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SVENSKA SAAB-REGISTRET 
Box 391 
641 23 Katrineholm 

Medlemsavgift år 1994: 150 kr 
För medlemmar under 18 år: 50 kr 

Postgiro 476 52 46-6 Hallå i höstrusket! 
Styrelsemedlemmar: 

Ordförande: 
John Jonasson 
Brålunden 15 C/0 Jan kowics 
161 41 Bromma 
Tel:08-25 89 48 
Tisdagar 18-21 

Vice ordförande: 
Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 A 
811 32 Sandviken 
Tel:026-25 70 15 
Torsdagar 18-21 

Sekreterare: 
Göran Kölborn 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel:08-742 72 70 

Vice sekreterare: 
Martin Bergstrand 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-36 91 56 
Måndagar 18-21 

Kassör/medlemmsregister: 
Mats Carlsson 
Storsvängen 124 
126 59 Hägersten 
Tel:08-88 88 64 

Redaktör: 
Erik Randa 
Duvholnnsgränd 12 
127 41 Skärholmen 
Tel:08-710 61 13 

H ej, nu är det dags för några väl valda 
ord igen. När jag sitter och knåpar 

med den här sidan är hösten på väg 
med stormsteg och man sitter och tän-
ker tillbaks på den helt otroliga somma-
ren som varit. Men deppa inte ihop för 
det, finns det fortfarande några träffar 
att besöka. Sen vill jag tacka alla arran-
görer som har ställt upp och anordnat 
en träff. Det är faktiskt så att det är ni 
som gör att klubben hålls levande och 
synlig utåt. 

Saabfestivalen, jag säger bara det, 
Saabfestivalen. Jag tror inte någon som 
åkte därifrån var missnöjd. Det var så 
otroligt väl arrangerat så jag tror att till 
och med Saab själva blev imponerad. 
Här kan jag inte nog tacka Trollhätte-
sektionen för sin stora insats och även 
Saab Automobil som ställde upp så vi 
fick köra på provbanan. Det är inte var- 

je dag detta tillfälle dyker upp. Sen har 
jag en liten undran. Vart tog dom 30 för-
anmälda vägen som skulle vara på mu-
seet på söndagen? Jag tycker faktiskt att 
har man anmält sig så bör man komma. 
Visst kan det finnas anledningar att inte 
komma men det verkar lite konstigt 
med ett så stort manfall. Natten mellan 
lördagen och söndagen kanske blev 
tung vad vet jag. 

Vår redaktör Randa efterlyser reporta-
ge från träffama,så ta och skriv lite om 
träffar du besöker. Randa som äntligen 
fått fart på en tvåtaktare har besökt gan-
ska många träffar och varit flitig med ka-
meran så bilder kan han hjälpa er med. 
Det kan vara roligt att ha något att läsa 
och drömma tillbaks till när vintern 
kommer på allvar. Nu tror jag inte att jag 
har något mer att säga för den här gång-
en. Vi syns och hörs John 

Materialförvaltare: 
Jonas Sahl&I 
Hagenvägen 26 
430 41 Kullavik 
Tel :031-93 17 53 
Onsdagar 18-21 

Reservdelsman: 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel:033-29 53 69 
Torsdagar 18-21 

Skicka in dina reseskildringar, 
Saabäventyr m m till tidningsredaktionen 

(ej till SSR:s boxadress). 
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TryckfelsNisse slår till Efter att ha blivit rejält utskälld 
och hamnat i tråkig diskussion 
med en SSR-medlem och hans 
familj i somras är jag återigen 
tvungen att skriva några rader 
om hur arbetet med Bakrutan 
fungerar. I detta specifika och 
tack och lov mycket ovanliga 
fall kände medlemmen sig lurad 
då Bakrutan ej kom ut i utlovad 
tid och missade eventuellt några 
spekulanter på sitt objekt. 

före stoppdatum, skriva över allt på dis-
kett, rastrera bilder m m. Det är en lång 
kedja av moment som måste klaffa och 
tyvärr mycket ömtålig om något brister. 

Det är givetvis tråkigt när man tror att 
allt ska funka och svarar tre veckor när 
det istället tog fyra veckor till "brevlåde-
stadiet" . Men att framstå som "idiot" 
och få ta mycket "skit", ja då kan det va-
ra svårt att slå dövörat till och inte argu-
mentera tillbaks. 

Lyckligtvis händer detta inte så ofta 
utan de flesta medlemmar verkar nöjda 
med vårt arbete. I detta nr finns det en 

I Bakrutan 1+2-94 slog "Nisse" till. Vårt 
postgironr 4765246-6 blev ett annat.De 
som betalat till det felaktiga pgnr har 
fått beloppet i retur av postgirot. 
Känner Du någon som betalat in med-
lemsavgiften på det felaktiga pgnr så 

kan Du väl be denna person göra ett 
nytt försök. 

Vi ber om ursäkt för det merarbete 
detta tryckfel åsamkat de drabbade. 

Red 

När såg du en Saab på sjön senast? 
Vi söker material berättelser, tester, bilder och även tänkbara 
objekt. Saabs aluminiumbåt byggdes på slutet av 40-talet i ett fåtal 
exemplar och det vore roligt att få uppgifter om dessa båtar. 

Nicklas Lindberg 03 1-255930 
Mattias Johansson 0303-229708 

Nå, vi som jobbar med allt material, un-
dersökande journalistisk, intervjuer, an-
nonssidor, korrekturläsning, paketering 
osv gör detta helt utan ersättning och på 
vår fritid. Vi har dessutom ett dagligt ar-
bete att sköta samt familj som kräver sin 
tid. 

Med andra ord: allt arbete är helt 
id&llt. 

Då är det väldigt svårt att exakt på da-
gen förutsäga när Ni kära medlemmar 
kan tänkas ha det rykande färska exet av 
Bakrutan i brevlådan. Vår målsättning är 
att ha den hos Er ca 1 månad efter 
stoppdatum, men det är en mängd fak-
torer som måste stämma för att detta 
ska ske. Bl a måste vi ha fått allt material 

enkät som vi i styrelsen vill att Ni svarar 
på och då får vi se om om vår uppfatt-
ning stämmer på de punkter vi anser 
viktiga att hantera på ett riktig sätt. 

Kritik är inte någon i styrelsen fient-
ligt inställd till bara den är saklig och 
framställs på ett förnuftigt sätt. Då kan vi 
se över våra rutiner och göra SSR och 
Bakrutan ännu bättre. 

Hoppas vi nu en gång för alla förklarat 
vilket jättearbete som ligger bakom ut-
givandet av Bakrutan. 

Vi efterlyser fortfarande mer artiklar 
av er medlemmar som vi kan låta fler ta 
del av. Tveka ej, sätt igång och skriv!!! 

Redaktör Erik Randa 

 

Den som känner för lite filoso-
fiska funderingar parat med 
härliga bilder av skrotade 
bilar, rekommenderas boken 
"Drömmar i plåt". Boken är 
skriven av Bengt Berg, foto av 
Horst Tuuloskorpi. Förlaget är 
Heidruns förlag tel 0560 -139 
28. ISBN: 91-88056-13-9. 

Boktips1 

 

 

 

Martin Bergstrand 
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Weglins klappjakt på "bårplockaren". 
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Uren 
8;3 liters V8 
800 HK 
350 Km/h 
Driftskostnad: 40.000 kr/tim 

Helgen den 3, 4 och 5 juni var 
det åter dags för EM i "Historic 
Racing" på Anderstorp. Under-
tecknad och resten av "Göte-
borgsgänget" hade hyrt en top-
penfin stuga i närheten av 
banan. 

Vädret var någorlunda OK när dom 
intressanta klasserna körde, stan- 

dardvagnar (Saab) och prototyper fram 
till 1977 års modell, McLaren, BRM m fl. 
(Åk dit och känn rytet från 800 hk!). 
Saabå' karna, Lennart Nilsson och Anders 
Weglin, körde vit sport 65:a respektive 
röd sport 64:a. Lennarts bil, som var all-
deles nybyggd för i år, kördes lite lugna-
re. Anders, som hela tiden låg en bit 
längre framför "långnosen", tampades 
intensivt med en Ford Anglia "snedru-
ta". Scandinavian Raceway med sin 4 
km långa flygraka är inte precis snäll 
mot tvåtakts-Saabar, men i år höll båda 
vagnarna till målgång (två "nöp" i fjol). 

Redaktions-teamets stuga och bilar. 

Nytt för i år var att alla måste köra på 
samma däck, Dunlops dyra diagonal ra-
cingdäck! 

