 731 169 LUFTFILTER 65- 50,0 

0 0 



	  Andan 	

 

akrutan 	

 

 

  
Art.grupp: 

: 	Anmärkning: 

Artnr: Benämning: 	 Enhet: Utpris 
: 

Art.grupp: 

Anmärkning: 

Artnr: Benämning: Enhet: 	Utpris 

2 = MOTOR 731 335 GASREGLAGEAXEL 40,0 3 = EL 741 657 VARVRÄKNARE SONETT 3 500,0 

0 0 
4 - VXLLÅDA 731 382 FJÄDER SLAVCYL KOPPL 65- 10,0 2 = MOTOR 780 218 GLAS BRÄNSLEPUMP 92 100,0 

0 

8 = KAROSS 731 478 HUVREGLAGELINA 40,0 9 = VENTILATIO 780 235 VENT STOS 92 350,0 

0 0 
5 - BROMSAR 732 321 BROMSBACKSATS FR 64-68 50,0 9 - VENTILATIO 780 236 VENT STOS 92 350,0 

0 0 
5 = BROMSAR 732 322 BROMSBACKSATS FR 64-68 50,0 4 = VXLLÅDA 781 405 LAMELLBELÄGGSATS 93-96 130,0 

0 

2 = MOTOR 732 588 PACKNING VATTENP 65- 15,0 7 = BAKVAGN 781 807 HJULLAGERSATS BAK 100,0 

0 0 
5 = BROMSAR 732 804 BROMSSKÖLD V4 100,0 3 = EL 782 870 FÖRDELARLOCK UTAN VENT 60,0 

0 0 
4 = VXLLÄDA 732 806 DRIVAXELDAMASK YTTRE 65- 75,0 3 = EL 782 870 VENT FÖRDELARLOCK M VENTILATIO 50,0 

0 0 
5 = BROMSAR 732 813 KOLV HJULCYL BAK 10,0 2 = MOTOR 782 931 KOLV A 93 450,0 

0 0 
8 = KAROSS 733 152 EKONOMIPLÅT TORPÖDEL 96 200,0 5 - BROMSAR 783 557 BROMSKLOSSAR SPORT 60,0 

0 0 

3 = EL 733 457 TORKARSPINDEL V 96 100,0 5 = BROMSAR 783 643 REP SATS HUVUDCYL 64-68 120,0 

0 0 
3 = EL 734 328 HASTM WIRE 64- 25,0 4 = VXLLÅDA 783 880 BAKRE MOTORFÄSTE 200,0 

0 
3 = EL 734 389 DÖRRKONTAKT 30,0 3 = EL 784 645 GENERATORANKARE 65- 150,0 

0 0 
8 = KAROSS 735 781 GANGJÄRNSPLAT V 95-96 100,0 4 = VXLLÄDA 784 676 DRIVAXELDAMASK YTTRE 50,0 

0 0 

8 = KAROSS 735 782 GÅNGJÄRNSPLÅT H 95-96 100,0 4 = VXLLADA 784 729 SLUTVXL 8:39 1.000,0 

0 0 

5 = BROMSAR 737 278 HJULCYL VF 96 110,0 4 = VXLLÅDA 786 720 SLUTVXL 9:42 1.700,0 

0 0 
5 = BROMSAR 737 279 HJULCYL HF 96 110,0 8 = KAROSS 820 952 STANKSKYDD 99 V 50,0 

0 0 
8 = KAROSS 737 323 GÅNGJÄRN BAGAGELUCKA 96 50,0 8 - KAROSS 820 953 STÄNKSKYDD H 99 50,0 

0 0 
8 - KAROSS 737 889 GOLVPLÅT MITTRE V EKON 50,0 2 = MOTOR 833 999 GASWIRE 99 150,0 

0 0 
8 = KAROSS 737 890 GOLVPLAT H MITTRE EKON 50,0 2 = MOTOR 838 261 GASREGLAGESTÅNG 20,0 

0 

8 = KAROSS 738 407 B STOLPSKLÄDSEL V4 74- 80,0 2 = MOTOR 850 795 CHOKEHANDTAG 99 20,0 

0 

8 - KAROSS 738 408 B STOLPKLÄDSEL V4 74- 80,0 3 = EL 853 303 KONTAKT 30,0 

0 
8 = KAROSS 739 108 B STOLPE V 96 50,0 4 = VXLLÅDA 870 170 URTRAMPNINGSLAGER 99 -74 40,0 

0 
8 = KAROSS 739 240 B STOLPE H 96 50,0 2 = MOTOR 880 181 LUFTFILTER V4 66-67 40.0 

0 
8 - KAROSS 741 622 MOTORHUV SONETT 3 950,0 2 - MOTOR 830 462 TERMOSTAT 65-68 40,0 

0 
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Fotogåtan 
Rätt svar på förra fotogåta är 1963 års Tuipanrally. 

Bredvid Erik Carlsson står Gunnar Palm. 
Och rätt svar hade Hans Wiksten 

från Brun flo skickat in. Grattis Hans! 

Denna omgångs fotogåta lyder så här: 
Denna metallbygel sitter monterad någonstans i bilen men var? 