Det kan vara lite förvillande att veta 
vem som är Saabarnas rätta konkurrent 
då både Ford Lotus Cortina GT och an-
dra större och snabbare bilar släpps 
samtidigt, men det är bilar ifrån 0- 1.150 
cc fram till 1964 års modell, bl a några ti-
diga "kojor" NSU, Prince 1.000. Bilder-
na är från lördagens race (tidsträning på 
fredagen). På söndagen missade vi Saab-
racet med fem minuter p g a missför-
stånd om starttiden. 

Trots det så var det en lyckad racing-
helg, så boka nu nästa års race redan nu, 
och missa inte fina Lancior och Alfa 
Romeos. 

Text och bild Bernt Olsson 
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Pat Moss och Erik Carlsson bil-
dar världens främsta äkta bil-
par. Nu gäller det bara för Erik 
att klara brittiskt körkort så att 
han blir accepterad även på vä-
garna i sitt nya hemland... Paret 
har haft sitt första bilgräl. Det 
gällde idealbilen. De blev inte 
eniga, så det torde bli två bilar 
hos "Familjen på taket". 

Vi började skriva om vår idealbil, men 
kunde inte komma överens. Så vi satte oss 
och pratade med en bandspelare vid pro-
tokollet. Och här är resultatet: 

Erik: - På en liten bil gillar jag framhjuls-
drift, men inte på en stor. 

Pat: -Jag bryr mig inte om vilketdera. 
Båda kan vara bra. Vad jag vill ha är en stor 
motor. Den går jämnare och tystare i hö-
gre farter. Idealet skulle vara en liten bil 
med en stor motor - en treliters kanske. 
Om jag hade råd att köra den. 

Erik: - I en liten bil får man bättre ut-
rymme med framhjulsdrift, därför att man 
slipper kardantunneln. 

Pat: - Jag vill ha en tystgående bil så att 
jag kan höra radion och passagerarna. 

Erik: - Bromsar, styrning och vägegen-
skaper är det viktigaste. Allt detta har för-
bättrats avsevärt under de senaste åren. 

Pat: - Det var nödvändigt också. Små fa-
miljebilar är idag snabbare än sportbilar 
för tio år sedan. 

Erik: - Ja, och många av dem har bättre 
bromsar och håller vägen bättre än en del 
av de gamla sportbilarna. Standarden bor-
de vara lika hög när det gäller tillförlitlig-
heten. 

Pat: -Ja, det finns ingen orsak att en bil 
av idag skulle vara opålitlig. Ändå är 
många det. 

Erik: - De nya dubbla bromssystemen 
gör bromsarna mycket tillförlitligare. 

Pat: - De är mycket bra. Jag gillar skiv-
bromsar. 

Erik: - Skivbromsar är lättare att komma 
åt för justering och service, men trum-
bromsar är lika effektiva. Porsche och Alfa 
Romeo använder trumbromsar och dem 
är det ingen konst att få stopp på vid höga 
farter. 

Pat: - Jag gillar inte servobromsar. Man 
känner inte hur hårt man bromsar, och i 
en kritisk situation kan man råka ut för att 
låsa hjulen. 

Erik: - Jag vill ha en bil där man slipper 
hålla på och växla en gång i sekunden vid 
låg fart i stadstrafik. Jag gillar automatlå-
dor. 

Pat: - Inte i det slags bilar jag föredrar. 
Jag skulle vilja ha en femväxlad, helsynkad 
låda. Och jag har ingenting emot rattväx-
el, om den är bra. 

Erik: - Min idealbil skulle vara så stor 
som en amerikansk kompakt. Bara litet 
större än en Ford Zephyr. Det ger bra 
plats för förare och passagerare och stort 
bagageutrymme Jag vill bara ha två dör-
rar. Det blir mindre skrammel då. 

Pat: - Det är viktigt att bilen är bekväm 
och tystgående. Sätena bör kunna regleras 
åt alla håll, upp och ner, fram och tillbaka, 
och man ska kunna fålla ryggstödet bakåt 
också. 

Egentligen är det väl för galet att i min 
gamla "skrinda" behöver man bara vrida 
på ett handtag för att sätet ska höjas eller  

sänkas - medan man idag kan köpa en bil i 
80.000-kronorsIdassen och inte få den fi-
nessen. 

Erik: -Jag vill ha hårda säten. 
Pat: -Jag vill ha mjuka säten. Min ideal-

bil skulle inte vara större än en medelstor 
sportbil. 

Erik: - För liten. 
Pat: - Den skulle ha en Aston Martins ut-

seende, en Ferraris styrka, en Mercedes 
220 SE kupés bekvämlighet, en Rolls-
Royce tystgående och en Lotus Elites vä-
gegenskaper. Men den skulle bli mycket 
dyr. Den skulle gå på 35.000 kronor allra 
minst. 

Erik: - Min idealbil skulle ha en Saabs vä-
gegenskaper, en Saab Sports bromsar, två 
dörrar, direktinsprutning, automatlåda av 
amerikansk typ, elektriskt manövrerade 
fönster och Mercedes nya värmesystem 
med termostat som automatiskt håller 
temperaturen på samma nivå hela tiden. 

Erik elev i bilskola 
Erik kör omkring med L-skyltar (L som i 
Learner, d v s elev) och Pat tycker synd 
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Vilken tur att man kör Saab 
En kväll i julas, närmare bestämt annandagju4 så tyckte under- 

tecknade att en helkväll i garaget inte skulle vara feL Vi sparkade 
igång Mattias 65:a och styrde kosan till Göteborg. Snön yrde och 

väglaget var bedrövligt,vilken tur att man kör Saab. 

om alla i den situationen, för att de aldrig 
tycks våga tro att saker som verkar så svå-
ra före uppkörningen blir så lätta efteråt: 

Det är kanske så att nybörjaren spänner 
sig. Mitt råd till Erik och andra som står in-
för uppkörningen är därför: Ta det lugnt. 
Var inte orolig. 

Inte för att Erik behöver det rådet. Han 
är inte den som råkar i panik. Han är ju 
också en av världens bästa bilförare och 
det är bara för att han är nyinflyttad i 
England som han inte längre får köra på 
internationellt körkort utan måste ta ett 
brittiskt. 

Bilägare vid nio år 
Jag tror att man ska lära sig köra bil vid så 
unga år som möjligt. Jag började när jag 
var 11 år och min bror Stirling hade egen 
bil vid nio år. 

Vi började köra på ängar och småvägar 
och i stryktåliga bilar. Stirlings kärra var 
en gammal Austin Seven med motorhuv, 
chassi och säten men inget karosseri. 
Baktill hade han en stor trälåda, och jag 
kommer ihåg att jag fick åka i den när jag 
var fyra fem år. 

När Särling fyllde 10 år körde han lika 
bra som de flesta körkortsinnehavare. Han 
gav mig min första körlektion medan han 
själv var för ung att ta sitt kort. 

Erik var 15 år innan har började köra bil. 
Jag är säker på att skräcken för kör-

kortsprovet skulle släppa om man dels 
började träna tidigt och dels tränade på 
små privata vägar. Det skulle höja kör-
skicklighetsstandarden också. 

En del av skräcken tycks vållas av bilin-
spektörerna. Det skulle förstås inte vara så 
bra om de var alltför pratsamma. Men 
många som kört upp har klagat över att in-
spektörerna var så bryska att det gjorde 
dem nervösa. 

Så mitt sista råd till Erik och de andra är 
detta: Vänta er ingenting annat än tystnad 
av bilinspektören. 

Erik emot handvift 
Erik har också sina synpunkter på förarut-
bildnigen i England: Det konstigaste i tra-
fiken är handsignalerna. I Sverige har vi ju 
också vänstertrafik, än så länge, men vi 
behöver för den skull inte vifta genom 
fönstret. 

Jag kanske inte borde kritisera det land 
där jag nu har mitt hem, men handsigna-
ler tycker jag är både onödiga och förvir-
rande. Det är mest bara nybörjare som 
bryr sig om dem, vilket stöder min åsikt. 

Pat har lärt mig hur man ger tecken kor-
rekt med händerna, och nu när jag vet li-
tet om saken tycker jag att många av dem 
som ger tecken med handen gör det fel-
aktigt. Ofta verkar tecknet för fartminsk-
ning och tecknet för vänstersväng helt 
identiska. 

Det märkte jag när jag såg en manlig fö-
rare ge ett tecken som angav vänster-
sväng. Men samtidigt blinkade hans högra 
körriktningsvisare - och det han signalera-
de var faktiskt att han tänkte sakta in och 
svänga åt höger. 

En annan sak som jag lagt märke till är 
att förarhytten är smalare än lasten på en 
del lastbilar. Signaler med handen blir då 
nästan osynliga bakifrån. 

Men jag lär mig väl så småningom. Jag 
har ju en bra lärarinna. 

Blir omkörd 
Pat har en iakttagelse om Eriks körteknik 
som får avsluta det ryktbara parets första 
bilkrönika i Teknikens Värld: 

Lustigt nog kör han inte särskilt snabbt 
utom när han tävlar. I bebyggda områden 
iakttar han fartbegränsningarna så noga 
att han ständigt och jämt blir omkörd av 
andra bilar. Ute på öppen väg kör han för-
stås snabbare, men ändå sakta med rally- 

I mått mätt. 

P.S. Erik klarade körkortet! 
Hämtat ur Teknikens Värld 23/63 

Iiårt mål för kvällep var att byta väx- 
ellådor på våra 99:or, Nicklas på sin 

turbo och Mattias på sin LE.Efter idogt 
skruvande så var det dags för 
det stora lyftet, mo-
torpaketen sänktes 
ned, men vilken 
drivaxel skall i 
först? Men som 
vanligt så gick 
även detta bra, 
till slut! Vilken 
tur att man kör 
Saab. 

Efter många tim-
mar och med viss in-
blandning av Mr.Murphy 
så var vi äntligen klara för hem-
färd. 

Det hade vid den här tiden hunnit fal-
la avsevärda mängder snö på den redan 
isiga vägen,det var bäst att ta det försik-
tigt.Efter en halvmils körning utan miss-
öden möter vi en man springandes vid 
vägkanten.100m längre fram så ligger 
resterna av en Volvo 240 utspridd över 
vägen.Aj då, bäst att vi stannar. När vi 
nästan fått stopp på bilen så smällde det 
till som om tredje världskriget hade bru-
tit ut. Världskriget var "turligen" en Ford 
Sierra som brakade in i oss i hyfsat hög  

fart så att vi flög 15m åt höger mot ett 
staket, och där slutade flygturen. 

När vi väl förstått vad som hänt,tog 
det inte lång tid innan 

vi kommit ur bilen 
och då konstaterat 

att ingen ådragit 
sig några allvar-
ligare Skador. 
Polis och bär-
gare larmades 
och efter en 

halvtimma i 
kylan så kom 

dom äntligen, det 
har väl aldrig känts så 

skönt att sitta i en varm 
polisbil! När bärgaren väl trans-

porterat iväg de andra vraken,så drogs 
tvåtaktaren upp på vägen. Efter en liten 
stunds mekande (med polisassistans) så 
fortsatte vi vår färd hemmåtmed en lite 
skum väghållning och halvöppet baga-
ge.Vilken tur att man kör Saab. 

Tyvärr så slutade min kära 96:a på 
skroten men smärtorna lindrades hjälp-
ligt av ett välvilligt försäkringsbo-
lag.Vilken tur att man kör Saab. 

Text .  Mattias Johansson 
och Nicklas Lindberg 
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Import samt renovering av 93 F GT 750 

Jag har ju i tidigare nummer av 
Bakrutan (2 och 3 -93) berättat 
om köp, import, nerplockning, 
blästring samt rostlagning. Nu 
är det dags att ta lite om lack-
ningen samt jagandet efter de-
lar. 

tet blev bra. Och det blev det. Efter tre 
omlackeringar klarar nu GT:n säkert ett 
stenskott utan att tappa någon färg. 
Visst finns det saker att påpeka om lack-
en, men jag är inte det minsta orolig 
över att inte få dessa brister visade för 
mig av mina pedantvänner i SSR. Den 
blå randen gör sitt till att känna histori- 

undanställd i varmgarage. Nu kunde 
den bli min eftersom jag så gärna ville 
ha en och mannen inte hade någon nyt-
ta av den längre. Om jag ville! 
Efter ett par års slit efter motordelar ha-
de jag bara fått tag i en topp och nu 
fanns här en komplett motor. I april 
hämtades motorn och med i affären följ-
de "supersatsen", d v s dubbelförgasa-
ren. Genast tog sekreterare Kölborn 
hand om allt och kontrollerade, blästra-
de och lackade i originalkulör. Nu står 
den härliga 57-hästaren i vardagsrum-
met istället för TV:n. 

Växellådan fanns i bilen vid köpet och 
är av den lite ovanliga fyrväxlade model-
len. Vår pedantrenoverare Kölborn fick 
även här uppdraget att snygga till ut- 

ska bytas ut och ersättas med nya. En 
sak som är klar är innertaket som min 
syrra knåpat med i vår. Hoppas att det 
passar. 

Usch, vad mycket prylar som ska bläs-
tras, lackas, putsas, monteras, avmonte-
ras och passas in osv när man gör en hel-
renovering. Men det är ju nu som det ro-
liga börjar då allt ska på plats. Hoppas 
nu bara att jag kommer ihåg hur allting 
satt och att inte mina kortväxta hjälp-
mekaniker i familjen lekt kast med GT-
emblem eller liknande. 

Jag återkommer i något kommande 
nummer med mer stön och suck över 
mitt livs renovering. Om jag törs ska jag 
ge mig på en total kostnadssammanställ-
ning och redovisa i stort vad ett sådant 

DEL 3 

Hej alla Saab-vänner! 
Nu är det dags igen att lämna rapport 

från min pågående 93 F GT renovering. 

På yrkesskolan före första grundlackningen mars -94. På yrkesskolan efter 3:e om/ack eringen maj -94. Hemma i juni -94. 

I september 1993 lämnades den tomma 
karossen till Fredrika Bremers yrkes-

skola i Haninge utanför Stockholm för 
total lackering. Efter några besök och 
ett otal samtal kunde jag hämta GT:n 
samma dag som skolan stängde för som-
marlov 1994. Det var en termin längre 
än vi trodde från början, men eftersom 
jag deklarerat att det inte var någon 
brådska gjorde det ju inget bara resulta- 

ens vingslag över att detta är en "äkta" 
amerikansk GT-Saab från 1960, eller 
hur? 

Nå, nu till något som är få förunnat att 
uppleva. Denna uppenbarelse utspela-
des per telefon efter att MHRF:s annons-
blad kommit ut. En mansröst förklarade 
att han ägde en 750 GT maskin som var 
renoverad i slutet av 60-talet med ny 
vevaxel och kolvar. Sedan inoljad och  

och innanmätet. Nu är även lådan i ett 
härligt nyskick och ska förhoppningsvis 
fungera knäpptyst efter byte av det mes-
ta inombords. 

I juni körde jag Globenrallyt som förå-
kare i 65-Sporten och då kom ihopmon-
teringen av GT:n av sig lite. Men i som-
mar ska fram och bakvagn dit så att bi-
len kan stå på egna hjul. Sedan pågår 
som vanligt jakten på alla smådelar som 

här kalas går på. Rädslan för denna re-
dovisning är främst riktad mot hustrun, 
då vårt nya kök och tvättstuga vackert 
får vänta tills GT:n är klar. 

Sommaren 1995 ska GT:n rulla om än 
bara utför min garagebacke. 

Ta det lugnt i trafiken hälsar 
Yngve 
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kruta  	
'13,53 

Uppsalaträffen 
Vi samlades klockan tio på 
B&W:s parkering i Uppsala, där 
Lars Åke Carlsson med familj 
tog emot oss och hälsade oss 
välkomna till träffen. 

Vädergudarna log mot oss och förbi-
passerande gjorde likadant då de 

fick se de fina bilarna. Arrangörerna ha-
de lagt upp en omväxlande, naturskön 
och slingrande bana söder om Uppsala. 
Utmed banan var 12 frågor utplacerade. 
Frågorna behandlade allt mellan havsör-
nar och flygaress till tromboner och 
Carl von Linné. Vi körde runt med hjälp 

av en road-book, så det var inga pro-
blem att hitta utmed den 4,5 mil långa 
rundan. Vid Marielunds järnvägsstation 
utmed Lennakattens järnväg stannade vi 
för att få lite glass och dricka. Till vår 
stora förtjusning och Jonassons i syn-
nerhet, stod där en Scania Metropolbuss 
från 1953 och väntade på passagerare. 
För en liten stund kändes det som om 
man förflyttades tillbaka i tiden några år-
tionden. En ljuv känsla! Då den raka åt-
tan varvades upp, gick det rysningar ge-
nom ryggraden. Efter denna upplevelse 
bar det iväg mot resans slutmål, som var 
Fjällnora friluftsområde. Mats Blomqvist 

med flera mötte upp. Utslagsfrågan gäll-
de att gissa hur många makaroner det 
var i en glasburk. Då fältet slutligen var 
samlat kunde vi räkna in 19 bilar samt 
en Saabo. Det var 12 2-taktare, tre V4:or 
samt fyra Saabar med golvväxel. 