Och vad gör den för någon nytta? 

akrutan 	

Art, grupp: 
: 	Anmärkning: 

Artnr: 

4 VXLLÅDA 880 	919 
0 

2 = MOTOR 881 	107 

2 = MOTOR 881 	1986 

2 = MOTOR 881 	1994 

5 = BROMSAR 881 	457 

8 = KAROSS 881 	5813 
0 

8 - KAROSS 881 	6126 

3 EL 883 550 

5 - BROMSAR 890 	942 

8 KAROSS 92 GUMMI 

0 = DIV 9679 
0 

0 DIV CHASSIPLÅT 
0 

0 DIV DEKAL LITEN 
0 

8 KAROSS GRÅTT 
0 

- KAROSS GUHMIL BAKR 92 
0 

8 KAROSS GUMMIL SIDOR 92 

- KAROSS GUMMIL VINDA 92 
0 

8 = KAROSS GUMMIT DÖRR 92 
0 

3 EL MINUSPOL 
0 

0 - DIV NYCKEL 
0 

3 EL PLUSPOL 
0 

8 KAROSS RÖTT 
0 

Benämning: 

SLAVCYLINDER KOPPLING 

VENTILKÄPSPACKN V4/ST 

TOPPLOCKSP H V4 66-67 

TOPPLOCKSP V V4 66-67 

BRÄNSLESLANG 93-96 

NYCKELÄMNE 2T 

MO SATS FRAMSKÄRM 65- 

PLASTGLAS BACKLJUS V4 

BROMSSLANG 99 

GUMMILISTSATS 92 

INSTRBOK 96 79 

CHASSINRPLÅT 

SSR DEKAL LITEN 

SPORTTYG GRÅTT 

GUMMILIST BAKRUTA 92 

GUMMILIST SIDORUTA 92 

GUMMILIST VINDRUTA 92 

GUMMITÄTN DÖRR N 92 

BATTERIPOLSKO LITEN 

NYCKELRING SSR 

BATTERIPOLSKO LITEN + 

SPORTTYG RÖTT 

65- 

Enhet: 	Utpris 

200,0 

10,0 

50,0 

50,0 

80,0 

70,0 

116,0 

100,0 

50,0 

1.250,0 

20,0 

50,0 

8,0 

750,0 

300,0 

250,0 

300,0 

250,0 

10,0 

25,0 

10,0 

750,0 

När ni skall beställa delar från reservdelsförrådet, ber vi dig att skriva eller faxa in din 
beställning. Reservdelsmannen Rolf Jensen blir totalt nerringd och för husfridens 
skull ber vi dig att inte ringa in din beställning. 

RolfJensen, Bäckvägen 7, Olsfors, 517 00 Bollebygd. Fax:033-12 61 23. 
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Kostnader för 93 F GT 750 
Köp USD 1.400 uppdelat på 

USD 200 handpeng 920610 a' 5.79 SEK 1.158:- 
USD 1.200 rest.likv 920813 a' 5.34 6.408:- 

Frakt i USA 	 USD 450 920813 a' 5.34 2.403:- 
Förskott frakt USA-Sverige 	USD 600 920813 a' 5.34 3.204:- 
Retur frakt USA-Sverige 	 USD 600 921113 a' 5.94 3.564:- 
Frakt USA-Sverige 	 USD 622 921228 a' 6.73 4.186:- 
Speditionskostnad i Wallham 200:- 
Övriga kostnader frakt USA-Sverige 1.146:- 
Frakt inom Sverige egen bil + släp 120 mil a10:- 1.200:- 

Frakt o tullkostnad 479:- 
Accis 890 kg a' 6.40:- 5.696:- 
Skrotpremie 850:- 
Moms 3.682:- 
total tull 10.707:- 

Totalt inköp, frakt och tull 27.048:- 

akrutan 	

Iförra numret av Bakrutan lo-
vade jag att återkomma med en 
redovisning över importkostna-
der m m och det kan Du läsa om 
på nästa sida. 

U C-dollarkursen åkte jojo under 
'1992 och jag lyckades till stör- 

sta delen pricka in en hyfsat låg kurs till 
skillnad mot idag. Det kan verka vansin-
ne att importera en gammal Saab från 
USA, men var hittar man en 93 F GT i 
Sverige som är till salu om man inte he-
ter John Jonasson. 

Vad har då hänt sen sist? 
Efter en mycket lugn vår kom ett par 
stressiga veckor i juli då blästraren ring- 
de och meddelade att han kunde ta 
GT:n omgående istället för i slutet av au- 
gusti bara underredsmassan var borta 
överallt. Det straffade sig att "ha 
glömt"detta otroligt tråkiga och bökiga 

arbete, men tack vare att dygnet har 48 
timmar och man är i sin bästa ålder 
hann jag även med detta slit. Att det var 
så jobbigt att göra en kaross klinisk ren 
från gammal seg massa trodde jag aldrig. 

Nu är karossen blästrad och grundmå-
lad och är hos rostlagningsdoktorn för 
att få en frisk kaross. De små och relativt 
få rosthål som fanns före blästringen var 
större och fler vid hemkomsten, bl a 
saknade vänster bakre fjäderfäste och 
stora delar av vänster hjulhus fram. Men 
detta ska fixas av doktorn med hjälp av 
en del nya och begagnade bitar samt av 
rent hantverksarbete. 

I min strävan att få tag i karossdelar till 
GT:n har jag bara stött på patrull i form 
av total avsaknad av bakre fjäderfäste. 
En medlem i norr var för några år sedan 
inblandad i nytillverkning av dessa men 
projektet dog tydligen. Kanske idé att 
starta igen för det kan väl inte bara vara 
jag som behöver nya bakre fjäderfåste 
till 93, eller? 