En av V4:orna såg milt sagt annorlun-
da ut. Från början hade det varit en helt 
vanlig 75-96 som hade "råkat rulla". Det 
var startskottet till att kapa taket samt att 
korta bilen med 70 cm mellan hjulen. 
Framstolarna hade rationaliserats bort 
och baksätet hade tagit dess plats. För 
att motverka att bilen stod på näsan vid  

bromsning, låg det järnvägsräls fastbul-
tad i det som varit kofferten. Knappast 
original men väldigt rolig! Det bjöds på 
bullar och kaffe och vi lät oss väl smaka. 
Efter ett tag då det började kurra i ma-
gen, bjöds det dessutom på grillad korv 
med bröd. Gott, gottigottgott! Vid 15-ti-
den började startfältet att splittras för 
att bege sig hemåt. Vi vill passa på att 
tacka Uppsalagänget för en fm träff och 
vi ser fram emot nästa års träff. För en 
sådan blir det väl!? 

Text: Martin Bergstrand, Uppsala. 
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Namn: Pelle Bergstrand 
Bor: Sjölyckan, Kinnarumma 
Ålder: Över 50 år 

Tidigaste Saabminne: 
Brorsan Leifs gråa 62:a som jag fick låna 
länge. (Tack brorsan!). 

Värsta Saabminne: 
Peppar, peppar!! 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Har haft Volvo länge och kommer alltid att 
köra Volvo också. (Jobbar på Volvo!). 

Det bästa med Saab: 
Det bästa med min Saab är smattret från 
ärtröret! 

Och det sämsta: 
Finns inget som är dåligt! 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka?: 
En stycken Saab 92 55:a. 

Drömsaabar för mig är: 
Saab 96-63 sport grön, 95-78 jadegrön, 
96-80 jubileumsblå, 99 turbo-80 marmor-
vit, 900-88 2 dörrars sedan ljusgul, 900- 
93 5 dörrars combi coupe vit (2,1 liter) 

Är du lycklig?: 
Ja, ja, men! 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Det går fint att kombinera intressena. 

Jag vill också ha sagt att: 
Se upp i bakrutan, det kan komma upp en 
Saab 92:a när som helst som vill förbi! 
(Tack också för en bra tidning). 

Namn: Jan Becker 
Bor: Kristinehamn 
Ålder: 33 år 

Tidigaste Saabminne: 
När jag som femåring grät för att pappa 
sålde vår grå 96 63:a. 

Värsta Saabminne: 
När jag efter en vådlig luftfärd landade i 
Vanån under en rallytävling. (En V4 flyter 
ganska länge!). 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Har tyvärr redan ägt en, men det gick snart 
över. 

Det bästa med Saab: 
Två stycken extraljus och en läderrem och 
helt plötsligt har man en racerbil. 

Och det sämsta: 
Tippar för lätt. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Just nu äger jag bara en nästan färdigreno-
verad 96 60:a, men är lycklig ändå. 

Är du lycklig: 
Se ovan. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Familjen tror inte på att gammelSaaben 
skall bli klar att åka i någon gång. 

Jag vill också ha sagt att: 
Saab för ärnjg tvåtakt och V4. 99, 900, 
9000 är något annat (i och för sig ganska 
bra bilar). 
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Namn: Bengt Carlsson 
Bor: Trollhättan 
Ålder: 28 år 

Tidigaste Saabminne: 
Farsans 96 62:a som jag numera själv 
äger. 

Värsta Saabminne: 
När jag voltade med en kompis 900:a. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Har ägt en som snabbt såldes. 

Det bästa med Saab: 
Ljudet av en trimmad tvåtaktare. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Minst en tvåtaktare. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Intresset är lugnare nu än under tiden jag 
renoverade bilen. 

Jag vill också ha sagt att: 
Det känns bra varje gång man ser och hör 
en gammelSaab ute i trafiken. 

Namn: Lennart Isaksson 
Bor: Ljungsbro 
Ålder: 56 år, på gång mot 57 år. 

Tidigaste Saabminne: 
När första gröna modellen visades, vilket 
år det nu var. 

Värsta Saabminne: 
Problem efter en motortvätt vintertid. Det 
slutade med bogsering till en mack. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Som pensionär. Är inte lika svårt att ha 
bilen på verkstad då, som när man jobbar. 

Det bästa med Saab: 
Den långa livslängden samt Saabkänslan. 

Och det det sämsta: 
Vändradien samt sikten bakåt i min egen 
Saab årsmodell 1960. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Två stycken. En veteran samt en ny 900. 

Är du lycklig: 
Halvlycklig - har bara en veteran. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse.(Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Visst intresse finns. Men släkten leder på 
poäng, än så länge. 

Jag vill också ha sagt att: 
Det går att åka Volvo, men då rekommen-
deras i första hand kortare avstånd samt 
flera pauser i resandet. 



Medlemmar 

Namn: Lars Bengtsson 
Bor: Lund 
Ålder: 40 år 

Tidigaste Saabminne: 
Ända sedan 1958 har släkten haft nästan 
uteslutande Saabar, så minnena är många. 
Tydligaste minnet är nog när jag med mina 
föräldrar och morföräldrar åkte på cam-
pingsemester till Norge i morfars nya 58:a. 
Under semestern fick jag plötsligt se en an-
nan Saab som hade ett emblem på bak-
luckan. Man undrade om det kunde vara en 
59:a. 

Värsta Saabminne: 
I mitten av 60-talet åkte jag med mina för-
äldrar i fars gamla 63:a till Italien. På väg 
över de österrikiska alperna stannade ben-
sinpumpen under omkörning av en lastbil. 
På hemvägen fastnade vi i snön, men fick 
hjälp att trycka ner bakhjulen i marken. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Jag skulle faktiskt kunna tänka mig en 850 
som bruksbil. 

Det bästa med Saab: 
Jag älskar personligheten, speciellt hos 
trubbnosarna. 

Och det sämsta: 
Reservdelstillgången är bedrövlig jämfört 
med andra samlarbilar (som jag har och har 
haft). 

Hur många Saabar bör man äga för att va-
ra lycklig. Och vilka: 
Om man nu blir lyckligare av Saabar så vill 
jag ha tre. En Sonett Il tvåtaktare, min fars 
63:a (som jag har) samt en Sport trubbnos 
med soltak. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Min far är skyldig till intresset och förstår 
det därför. Hustrun är ganska trött på det 
och bilkompisar förstår inte vad det är för 
speciellt med Saab. 

Redan tidigt 1988 gick jag i tan-
kar om att en kortnos-sport var 
en bättre rallybil än långnosen, 
trots att min långnos "Pelle", 
gått i fyra säsonger utan några 
större feL Efter varje tävling la-
de servicemannen X:et handen 
på "Pelle" och mässade: Den 
självläker. Det gjorde den! För-
lusten ifjol (tvåa i klass TC9) 
tog oss faktiskt hårt. 

När vi gick till prisfesten, var vi inte 
säkra på resultatet, kanske hade 

Puchen fått transportprickar. Besvikel- 
sen gjorde att nya kortnosprojektet 

"Gripen" forcerades på verkstad (250 
kronor/timme). X:et döpte då den till 
"Dyrgripen". Mycket arbete lades ner 
för att få den lätt. 5 mm plastrutor mon-
terades in, allt enligt Appendix K. Ny 
trimmad motor med Lancia förgasare. 
Nu skulle det bli klasseger! När vi starta-
de upp den fylldes bröstet av förhopp-
ningar, det otroligt vassa ljudet stärkte 
mig i förhoppning att nu kunde inget 
hindra oss. 

Som ett barn på julafton satte jag mig 
i och provkörde. Vilket drag, vilket ljud, 
vilken feeling! Snacka om att vara i sjun-
de himlen! Tankarna surrade i huvudet, 
tänk att äntligen få sitta i en riktig täv-
lingsbil, otroligt. Efter två km kraschade 

	 thrutaw 	  

"Det förtroilade blomsterrallyt 
San Remo Rally Storico" DEL 2 

"Gripen" i saluhallen hos den lokala Saabhandlaren. 
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Här är trädet som stoppade "Gripen" 

Brutal  	

det till i motorn samt rasslade som 20 
meters kättinglänk trillade från två me-
ters höjd ner i motorrummet. Motorn 
stannade direkt, fläkten gick ej att rub-
ba, allt var låst. Jag anade det värsta. 
Veven hade skurit och hela blocket blev 
kass! Katastrof! Ingen motor till Italien 
(allt verkade förtrollat). Men, när nöden 
är som störst, då är hjälpen närmast. 
Arbogas tvåtaktsspecialist (Saab och kar-
ting) Bo Edvin Almgren hade en motor i 
en malpåse. Det blev räddningen för 
1992 års San Remo Rally. X:et påpekade 
att nu heter bilen Dyr Dyrgrip, alltså DD 
Gripen som det nu står på A-stolpen. 

Med min nya Saab 9000 lastbil 
"Lorrie" körde jag upp till Arboga med 
DD Gripen. Jag var rädd om golvet med 
heltäckningsmatta i möbelskåpet, så jag 
lade emballeringstäcke på golvet som 
skydd. I Karlsborg när jag kollade DD 
Gripen upptäckte jag till min förvåning 
att DD Gripen var på väg ut genom bak-
jalusiet, ett under att DD Gripen var 
kvar i skåpet, den hade glidit på täcket. 
Där var det nära att det blev ett D till. B 
Edvin monterade in sin motor och tea-
met var klart för det förtrollande blom-
sterrallyt. 

Lika förtrollande är det varje gång 
man vaknar första morgonen i San 
Remo. På min stol ligger långkalsonger-
na överst och påminner om snö och 
slask, in stormar X:et och Edvin med 
kortbyxor och t-shirt. Från snö till som-
mar över en natt, otroligt. Incidenterna 
denna gång före start var bl a att jag sat-
te mig på en kaktus när Jan, X:et och 
Edvin bl a klistrade nummerlappar. Det 
blev minst 600 piggar i häcken. I besikt-
ningen blev det samma strul som förra 
gången, däcken var ej klassade. Good 
Year Grand Prix var DOT märkta, men  

ej i klassningslistan. Den holländske do-
maren var ej glad över att även i år kas-
sera våra däck. Jag blev flyförbannad, 
och en italienare kom och sa: Det är så 
dåliga däck du har, så åk på dem!? Tack 
för det, sa jag. (Inte visste jag då hur rätt 
han hade!). Starten vid Porto Sole var på 
eftermiddagen, så det skulle bli mörker-
körning. Edvin och X:et hade ordnat ser-
viceplatser med Lorrie. Över ett bergs-
pass fick vi skotta oss fram i snön med 
Lorries landgångar. Till tävlingen hyrde 
vi en Corsa, den var ny vid starten, ett 
dygn senare hade den åldrats betydligt. 

Det var mycket tufft startfält i år, Fiat 
Abarh, Lancior, Kojor, Puchar m fl. DD 
Gripen var nu känd i San Remo, under 
veckan vi tränat stod DD Gripen i den 
lokale Saab handlarens skyltfönster och 
blev beundrad av många. Så mycket ral-
lysnack om Saab var det länge sedan 
sist. Handlaren var mycket stolt över att 
ha pratat med Erik Carlsson. (Det var 
härliga tider, sa han). Starten gick bra, 
de sex första SS gick strålande. Edvins 
motor morrade och drog som en Gud i 
bergen. Vid matuppehållet kom en ös-
terrikisk journalist med en resultatlista 
och upplyste oss om att vi ledde klass 
TC9 med 35 sekunder, trots mycket 
körning uppförsbacke. Jag var oförsiktig 
nog att påpeka, när det bär nerför, då 
skall vi göra Saaben rättvisa. Som sista 
sträcka på första etappen var som van-
ligt starten i byn Vignai. Samma förtrol-
lade SS som vi åkte av på med "Pelle". Vi 
kom dit vid 23.30-tiden. På TK var dis-
kussioner om vi skulle släppas iväg eller 
inte. 

En stor bil hade läckt ut mycket olja 
på vägen. Vi ville naturligtvis iväg så fort 
som möjligt, det var sent och omstarten 
skulle vara redan kl 07.00. Vi kom iväg,  

svettiga och trötta, nu skulle vi ta det 
försiktigt på mitten, vid krönet och väg-
korset i högerböj. Det är svårt där, vi var 
nästan uppe på två hjul igen, men det 
gick vägen. Kanske skärpan omedvetet 
avtog. Trötta i huvudena, med vägen 
kraftigt nerför med skarpa svängar när-
made vi oss målet på den trolska Vignai 
sträckan. Trodde vi. I sista svängen 100 
m före mål, får jag rätt not av Jan; fem-
ma höger plus femma vänster, vilket be-
tyder, skarp höger, näst intill hårnål. 
Kraftig nerförsbacke gör att bromsarna 
är rödglödgade p g a spilld olja som 
firms på vägen. Farten är för hög, besätt-
ningen är trött och däcken är helkass 
m m. Resultatet; i nästan 100 km per 
timme tappar de usla Good Year däcken 

fästet på oljedränkt asfalt och ostyrbart 
bär det rakt in i ett stort träd. Smällen 
blev enorm, den tog mellan grillen och 
höger strålkastare. Bilen girade om till 
höger och backade nerför stupet. 

Ett tiotal meter ner stod ett träd som 
stoppade upp DD Gripen och tryckte in 
bakluckan. Hade inte trädet stått där, 
hade vi kanske inte landat i Medelhavet 
ännu. Det första Jan sa var: Jag läste rätt 
höger! Ja, jag hörde det men däcken 
släppte. Allt blev nattsvart och dödstyst. 
Det var svårt att klättra upp på alla fyra 
med 25 % lutning uppför. Det fanns 
mycket folk i denna kurva, den var näm-
ligen ökänd! 

Men, denna smäll skulle visa sig inte 
vara den värsta denna kväll. Jag skulle gå 
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Saabkaravanen 
har parkerat vid 
Särö värdshus. 

Vi har under den gångna som-
maren haft ett antal träffar 
på tisdagar,med Saabgaraget i 
Mölndal som utgångspunkt. 

I I nder träffarna har vi kört en sväng 
runt Göteborg och visat upp våra 

bilar,och avslutat med någon rolig akti- 
vitet som tex. Go-kart köming,mini-golf 
eller fika på något mysigt kafé i skärgår- 

den. Det har varit ca tio bilar som mest 
per gång under sommaren,fler kan det 
bli! Huvudsyftet har varit att träffas och 
ha skoj,det hoppas vi att alla har haft. 
Arrangörerna tackar för den gångna 
sommaren och vi syns nästa år, då kan-
ske under lite andra former. Tider och 
så vidare för nästa års sommarträffar 
meddelas i senare nummer av Bakrutan. 

GBG RED. 

Tvåtaktssnack vid fikabordet. 
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ner till målet och underrätta X:et och 
Edvin. De förstod ganska snart att något 
hade hänt. Och de kom snabbt upp till 
målet. Ni förstår säkert kommentarerna 
från X:et: "Nu får du sätta ett nytt D 
framför de andra två D:na. Den blev 
snabbt döpt till DDD Gripen av X:et. 
Efter jag fått varma jackor och tillbehör, 
bl a Jans pengabörs från servicebilen, 
gick jag tillbaka med stor risk för livet. 
Varje minut kom en galning farande 
med skrik i däcken genom sista böjen. 
De slickade muren, c a 60 cm hög och 
med ett c a 4- 5 m djupt dike bakom. 
Jag gick sakta i mörkret utmed muren. 
Då det kom en bil hoppade jag upp på 
muren, hu så nära de kom. Det var svårt 
att balansera. På andra sidan vägen var 
det en bergvägg att bli klistrad, där hade 
varit värre! När några bilar susat förbi, 
skulle jag ta ett steg till höger upp på 
muren, bländad av en kommande rally-
bil. Men precis där är muren sönder!! 
Förblindad tar jag ett steg till höger, rakt 
ut i luften. Jag föll på rygg 4- 5 m ner i 
avgrunden. Hela mitt liv passerade revy. 
Tur i oturen hamnade jag antingen i en 
nyponhäck eller rosenhäck. Som tur var 
stämde det precis med hålet i muren. 
Det tog säkert 5 minuter att komma 
från häcken, stucken överallt, möjligen 
chockad. Hur i hela friden skulle det gå 
att komma upp härifrån? Det sluttade 
skarpt utför. 

Hur jag kom därifrån är fortfarande en 
gåta. Jag kröp uppför med jackorna i 
handen, när någon plötsligt lyste ner 
med en ficklampa. Jag hojtade på engel-
ska att jag tappat min Coca-Cola! Med 
hjälp av folk och ljus lyckades jag att 
komma upp. När vi lyste på det ställe 
som jag ramlat ner på, såg jag till min 

lycka att där låg Jans pengabörs och min 
Coca-Cola. Otroligt! Någon där uppe 
tycks faktiskt gilla en, trots det som 
hänt. Efter c a 200 tävlingsbilar kom ett 
koppel funktionärer. De stannade på 
bredd i kurvan och skulle se hur vi skul-
le bärga DDD Gripen. 

Efter en stund kom fler funktionärer 
farande. De körde naturligtvis rakt in i 
de andra bilarna. Pang och krasch. Här 
krockades fyra till fem bilar ordentligt. 
Kl 03.00 kom kranbilen och vinschade 
upp DDD Gripen. Den lastades på 
Lorrie under tystnad. Hemfärden till 
Sverige gick i moll. Jag fick sitta i baksä-
tet hela vägen hem för att skämmas en-
ligt X:et. 