Nu väntar jag med spänning på att få 
hem GT:n från doktorn för att i nästa an-
detag lämna ifrån mig den till yrkessko-
lan som ska lacka den orginal GT-vit 
med en blå rand på mitten. Helt enligt 
bilden på sid 71 i Björn-Erik Lindhs bok 
om Saab de 40 första åren. Med mycket 
tur blir den nog lackad och klar lagom 
till julafton-93 och sämre (h)julklapp 
kan jag nog önska mig. Vad ska jag då 
hitta på i höst utan GT? Jo, Ulrikas 95-77 
måste bara ut på vägen efter 2 års 
dammsamlande i garaget, och massor av 
delar ska lagas, renoveras, nytillverkas 
och inköpas till GT:n så att allt kan bli 
klart till sommaren 95. Håll tummarna 
för mig att allt klaffar och att min 93 F 
GT 750 blir lika fm som den var en gång 
i tiden då den lämnade Trollhättan för 
sin långa resa till USA. 

Text: Yngve Ekberg 
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"Gam kärlek  

allt 

mal 
rostar 
id. " 

c a\c,  
fiaab f2r Six319 

\\.4krr.  L3C 	630 -Fr 
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min 66:a har tillfälligt slutat rulla 
och förpassats till garagets bor-
tersta hörn för att invänta 

lämpliga åtgärder mot den rostsjuka 
som den trots alla förebyggande åtgär-
der drabbats av. Vårstädning av bilen 
har sina mörkare sidor - det är inte klokt 
vad man hittar bakom skärmkanter och 
dörrpaneler bara man vågar titta efter. 
Upptäckten gjorde mig hursomhelst 
uppmärksam på 
problematiken 
kring frågan om 
behandling av 
gammal bilplåt, 
och det faktum 
hur lite utrym-
me frågan ges 
bland olika mär-
kesklubbar (er-
kännes - jag har 
numera också en Volvo). 

Desto mer diskuteras olika tygkvalite-
ter o dyl. Därför skulle jag nu vilja ställa 
en öppen fråga till alla medlemmar och 
hoppas på en diskussion i Bakrutan: hur 
har ni lyckats/misslyckats med att rost-
skydda era Saabar? Hur gör ni som i lik-
het med mig aldrig kommer att få råd att 
anlita professionella rostkurerare med 
fina anläggningar, sandblästrare och gal-
vaniseringsbad, utan får nöja er med 
egen muskelkraft och handverktyg i det 
egna alltför trånga garaget? Bilens skick 
beror ju också på i vilken utsträckning 
den används, med det absurda förhål-
landet att ju mer man kör och njuter av 
sin bil, dvs, använder bilen till det den är  

skapad för, desto mer utsätter man den 
för väder och vind med därtillhörande 
förslitning och rost, vilket gör att man 
blir försiktigare och kör mindre etc, etc. 
Denna närmast filosofiska fråga om att 
köra sin med svett och tårar renoverade 
gammelbil eller inte vore i och för sig 
också värd en diskussion - själv tycker 
jag att det är enbart kul att se gammelbi-
lar i vardagstrafiken, och Saab har ju all-

tid i högsta grad 
varit en bruksbil. 
Därmed accep-
terar jag också 
smärre skavan-
ker, men rost är 
fult. Eller åbäkar 
jag mig över nå-
got som sist och 
slutligen kanske 
bara är (gammel) 

bilägarens lott i livet? 
Eller kan det verkligen vara så som vis-

sa gör gällande att bilen (och därmed 
också Saaben) som väser strider mot na-
turens ordning. Om så verkligen är fal-
let, blir också rosten förståelig som mo-
der naturs vapen i kampen om herraväl-
det. Rost är ju en fråga om nedbrytning. 
Därmed är också en helt rostfri 96:a 
( för att inte tala om äldre modeller) nog 
en fysisk omöjlighet, en dröm som jag 
och så många andra förgäves försöker 
uppnå. 

Hursomhelst, patient 388579 väntar 
på livsupplivande åtgärder. 

Text: Martti Peräaho 

Skriv eller ring till: 
Jonas Sah161 
Hagenvägen 26 
430 41 Kullavik 
Tel: 031-93 17 53 

Vit basebolikeps 
Blått jubileumstryck 
25 kr/st 

Äldre Bakrutor 
10 kr/st 

Nykeiring 
I järn mycket fin 
25 kr/st 

Dekaler 
Stora 25 kr/st 
Små 8 kr/st 

Saab för Saab 
Av Gunnar A Sjögren 
25 kr/st 

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

T-shirt 
100 kr/st 
Vid träff 80 kr/st 
Färg: vit, gul, blå och röd. 
Storlek: S-XXL 



akrutan 	

3 
Namn: Örjan Gunnarson 
Bor: Stockholm 
Ålder: 42 

Tidigaste Saabminne: 
Min farbrors 92-56, svart och med 
röda kederlister och röd inredning. 
En vansinnigt vacker vagn! 

Värsta Saabminne: 
Kopplingsras i hörnet Ringvägen-
Folkungagatan i rusningstrafik. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om jag fick för mig att jag skulle bli 
lantbrukare och behövde en traktor. 
Fast brorsans rallytrimmade PV med 
150 hästar på bakhjulen var ju inte 
så dum. 

Det bästa med Saab: 
Med tvåtakt är det ljudet och aromen 
och med V4 så den bara går och går 
och går... 