Trots denna fantastiska frontalsmäll 
klarade Edvins motor sig nästan helskin-
nad. Tack och lov! Innerskärmen fick 
ett veck. Motorhuv och bagagelucka 
fick kasseras. Tack gode Gud att vi satt i 
en Saab! Veckan efter ville Custom-
mässan på Elmia i Jönköping att vi skul-
le bygga en historisk rallymonter. Byte 
av huv och baklucka gjorde att inget 
syntes av smällen i San Remo. I montern 
var också Wickes Ford Falcon samt 
Lidebjers hundkoja. Det blev succé. Vi 
spelade filmen "Rattens mästare" från 
Saab muset i tre dagar. Många männis-
kor gillade det. 

Detta mina vänner, visar vilken otro-
ligt fantastiskt stark bil 96:an är! Om ni 
vill hörs vi igen om det förtrollade blom-
sterrallyt San Remo Rally Storico. 

Driver: Ingvar Lindberg 
Co-Driver: Jan Nilsson 
Service: Anders X:et Eriksson 
och B Edvin Almgren 

Text och bild: Ingvar Lindberg 
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Då ska Du snarast anmäla Ditt 
intresse till mig så att jag kan 
ordna till ett Saabfilmstjärne-
register (nytt ord). 

Har  dAti  en Saab 
sorvill bli filmstjärna? 

EN LITEN PERSONBIL 
En redogörelse över Saab-bilens konstruktion 

av civilingenjör Gunnar Ljungström. 

Saab 92 

Som f d ordförand 	ofta frågor 
'från olika rekvi rer som jobbar 

med att få fram bilar som passar till olika 
reklam och filminspelningar. 

Det har hittills löst sig med nuvarande 

ordförandens till synes outtömliga för-

råd av Saabmodeller, men nu bör fler få 

chansen att visa upp sin bil samt tjäna 
en slant. 

Alla kategorier av Saabar är välkomna, 

d v s allt från bilar i Roswalls (slitet 

bruks) skick till utställningsskick. 
Modellerna är allt från 92 A till nya 900. 

Du bör tänkpå att ha bilen lätt åtkom-
lig för oftast är det med mycket kort 
varsel som den ska fram. 

Ersättningen brukar ligga på 1.000 -
1.500,-/dag beroende på om den ska stå 
still eller köras osv. 

Ställ upp nu -Och anmäl Din Saab till 
mitt egna register för blivande filmstjär-

nor. Det är ett tillfälle att sprida mer re-

klam för vår hobby och öka intresset för 

våra kära Saabar, något vi aldrig får tap-
pa tempo på. 

Med hopp om att bli överöst med an-
mälningar hälsar 

Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
141 40 Huddinge 

Efter tre års förberedelser för biltillverkning 
har Saab nu påbörjat tillverkningen av en 
mindre provserie i de verktyg, som skall an-
vändas vid den kommande serieproduktio-
nen. 

Vagnen är en liten fyrsitsig personbil med 
två dörrar, utförd med självbärande stålka-
ross. Den är framhjulsdriven av en tvåcylind-
rig tvåtaktsmotor, stående framför och pa-
rallellt med vagnens framaxel. Motorn är 
vattenkyld med termosifoncirkulation och 
utan kylluftfläkt. Styrningen är utformad en-
ligt kuggstångsprincipen och fjädringen be-
står av längsgående svängarmar och tvärlig-
gande torsionsstavar både fram och bak. 
Stötdämparna är av hydraulisk teleskoptyp 
och bromsarna är dels hydrauliska för alla fy-
ra hjulen, dels mekaniska (handbromsen) 
för bakhjulen. 

Avsikten har varit att åstadkomma en ro-
bust och lättskött, möjligast ekonomisk vagn 
med goda prestanda men utan långtgående 
krav på utrymme utöver acceptabla sittplat-
ser för de fyra åkande samt utan lyx. 

Vagnens disposition är gjord väsentligen i 
enlighet med bildserien fig 1. Tankegången 
belyses av följande antydningar beträffande 
föreliggande fakta och problem. 

1. Önskvärd markfrigång fastställes. 
Passagerarnas sittställning och läge i höjd-
led och längsled fastställes med tanke på 
körställning, litet utrymmesbehov, bilens 
tilltänkta yttre form och förarens sikt. 

2. Passagerarutrymmets dimensioner angi-
ves ungefärligt, även som viktiga mått på 
glasrutor. 

3. Hjulaxlarnas lägen fastställes med hänsyn 
till inbyggnadsmöjligheter, viktsfördelning 
och komfort. Liten hjulbas medför låg vikt 
och kostnad. 

4. Fjädringsorganen utformas med minsta 
utrymmesbehov och kortaste väg för kraf-
terna. 

5. Drivaggregatet (motor, transmission) pla-
ceras tätt intill drivhjulen. Övriga organ pla-
ceras med hänsyn till behov av åtkomlighet, 
tyngdpunkt och vagnens yttre form. Den 
yttre formen fastställes med hänsyn till ae-
rodynamiska faktorer, utseende och praktis-
ka synpunkter. 

Karossen 
Karossen är uppbyggd av ett relativt litet an-
tal pressade detaljer av vanlig karosseriplåt, 
sammanfogade medelst överlappade fogar 
som punktsvetsats. Fig 2 visar de delar av ka-
rossen, som utgör en svetsad enhet. Stänk-
skärmar, dörrar, motorhuv, kylarmaskering 
och reservhjulslucka är demonterbara. 

Karossen, som tillika tjänstgör som ram, 
kan betraktas som ett slutet skal med den 
kombinerade uppgiften att uppbära passa-
gerarna samt skydda dem mot atmosfäriska 
obehag och mot stötar (vid olycksfall) samt 
att utgöra det nödvändiga styva lastbärande 
förbandet mellan de fyra hjulen. 

Civiligenjör Gunnar Ljungström i Saab-92 

Allt jag behöver få veta är: 
• Vem Du är, namn och adress. 
• Var Du nås bäst, per telefon eller 

skriftligt. 

• Saabens modell, årsmodell, färg och 

skick. Bifoga gärna ett foto. 
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Fig. b 

Fig. 2. Karossens svetsade enhet 
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Ur hållfasthetssynpunkt är skalet ofullstän-

digt på grund av hålen för de icke lastbäran-
de glasrutorna och dörrarna. Dörröpp-
ningarna och vindrutan utgör de allvarligas-
te problemen. Med de förstärkningar, som 
inbyggts fungerar emellertid karossen ap-
proximativt som ett stelt skal på sätt, som 
här resonemangsvis beskrives. 

Bakrutan är omgiven av en invändigt me-
delst punktsvets infåstad ram och är för öv-
rigt så pass begränsad till sin utsträckning, 
att den ej förorsakar nämnvärd försvagning. 
Bakre sidorutorna har i huvudsak triangulär 
form, och dessa öppningar kan därför, tack 
vare styva inramningar, betraktas som fullt 
formstyva. 

Vi ser sålunda, att skalet kan betraktas som 
helt ända bakifrån och fram till dörrens bak-
kant (bagagerumslucka finnes ej). Denna del 
av karossen liknar ett äggskal med en stor 
del av ena änden borttagen. Skalets kan är då 
lätt deformerbar, men insättes ett skott eller 
en botten ett stycke in i skalet, erhålles en 
kraftigt förstyvande verkan. I karossen utgö-
res detta skott av den snedvägg, som samti-
digt är ryggstöd för baksitsen (väggen har 
visserligen ett stort hål för tillgång till baga-
gerummet, men tack vare breda plåtytor på 
tre sidor fungerar den som en hel vägg). 

Hittills behandlade parti av karossen kan 
beskrivas som en bakre sluten del, i vilken är 
fast inspända på översidan taket, på undersi-
dan golvet och på sidorna karossens yttersi-
dor. 

Takets kanter är kraftigt nersvängda och 
försedda med förstärkningar. Golvets sidor 
är förstärkta medelst raka, slutna plåtprofi-
ler. Tak och golv sträcker sig sålunda framåt 
som två kraftiga balkar, inspända i det bakre 
skalet. Mellan de främre ändarna av dessa 
balkar är en veckad framvägg, "torpeden", 
med vindruteramen infåstad. Var och en av 
vindrutornas sidostolpar innehåller ett spe-
ciellt profilrör, vilket är förlängt framåt-ned-
åt och inspänt i torpeden för kraftupptag-
ning i höjd- och sidled. Torpeden är, för att 
kunna upptaga vertikallaster, försedd med 
kraftiga sidoskott, vilka tillsammans med 
nämnda profilrör utgör »främre stolpar". 
Dessa är till yttermera visso inspända i gol-
vets sidobalkar. Omedelbart framför torpe-
dens nedre del befinner sig hjulen. Torped- 

Fig. c 

Fig. e 

Fig. f 

Fig la-g. Figurserien belyser några av de 
fakta och problem till vilka hänsyn tagits 
under konstruktionsarbetet: Markfrigång, 
körställning, sikt, tyngdpunktsläge i höjd-
led, totaldimensioner, hjulbas, vikt, passa-
gerarplacering i förhållande till hjulaxlarna, 
fjädring, drivaggregat, luftmotstånd. 
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ens form sedd i bilens mittsektion är sådan, 
att den tillsammans med golvets framparti 
bildar en mer än halvmeterhög U-balk. Ett 
stycke från ändarna på denna U-balk är de 
båda sidornas "hjulhus" infåstade. Dessa är 
tillika sidoväggar i motorrummet och utgör 
bärande organ för bilens framparti tillsam-
mans med det mellan dem framdragna gol-
vet. 