Och det sämsta: 
Att försöka hitta inredningsdetaljer till 
Sport/MC, samt standardfrågan är 
det en äkta Monte Carlo? (finns det 
oäkta?) 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Minst fem nämligen 93 GT 750, 
kortnos 95, kortnos Sport, Monte 
Carlo V4 och 99 Turbo. 

Är du lycklig: 
Javars , trots att jag bara äger en av 
de ovannämda. Det är inte lätt att 
samla Saabar på hög i Stockholms in-
nerstad. 

Hur uppfattar din familjoch dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Med rätt uppfostran och utbildning i 
Saabologin är det inga problem. 

Jag vill också ha sagt att: 
Tag väl hand om det fåtal fräscha 
V4:or som finns kvar. När såg du en 
fin Jubileums -75;a sist? 

3 
Namn: Yngwe Gustavsson 
Bor: Upplands Väsby 
Ålder: 48 år 

Tidigaste Saabminne: 
En svart Saab 93F-59 som ägdes av 
en elmontör från ASEA som jag jobba-
de ihop med i början av 1960-talet. 

Värsta Saabminne: 
1973 när vi på Bergslagsrallyt:s första 
sträcka körde in i ett stenblock med 
V4:an. Allt fick bytas ifrån vindrutan 
och framåt. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Jag har en 440 GL och frugan har en 
900 1. Volvon blir snart en Saab. 

Det bästa med Saab: 
Saabkvaliteten 

Och det sämsta: 
Ibland för avancerad teknik och dyra 
delar som följd av detta. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig.Och vilka: 
Saab Sport -65, Saab 900 1, Saab 
9000 1. 

Är du lycklig: 
Inte riktigt. 

Hur uppfattar din familj och dina vän-
ner ditt Saabintresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Familjen har en positiv inställning. Jag 
tycker att Saab intresset kommer i 
andra hand efter släkten. 

Jag vill också ha sagt att: 
Jag vill tacka er som gör klubbtidning-
en, för det mycket stora arbete som ni 
lägger på att informera oss andra som 
bara läser. 
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Namn:Christer Grahn 
Bor: Motala 
Ålder: 25 år 

Tidigaste Saabminne: 
Mitt första tvåtakts minne: När 
jag mötte några arbetskamrater 
i den ljusblåa -64 som senare 
blev min första Saab. De hade 
precis väckt den efter 10 års vi-
la. Mossan låg kvar på taket 
och hela Storgatan sveptes in i 
ett ljusblått oljeröksdis. 

Värsta Saabminne: 
Det har jag förträngt... 

Det bästa med Saab: 
Backspegeln på instrument-
brädan och pedalställets 
placering som gör att passage-
raren kan gasa om jag blir trött. 

Och det sämsta: 
Den lilla vindrutan gör torkarna 
så små att de inte hinner med 
om det regnar ordentligt. 

Hur många Saabar bör man 
äga för att vara lycklig. 
Och vilka: 
För min del räcker det med en 
åt gången Pga. tidsbrist men 
det måste vara en tvåtaktare. 

Är du lycklig: jodå. 

Hur uppfattar din familj och 
dina vänner ditt Saabintresse. 
(Är det viktigare än släkt-
middagar och gemensam 
fritid): 
Intresset har inte ännu övergått 
i besatthet, så de tar det hela 
med upphöjt lugn. 

Jag vill också ha sagt att: 
Varken komfort eller hästkrafter 
i nya bilar kan ersätta känslan i 
en tvåtaktare. 

• • 

Ap
r lycka att vid fyllda "körkort" hit-
ta en 10 år gammal Saab 92-51 i 

erfekt skick för 350 kronor eller 
att vid nästan 50 hitta en 31 år gammal 
Saab 96-62 i nästan perfekt skick för 
3000 kronor? Den senaste Saaben gjor-
de definitivt ett mindre hål i plånboken 
i somras än vad den första gjorde - på sin 
tid. 

Lycka är att, för för-
sta gången på en 
evighetslång grå som-
mar se en klarblå au-
gustilördagshimmel 
och bestämma sig för 
en heldag med båten ut till en tom kob-
be för att sätta färg på nosen och att, 
100 meter innan man kommer fram till 
båten, braka in i en färgbukett av diver-
se Saabar i varierande skick runt vilka 
galna människor "hojar" baklänges mel-
lan konerna och veta att man - ÄNTLI-
GEN - hittat fram till Saab-klubben man 
letat efter de senaste månaderna. 

Som sanna ordföranden (den ene av-
gående, den andre pågående) måtte de 
ha känt igen den karakteriskt vansinniga 
fanatikerblicken när jag hoppade ur min 
Bluebird (en gång i luften - alltid i luf-
ten). Medan kämpande medlem får 
"kortslutning" i skallen och i ett försök 
att bromsa, trampar till extra hård och 
accelerar in i publikhavet på den gamla 
cykeln, tassar Yngve ut i skogen och 
gräver fram såväl Bakrutan som inbetal- 

ningskort ur den gamla kära. 
Ett mer lättfångat byte har han väl al-

drig tidigare stött på. Redan samma 
kväll var pengarna på väg in till klubben. 
När John sett vad jag fått med mig, 
skickades Yngve tillbaka för att hämta 
ytterligare en Bakruta åt mig. När jag, i 
godan ro, slog mig ner för att läsa alstren 

på kvällen förstod jag 
varför: det första 
numret jag fått av 
Yngve var signerat - 
Yngve, den andra jag 
fått med hjälp av 
John var signerat - 

John. En händelse som ser ut som en 
tanke. 

En vecka senare sitter jag nu med två 
näraliggande ambitioner. Dels att få 
med "Junior" till Gistadmarknaden om 
två veckor ( han är f.n och "rekar" delar 
i England), dels att lura med den, sedan 
länge, pensionerade grannen vars lång-
nos-V4 jag hållit vid liv de senaste 10 
åren men som trots att han haft den se-
dan den var ny (1966, tror jag) fortfa-
rande ser Saaben som "ett rent bruks-
fordon". För övrigt hoppas jag naturligt-
vis att kunna hitta en och arma kromde-
talj som, om möjligt, är i bättre skick än 
på min nyfunna hjärtevän. 

Till skillnaden mellan inköpsglädjen 
1961 och 1993 återkommer jag kanske i 
en annan Bakruta. 

Text Anders Grift 

Lycka! 
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Olaglig resa till Söderköping 
Efter strul med Saab 96:an som inte 
var besiktigad när vi skulle dka pd 
Östgöta träff Det var dagen efter 

DKW träffen i Uppsala. 

Kennth Druid och co bjöd på träff i det 
ycket läckra Östgötaland. Starten 

gick från Djurbergs Järns parkering. Dit 
vi kom efter att John hade varit orolig 
för nedfärden i röda 96-64, vars motorn 
lät som en marackas. Det måste bero på 
att den hade gått 3 500 mil utan renove-
ring och att den pga tidsbrist inte var be-
siktigad. Men man måste stila för lång-
mils fantasten som snabbt ville ta en 
lång provtur, samtidigt som jag ville ta 
ut f.d Rosa Pantern, numera Röda fa-
ran,en Saab 96-66. 

Som han numera förvaltar genom att 
köra 1000 mil på tre månader. Rallyt 
började med en tur genom Söder-
köping, som är en mycket vacker stad. 
Där passerade vi Söderköpings brunn 
som är hembygdsgård. Senare passera-
de vi även en gammal järnvägsvall som 
är en del av Vikbolandsbanan. Mötes-
platsen var hemma hos Sven Svensson i 
Hast. Där hade Grålle klubben utställ-
ning. Diverse andra bilar och maskiner 
fanns att beskåda, bla en gengas Volvo 
142 som endast förlorat 10 % av motor-
styrkan med ved bränsle! 

Där fanns också en råolje motor att 
lyssna och se på. Här fanns det roligaste  

manöverprovet som bestod av en tre-
hjulig cykel modell Trike, mycket svår 
bemästrad i slalombanan. En man i vita 
byxor sopade rent bland konorna och 
sedan cyklade i diket med triken över 
sig. Väl uppe ur diket borstade han av 
sig dammet men fick konstigt nog inga 
gräsfläckar. När manöverprovet var 
överstökat dök Roswall upp i backen i 
Röda faran och missade Randas nyinför-
skaffade glaciärblåa 95, som det tog yt-
terligare 10 minuter att upptäcka. Och 
då stod han och studsade med ögon sto-
ra som Marty Feldmans och det klassis-
ka uttrycket vad skådar mitt norra. 

Vi tycker att det är trevligt med grus-
väg och sådana här fina vägar i kombi-
nation med den fina naturen. Vi tackar 
Östgötaklubben för en mycket trevlig 
träff med cirka 30 stycken ljuvliga 
Saabar med många trevliga människor. 

Text: Fredrik och Erik 
Bild: Erik 

Bildtext höger sida: 
Fredrik Ekendahl fick ta till saxen och 
klippa ett hål i Saab-filten på grund av 
det hastiga väderomslaget. 

42 



• • • • • 	444 • • • • • Rli'e • • • • • aft • & 4a, 7  • • • • • 

Köpes: 

Till Saab 95-62 gummimatta fram och bak, dörrhand-
tag, vänster bak, stötfångare fram, kromringar lysen 
fram, höger stötfångarhorn bak nytt, öppningbara rutor 
bak höger och vänster plus gummilister, bädd-
madrass, SAABlitteratur broschrer, ana nytt, bilen idag 
Ove Hällström Tel: 0293-108 97 

Till Saab 95/96 1966 to m 1968 två takt 4 växlad 
låda i bra skick 
Erik Randa Tel: 08-710 61 13 

Till Saab 931159 dörrsidor, sidor bak röd galon 
grått tyg 
Lars-Åke Karlsson Tel: 018-36 77 06 

Dubbelförgasare till GT 750 motor bra betalt eller 
byte med svåra delar 
Joel Berneklev Tel: 031-58 22 50 

Saab 96 1700S orginal 90 hästars, Ronalfälgar kom-
pletta, Combicamp Eller Saabo, Ana-Nytt före 1965, 
95-96 broschrer 60-64 
Martin Stenlund Tel: 0950-81043 

Alla tillbehör, kataloger, bilder,grå orginal färg, liten 
vagn och liknande till "Grålle". Saab Cigtändare 
Stig Johansson Tel: 090-317 43 

Rattstång 95, inredningsdelar till Sport/GT röd/röd allt 
av intressel plastskärmar bak 93, plåt sonettfälgar, 
röd kederlistsats. 
Jörgen Andersson 08-590 302 76 

Till Saab 99-75 Usa front, breda älgar, servo, Ac, hjul-
muttrar, repsats vattenpump. 
Peter Schmidt 0586-343 26 

Saab 99 radiokonsoll till årsmodell 68-70 (monterings-
sats), kolvar till 1,7 liters motorn med kolvringar. 
Kennet Karlsson 0506-35309 
Saab Sport/Mc. komplett objekt eller bruksskick 
Melker Vikström 013-607 24 

Träratt, krom 95-96, trimmdelar tvåtakt, nya stänklap-
par 95-96, öppningsbarasidorutor, GT eller Sport/Mc 
motor, Gt vev, nya nav kapslar 66-69, drivknutsgum-
min, kamdrevsats V4, gamla bakrutor, Saab 93-96 
mörkgrön eller svart, Saab 95 tvåtakt gärna 59-60 
men verkligen inget krav alla modeller går bra. 
Fredrik Ekendahl 08-87 88 00 Ett, 21. 