Huvuddelen av vagnens fjädrande vikt (ka-
ross + passagerare) överföres till fjädrings-
systemet på kortaste möjliga väg, i och med 
att framfjädringen och bakfjädringen består 
av armar, lagrade i hus, vilka är fastskruvade 
omedelbart framför torpeden respektive 
bakom ovan omtalade snedvägg. 

Materialdimensionerna i de olika, ovan be-
skrivna elementen är valda så, att elementen 
samverkar på gynnsammaste sätt, dvs  att de 
alla uppnår approximativt samma procentu-
ella grad av högsta tillåtna påkänning med 
hänsyn tagen till elementens form vid de 
högsta förekommande belastningarna. Detta 
har kunnat verifieras genom verklighetstrog-
na belastningsprov, under vilka spänningar-
na i konstruktionen mätts med elektriska töj-
ningsmätare på samma sätt som vid provbe-
lastning av flygplan. Utförda deformations-
mätningar visar, att en mycket styv kon-
struktion har erhållits, trots att slutna sektio-
ner endast ingår i golvtrösklarna, vindrute-
stolparna och "bakre fjäderschaktet". 

Personerna i framsätena sitter så långt 
fram, att deras fötter kommer mellan fram- 

hjulen, vilket medger liten hjulbas, samtidigt 
som alla passagerarna erhåller en med hän-
syn till åkkomforten gynnsam placering. 
Arrangemanget möjliggöres genom frånva-
ron av utrymmeskrävande transmission ge-
nom bilens mittparti. Av samma skäl, i kom-
bination med skalkonstruktionen och speci-
ellt de bärande främre hjulhusen, kan golvet 
placeras så lågt, att dess höjd över marken 
praktiskt taget sammanfaller med vagnens 
markfrigång. Passagerarna sitter sålunda på 
lägsta möjliga höjd över marken, samtidigt 
som bilens totala frontyta får minsta möjliga 
höjd. Markfrigången är för golvpartiet mel-
lan framhjulen 175 mm och för övrigt 200 
mm. 

Passagerarna i baksätet, som ej nödvän-
digtvis behöver god överblick av vägen, har 
placerats ovanligt lågt, vilket möjliggjort till-
räckligt huvudutrymme, samtidigt som yt-
tertaket kunnat givas en ur luftmotstånds-
synpunkt gynnsam form. Överblicken över 
landskapet är med denna placering osedvan-
ligt god. Bakrutan, som ligger nästan i plan 
med plåtens ytteryta, är placerad så lågt, att 
backspegelns rätta plats är vid vindrutans 
underkant. Sikten bakåt är god, även om den 
är relativt begränsad i sidled i jämförelse 
med nyare amerikansk praxis. Sikten framåt-
utåt är så gott som fri från blinda vinklar, 
tack vare att vindrutestolparnas tjocklek - in-
klusive tätningslister och dörram - är obetyd-
ligt större än det normala avståndet mellan 
ögonens centra på en vuxen person. 

Forts sid 32 



Svenska Saab Registrets Enkät 1994 

1. Jag tycker att Bakrutan är 0 Mycket bra 0 Bra D Dålig 

Motiveta .  

2. Jag tycker Bakrutan kommer 0 För ofta 0 Lagom D För sällan 

3. Jag tycker att Bakrutans utgivning efter stoppdatumet är 0 Snabbt 0 Lagom 0 Långsam 

4. Jag tycker Bakrutans layout är 0 Mycket bra 0 Bra 0 Dålig 

5. Jag tycker det skrivs om 	Mycket 	Lagom 	För lite 

Saab 92 	 0 	0 	0 

Saab 93 	 D 	0 	Cl 

Saab 95 	 D 	D 	0 

Saab 96 	 D 	0 	D 

Saab Sonett 	 D 	I=1 	0 

Saabo 	 El 	D 	Cl 

Tekniska reportage 	 D 	0 	0 

Garage reportage 	 D 	0 	0 

Egna storys 	 0 	Cl 	D 

SSR:s egna träffar 	 0 	0 	D 

6. Jag tycker att Fotogåtan och andra tävlingar är Cl Bra D Svåra D Tråkiga 
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  Köpes 
Säljes 

Namn 	  

Adress 	 

Postnr. S- 	  Postadr. 	  

Telefon 	  c.3* 	 

	  0 	 

El Ford 
GM 

Cl Engelska bilar 
E Svenska bilar 
El Tyska bilar 
Cl USA-bilar 

(utom Ford och GM) 

El Övriga bilar 
El Tunga fordon 
El Bildelar 

(partier och blandat) 

MC 
El Litteratur 

El Diverse 

 

Kryssa ! 
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max 38 mm 

Bilaga till ordinarie klubbtldskrilt. 

Nordiskt Motorhistoriskt Annonsblad 1994 
Till dig som tillhör någon av Motorhistoriska Riksförbundets 111 medlemsklubbar! 
Här kommer annonsblanketter till Nordiskt Motorhistoriskt Annonsblad 1994—riksförbundets årliga 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. 
Nytt för i år är avdelningarna TUNGA FORDON (last- och militärbilar, bussar, traktorer) och BILDELAR (hela partiet och blandade delar 
som är svåra att dela upp under rubrikerna). För personbilar och deras delar finns sju avdelningar som tidigare. Det finns en MC-avdelnina 
(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 SA HÄR: 
1. Skriv tydligt med en bokstav i varje ruta. 
2. Blanda inte annonser från olika avdelningar på samma blankett och skilj på köpes 

och säljes! 
3. Skriv namn och adress på varje blankett. 
4. 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:-) 

5. Ibland kan en liten skiss säga mer än många ord. Du som söker en "knepig" bit kan fä 
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! 

6. Sänd annonsen senast den 9 oktober - 1994 till: MHRF:s ANNONSBLAD, BOX 300, 686 26 SUNNE. 
7. Om du behöver fler blanketter, vill ha prislista för företagsannonser eller behöver fråga något kan 

du ringa 0565-137 80. 

Välkommen som annonsör! 
Motorhistoriska Riksförbundet 
Toomas Tandre 

På baksidan finns två annonsblanketter. 
Om det inte räcker så sänder vi gärna fler. Skriv eller ring! 
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El Ford 
0 GM 
Cl Engelska bilar 
Cl Svenska bilar 
El Tyska bilar 
Cl USA-bilar 

(utom Ford och GM) 

Ovriga bilar 
[11 Tunga fordon 
El Bildelar 

(partier och blandat) 

13 MC 

111 Litteratur 
El Diverse 
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13thnärfi 
Allmänna data 

Största längd med stötfångare 	3920 mm 
Största bredd 	 1620 mm 
Största höjd vid full last 	1425 mm 
Tyngdpunktshöjd vid full last 	565 mm 
Nettovikt 	 765 kg 
Antal säten 	 4 

Chassi 
Hjulbas 	 2470 mm 
Spårvidd fram och bak 	1180 mm 
Markfrigång 	 175 mm 
Vänddiameter 	 11 m 
Ofjädrad vikt, per sida, fram 	27 kg 
Ofjädrad vikt, per sida, bak 	23 kg 
Däck 	 5,00x15" 
Hjul, tallrikshjul 	"wide base" typ 
Stötdämpare 	 Teleskoptyp 
Bromstrummans diameter 	 8" 
Bromsbackens bredd 	 1 1/2" 

Motor 
Typ 	 Tvåtakt 
Utbromsad effekt vid 3800 r/m 	25 hk 
Cylindervolym 	764 kubikcentimeter 
Cylinderdiameter 	 80 mm 
Slaglängd 	 76 mm 
Kompressionsförhållande 	 6,6 
Maximalt vridande moment 	5,6 kpm 
Koppling, torr, en lamell 	 6 1/4" 
Utväxlingar: 
Back 	 24,65:1 
1:a 	 18,5:1 
2:a 	 8,55:1 
3:e 	 5,35:1 
Startmotor 	 6 volt-0,3 hk 
Generator 	 6 volt-130 watt 
Batteri 	 6 volt, 80-90 Ah 

Fig. 6. En överblick av 92:ans rymliga fö-
rarutrymme 

Fig. 7. Bagageutrymmet, som blir tillgäng-
ligt genom att baksätets ryggdyna få/les 
ned, ger gott plats åt ett tämligen 
omfångsrikt handbagage 

Fig. 5. Det sammansvetsade golvet sett 
underifrån 

Fig. 8. Reservhjulet förvaras i ett rum 
längst bak med lucka som öppnas inifrån 
vagnen 
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Fig. 9. Främre fjädring och styrinrättning 

Fig. 10. Bakre fjädring 
sedd ovanifrån 

lii 	2t) 
	 1 	Bä 

Forts från sid 29 
Kylarens placering bakom motorn nöd-

vändiggör ett i huvudsak slutet motorrum 
med det framtill placerade luftintaget som 
enda öppning. Detta i kombination med 
fjädringens utformning har möjliggjort en 
helt obruten, slät yta under hela bilen utom 
vid hjulen. Se fig 5. 