Säljes: 

Inredning grå/brun 96-64 Ev. byte Marchal taksökare. 
Peter Schmidt 0586-343 26 

Saab Sport-65 röd komplett Renobj. med vanlig motor 
11 000 Kr. Framskärm 93A i mycket bra skick bytes 
mot 96 framskärm. 
Jörgen Andersson 08-590 302 76 

Vevhus och växellådshus till Saab-92. 
Lennart Skyttevall 08-560 468 42 kvällar. 

Bakskärm 93 komplett, bakskärm 96 2St vänster, 
plastframskärmar 93-96, framskärmar 93-96 ist 
Vänster 25t höger, kofångarböj vänster bak något 
rost, kofångare fram halvbra men komplett, blinkersin-
sats 96, blinkersglas med ram 93-96, innerbelysning 
2St, termostater 3 St olika, växelströmsgenerator 
med relä bosch 14V 35A, hastighetsmätare 1St 
Veglia 25t Vdo, tankmätare 25t Veglia 1St Vdo, temp-
mätare ist Vdo, klockor 1St Vdo ist Veglia, strålkas-
taromkopplare 93-96, fläktströmbrytare 93-96, bak-
ljusglas, kombinationsinstrument Ink. kapillärrör 
Kjell Andersson 0243- 22 10 62 Eft.16,30 

Saab 93F-60 blå i mycket bra orginal skick extra inred-
ning i perfekt skick medföljer 13 000 Kr. Begagnade 
och nya delar till 93,95,96. Fördelarlock 93-96 även 
större kvantiteter. 
Mikael Jonasson 08-80 50 04 

Hjulbultar nya till fotbollsfälgar och Jpfälgar. 
John Jonasson 08-25 89 48 

Svarta golvmattor i bra skick, nya bromsok 99, Koni 
sportdämpare nya fram och bak. 
Johan Djurberg 08-623 18 62 hem 
08-35 17 54 garage. 

Saab 96-63 mycket nytt i mycket fint orginal skick 12 
500 mil ingen rost aldrig vinterkörd 10 000 Kr. Saab 
96-77 cab gul dåligt balansaxellager annan motor 
medföljer 65-68 front reggad och klar. huvar 65-80, 
3 och 4 växladelådor, 2 St bruna inredningar 96-67 
mycket fina, 2 St kolvar 99 1,7 838 86 05, kylarslang 
9968-73 alla delar säljes extremt super billigt. 
Fredrik Ekendahl 08-87 88 00 Efter Kl. 21 

Saab 95-66 malmgrå mycket bra objekt 3000 Kr. 
Johan Ståhl 08-532 512 63 

Saab 92-56 röd komplett renoveringsobjekt med myck-
et nya delar Bla. ny motor, lister, motorhuv, vänster 
fram och bakskärm och mycket annat nytt. Delarna 
kan även säljas separat skicka en lista på reservdels-
numret till. 
Ola Rehnberg blomv. 3 983 35 Malmberget 
0970-224 44 

Saab Turbo delar 99-78 motorblock, vevaxel, kolvar, 
turbo, wastegateventil, bränslemängdmätare, grenrör, 
insugningsrör, stötfångare (ny), Alfälgar, spoiler (ny till 
verkning i glasfiber. 
Kaj Jalna 0500-44 12 05 

Parti tvåtakts delar med motorer, vxl, flyglar, och sex 
renoverade Sport fällar, plus div småplock säljes helst 
i klump pris 2500 kr. 
Sten Westerberg Tel: 08-660 68 82 eller 
08-701 33 20 

Saab 93-58 30 000 Kr. 
Thomas Gustavsson 0492-130 39 

Saab 96-64 Saxomat bra bruksskick nyrenoverade 
bromsar Nytes. Ua. 
10 000 Kr eller bytes mot kortnos 95:A i hyfsat bruks-
skick. Tak med orginal soltak till Saab 96-63. Taket är 
komplett men i behov av renovering 1000 Kr. 
Crister Borg 016-700 01 

Fördelarlock med luftningsnäsa passar till 95/96 
mycket billiga, nya Veronagröna inrednings bitar till 
bakluckan, hjulhusenbak, matta vid baksätet passar 
till 95-72 tom 74, div nytt små plock till tidiga 99. Erik 
Randa Tel: 08-71061 13 

Saab 96-63 nedplockad men komplett med en låda 
med extra delar. Solex 32 B1 förgasare, dörrhandtag 
utan lås till SAAB 92? 1,85 liters motor går bra plus en 
halv dito, V4 motor 1700 CC mycket bra 3000 Kr, öpp-
ningsbara bakre sidorutor SAAB 96, sportratt 96 och 
99, drag till tidig 95:a och till tidig 99:a, 4 vinterdäck 
99 fälg 7 MM 800 Kr, 4 vinterdäck 175/70 till 96 5 
MM 300 Kr, 4 navkapslar 99 och SAAB 96-74 bruks-
skick ring och föreslå pris på ej prissatta saker 
Johan Larsson Tel: 021-18 58 07 endast helger 
Pga. Vpl. 

Saab 96-62 grå, en ägare, endast sommarkörd, 
8300mi1, pedantskött, Bes och skattad, säljes av för-
sta ägaren till högstbjudande. 
C.H Normark Tel: 08-590 326 49 
Framskärmar höger och vänster till långnos, höger bak-
skärm V4 nya. mycket andra tvåtakts delar. 
Peter Westlund Tel: 0520-205 69 

Saab 99-74 Aut, Renobj, avställd, defekt motor. 
2500 Kr 
Magnus Lid'en Tel: 0911-170 95 bostad 0911-72607 
hem 

Saab 96-65 ljusblå, nylackad, Bes. 
Per Adolfsson Tel: 0533-500 24 

Framstolar 95/96 Tom 76 1 mycket gott skick. 
Johan Skoglund Tel: 026-19 34 87 

Saab 96 60-64 inredningar från demonterade blåa och 
bruna bilar 
Kjell Olsson Tel: 0243-310 93 

Saab 96-64 fyrbult, träratt, regad och klar, 3 St reserv-
delsbilar 62-64, 96-60, Monte Carlo instrumentbräda, 
oljeburk MC, nya kolvar 71,5 MM, nyrenoverad 66-mo-
tor, sport fälgar med nya vinterdäck, nya vattenpump-
stätningar till 64 och 66, broms klossar sport, Div bry-
tare, drivknutsdamasker och ny tempmätare sport. 
Säljes för 10 000 Kr eller bytes mot Mazda pick up i 
bra skick. 
Tommy Börjegren Tel: 0662-420 18 hem 010- 260 35 
32 arbete 

Saab 96-61 Chnr. 117 659 Renobj, 4638 mil, grå, ros-
tig, inredning som ny 98% komplett säljes eller bytes 
mot 92 Obj eller hyfsad 95-67. 
Åke Rossander Tel: 0930-309 28 

Saab 92 
Tändstift 30 Kr/sats 
Saab 93 
Tändstift 75 Kr/sats Brytarspetsar 30 Kr/st 
Hastighetsmätanvire 100 Kr/st Innenvire 30Kr/st 
Repsatser hjulcylindrar 20 Kr/sats Torkarblad 93B 58- 
60 30 Kr Startmotor renoverad 300 Kr 
Saab 96 
Tändstift trimmade motorer NGK A-9N 100Kr/sats 
Tändstift Champion UK 16V 30 Kr/st Fördelarlock 
50Kr/st Rotor 30 Kr/st Kolvsats Mahle Std 70,00 MM 
900 Kr Lamellcentrum 250Kr Lösa lameller 125 
Kr/sats Hastighetsmätarwire 96-60 100 Kr 
Bromsbackar 96-64 fram 150 Kr/sats Lösa broms-
band 61-65 50Kr/sats Torkargummin 60-67 20Kr/st 
Tändningslås med nycklar 150 Kr 
Saab 96-V4 
Brytarspetsar 67 30 Kr/st Kylslang 880 39 34 30 Kr 
Repsats huvudcyl 69-70 75 Kr Repsats hjulcyl bak 20 
KR Bromsslang fram 100 Kr Topppackningar 100 
Kr/sats Vindrutetorkarblad 68-80 30Kr Torkararm 
svart 75-80 50 Kr V4 emblem 88040 72 50 Kr 
Saab 99 Fördelarlock 50 Kr Oljefilter 1,7 och 1,85 50 
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Stroppar 100 Kr/par. 2/St dubbelfrekvensmodulato-
rer? försportsätesinfästningar 84 Kr/St 
Stig Gammleman Johansson Tel: 090-317 43 
Fotogentvätt Luna senior nästan ny 3500 KR, vevaxel 
96 hett ny 2500 KR, Tropikjälar till kortnos nytillverka-
de 1000 KR/par, 3 st kolvar av vardera stolek 71mm, 
71,5 och 72 700/st bakflygel höger och vänster till 95 
300 KR/st 1 st kolv 92 överdim och kolvringar till yt-
terligare en kolv 300 KR. 
Rolf Jensen Tel:033-29 53 69 

Bytes: 

Saab 96 60-64 framskärm vänster ny bytes mot höger 
kofångarböjar bak 93 nya bytes mot kofångardelar 96 
Kjell Olsson Tel: 0243-310 93 

Utföres: 

Vevaxlar till tvåtakt renoveras. Olika alternativ finnes 
Std, rally och racing. Ring för mer info. 
Anders Weglin 0271-151 28 152 48 

Renovering av vevaxlar med ny gjorda vevstakslager i 
höghållfast stål. 
Sören Ragnarsson Tel: 021-702 84 Efter 17 

Renovering av växellådor till 95/96 4 växlade 
2500 KR. 
Rolf Jensen TEL:033-29 53 69 

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

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

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

Martin Sienlund 
Postlåda 1195 
920 34 VORMSELE 
TEL: 0950-810 43 

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: 0950-810 43 

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

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

TIDNINGSREDAKTIONEN 

Erik Randa 
Duvholmsgränd 12 
127 41 SKÄRHOLMEN 

Önskas: TEL: 08-710 61 13 
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Kr Repsats bränslepump 83 08 42 50 Kr Tryckplatta 
150 Kr Uttrampningslager 870 17 08 Repsats huvud-
bromscyl 68-70 100 Kr Orginal bakspoiler 99 sedan 
400 Kr Barnskydd 350 Kr Framskärmar Tom 71 500 
Kr/st 
Begagnat 
Sportinredning kortnos skabbig ej stolar pris ?? 
Instrument 93 50 Kr/st Kortnos framskärmar mycket 
bra skick 450 Kr/st V4 motor 67 komplett 500 Kr Och 
ytterligare Ca 2000 Kg Beg delar till tvåtakt och V4 
från 10 Kr och uppåt. 
Litteratur 
Saab reparationstidlista i grön pärm för 93-95-96 100 
Kr AGEBE serviceguide för bland annat 96 och sport 
20 Kr Rephandbok 93 kopia 150 Kr Begagnade in-
struktionsböcker till 93,95,96,V4,99 
Saab 96-64 
Bra objekt, lite rost, konserverad motor. Avställd 86 
pris 2900 Kr 
Bo Nordström Tel: 090-430 16 

Saab 96-61 bra Obj lite rost komplett körbar saknar 
papper 2500 Kr. Saab 96-62 reservdelbil ej komplett 
500 Kr 
Saab 96-66 reservdelbil rostig, nästan komplett, kör-
bar 1500 Kr 
El bytes mot nya delar till 92-50-53 och 96-60. Bilarna 
står i Härjedalen. Tempmätare ny 64-68 350 Kr. 
Träratt 200 Kr 
Bertil öqvist Tel: 08-604 54 03 

Saab 96-64 vit lagom rostig, 4-Vxl, bra inredning, 
hyfsad. 
Saab 96-62 grön rostiga fjäderfästen, lätt buskig. 
Håkan ? Tel: 0950-150 54 förmiddagar 8-11 

Plats i lada eller Dyl för en Saab 96-71 under vintern. 
Högst 10 mil från Stockholm. 
Ragnhild Stamsäter Tel: 08-64007 03 Eller 
Arb 08-710 00 00 

OBS OBS OBS 
Skicka dina anonnser till den nya anonnsredaktören 
Fredrik Ekendahl 
Porthansvägen 10 
161 57 Bromma 
Tel: 08-87 88 00 

Allt material och annonser till tidningen måste vara till 
handa oss senast stoppdatum för att komma med i 
tidningen, försent inkommet material publiseras i näst-
kommande nummer 

Dina annonser skickar du till: 

Fredrik Ekendahl 
Porthansvägen 10 
161 57 BROMMA 
TEL: 08-87 8800 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1994 
Nr 1 	15 januari 
Nr 2 	10 april 
Nr 3 	25 augusti 
Nr 4 	5 november 

Saab 96-67 blå, tidig, rostfri. 
Saab 96-67 röd, utan motor och låda, rostfri, fräsch. 
Saab 96-62 röd lite rostiga fjäderfästen körbar, fräsch. 
Saab 96-64 röd 4-Vxl, lite rost, buskig, motorn sitter 
fast. 
Saab 92 delar 4St 92A fälgar, växellåda, sotningssats, 
framskärmar, Beg. krom, dörrhandtag, och diverse 
småplock. Dolly utan spel. Framskärmar kortnos, driv-
knutsdamasker nya och begangnade, bromscylindrar 
93-96, baklucka, inredningar och Div till 95. Bytes 
helst mot Sport/MC delar Tex rött baksäte, frammatta, 
sidorutorbak, motordelar, Opel kadett rallye delar, 
Bmw touring delar 
Martin Stenlund Tel: 0950-810 43 
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NY fjädring 

ifir kommer tiga SAAB NY styrning 

NY växellådi 

med 3 cylindrar och 38 hästar under huven k  NY front 

SAAB-93 —j bil med ng utseende ochmegenskaper 
• Ny 3-cyl. motor, som ger 38 hk. 

• Ny elegant "italiensk" front med ny 
huv och ny grill. 

• Nytt kylsystem med fläkt. 

• Ny luftkonditionerad värme. 

• Ny växellåda som medger kopplings-
fri växling mellan 3:an och 2:an. 
Frihjulet kart vid behov låsas från 
förarplatsen. 

• Nykonstruerad fjädring fram och 
bak med spiralfjädrar och hydrau-
liska teleskopstötdämpare, tvärgåen-
de svängarmar i gummilager och 
krängningsstnbilisator. Minskat an-
tal smörjställen. 

• Ny styrmekanism. Tack vare korrekt 
viktfördelning och noga avvägd un- 

derstyrning har SAAB-93 enaståen-
de väghållningsegenskaper. 
Nytt! Slanglösa däck ger ökad säker-
het mot ringexplosioner. 
Nytt 12-volts elsystem — ännu slik. 
rare och låttare stort vid all väderlek. 
Nytt dubbelt så stort friskluftsintag 
placerat så att avgaser från andra 
bilar inte kan tränga in. 
Nya hela stötfångare fram och bak. 
Nyhet: indikeringslampa varnar när ...... 
endast 7 I bensin återstår. 
Ny vacker inredning. Skumgummi-
dynor i framsitsarna. Riklig instru-
mentering med klocka som stan-
dard. Bäddbar. 
Kan utrustas med lastlåda för lätta-
re transporter. 

Se och provkör nya SAAB! 

P HILIPSti Ns 
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Filialer och 
återförsäljare 
över 
hela landet 
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