I huven, som öppnas framåt-uppåt kring 
gångjärn i framändan, är strålkastarna och 
signalhornet lättåtkomligt inbyggda. 

Dörrarna är breda för bekväm instigning 
även till baksätet. Glasrutan är svängbar 
kring en tväraxel i framändan och sänkes så-
ledes i en cirkelrörelse, varigenom uppnås 
att ingen mekanism erfordras för styrning av 
rutan, och att hissen endast behöver överfö-
ra vevens rörelser till en punkt vid rutans un-
derkant. 

Inredning 
De två framsitsarna, som är av stålrörstyp 
med tvärgående spiralfjädrar och fällbara 
ryggstöd, är justerbara i längsled. Mellan sit-
sarna och mellan dessa och ytterväggen fin-
nes tillräckligt utrymme för att medge perso-
ner i baksätet att sträcka fram benen på öm-
se sidor om framförvarande stol och sålunda 
på längre resor finna välkommen omväxling 
i sittställningen. På så sätt utnyttjas den stora 
karossbredden för erhållande av större nyt-
tigt utrymme i längsled. 

Invändiga ytor är klädda med tyg och i 
stor utsträckning även på annat sätt isolera-
de, men kanterna kring vindrutan och takets 
sidor är oklädda. Takets tygklädsel uppbäres 
på vanligt sätt av järnbågar och är infästad till 
den längs kanterna gående starkt välvda för-
stärkningen av helt enkelt medelst en gar-
dinspiral, som är inlagd som "dragsko" i tyg-
kanten och vid monteringen spännes bakåt. 

Bagagerummet blir tillgängligt genom 
nedfällning av baksätets ryggdyna, vilket 
framgår av fig 7. 

Reservhjulet förvaras i ett rum längst bak 
och är åtkomligt genom en lucka, vilken 
öppnas inifrån vagnen. Se fig 8. 

Fjädringen 
Fjädringen är såväl fram som bak utförd med 
tvärliggande runda torsionsstavar, till vilka 
vridningen överföres genom svängarmar - 
förlagda i stort sett i vagnens längdriktning - 

vilkas fria ändar uppbär hjulen. Fig 9 och 10 
visar främre och bakre fjädring. Framtill fin-
nes en på var sida två ovanför varandra i ett 
lättmetallbeslag, "lagerkonsolen", lagrade 
svängarmar med 160 mm sväng,ningsradie, i 
ändarna försedda med kulskålar. I dessa två 
kulskålar är styrspindelshuset med hjulla-
gren och bromsarna lagrat medelst kulor. 
Denna lagring medger såväl fjädrings- som 
styrningsrörelserna. Vid fjädringsrörelser rör 
sig hjulet i huvudsak i ett vertikalplan och in-
tar (vid oförändrat rattläge) ständigt samma 
riktning i förhållande till vagnen. Utslagen 
uppåt och nedåt begränsas av gummibuffer-
tar. Hydrauliska teleskopstötdämpare är an-
slutna till de övre svängarmarna. Torsions-
staven för vänster sidas fjädring är ansluten 
till den övre armen, och högra sidans tor-
sionsstav är ansluten till den undre armen. 

Svängarmarnas vridningsaxlar är ej exakt 
vinkelräta mot vagnens längdriktning utan 
lagda i sådana riktningar, att varje torsions-
stav kan förankras i motsatt sidas lagerkonsol 
framför och ovanför där befintlig lagring för 
svängarmen. Detta arrangemang medger ut-
nyttjande av hela breddutrymmet mellan 
hjulen för torsionsstavarna, varigenom till-
fredsställande fjädring erhålles, utan att för 
höga spänningar uppstår i stavarna. Sam-
tidigt erhålles den effekten, att hjulen vid, i 
förhållande till vagnen i övrigt, uppåtgående 
rörelse även rör sig något utåt, vilket ger 
ökad krängningsstabilitet i kurvor. Dess-
utom beskriver hjulcentrum, en bakifrån 
sett, svagt krökt bana, vilken nära ansluter 
sig till den cirkelbåge, i vilken yttre änden av 
drivaxeln rör sig vid fjädringsutslag, varige-
nom svårbehärskade variationer av axelns 
längd undvikes. 

Bakre fjädringen utgöres för varje hjul av 
en enda svängarm med 266 mm svängnings-
radie, lagrad i ett kraftigt hus av aducergods, 
fäst med bultar till hjulhuset och ett längsgå- 

Fig. 11. Motor- och växelåsaggregat med 
drivaxlar. 

Fig. 12. Längd- och tvärsektion av 
Saab-motorn. 

ende skott i karossen. Motsatta sidors lag-
ringar är förskjutna så mycket i höjdled, att 
torsionsstaven för varje arm kan förankras i 
motsatt sidas lagerhus, varigenom riklig 
längd erhållits. Stötdämparanordningen är 
analog med den i framfiädringen använda. 

Inställningen av viktfördelningen och vag-
nens höjd över marken sker genom att tor-
sionsstaven spännes medelst en med juster-
skruv försedd arm i den ända, där torsions-
staven är förankrad. 

För höjande av utmattningshållfastheten 
och eliminering av sättningar i tjänst är tor-
sionsstavama efter härdningen permanent 
förvridna en vinkel av ungefär 1,6 grader per 
stavlängd lika med diametern. Härigenom 
höjes spänningarna i ytan. Dessutom synes 
metoden medföra minskad risk för skadliga 
spänningskoncentrationer, orsakade av re-
por och små hålkälsradier. Metoden har till-
ämpats bl a på torsionsstavar till stridsvag-
nar. 

Styrningen 
Rattutväxlingen är liten i enlighet med prax-
is för småvagnar. Ett kugghjul på rattaxeln 
överför rörelsen till en kuggstång, varifrån li-
ka långa styrstag utgår till vardera styrspin-
delhusets styrarmar. Vid utarbetandet av 
styrgeometrien har vederbörlig hänsyn ta-
gits till de olika samverkande organens elas-
ticitet. 

Karossens styvhet ger tillsammans med 
vagnens fjädrings- och styrningsegenskaper 
en mycket stabil gång även på mindre goda 
vägar. Vikten är vid full last lika fördelad på 
alla hjulen, medan vid mera normal last fram-
hjulen upptager en procentuellt större del 
av vikten. Denna viktsfördelning medverkar 
till att eventuellt uppkommande slirningar 
har en tendens att automatiskt upphävas. 

Bromsarna 
Bromsarna är av Lockheed hydrauliska typ 
med 8" bromstrummor av högvärdigt adu-
cergods och gjutna i ett stycke med navet. 
Bromsbackarnas bredd är 1,5". 60 % av 
bromskraften verkar på framhjulen. Hand-
bromsspaken är placerad mellan framsitsar-
na och påverkar bakhjulen via stållinor. 

Hjulen är av vanlig tallrikstyp med 3,5" 
fälgbredd och fästes medelst vardera fem 
skruvar. Däckdimensionerna är 5.00" x 15". 
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Fig. 13. Växellådshusets 
underhalva (överst) och 
överhalva (till vänster) med 
hjul och axlar på sina 
platser. Av vänstra bilden 
framgår hur axeln med kil-
repsskivan för generator-
drivningen går genom den 
urborrade primäraxeln 
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Motor och transmission 
Liksom vid utformning av bilens i dess hel-
het och dess olika organ har vid valet av mo-
tor stor betydelse tillmätts enkelhet i till-
verkning och skötsel samt möjligheter till ett 
koncentrerat byggnadssätt. En tvåtaktsmo-
tor medför bl a följande fördelar: Litet antal 
delar, enkel skötsel, liten längd. Den lilla 
längden medger inbyggande av motorn tvär-
liggande och direkt anslutning av koppling 
och växellåda på vanligt sätt i vevaxelns för-
längning. En längre motor skulle hindra det-
ta inbyggnadssätt och framtvinga placering 
av motorn i bilens längsled, medförande 
större längd på bilen och olämplig viktsför-
delning. 

Motor och växellåda är hopbyggda till en 
enhet, i vilken alla roterande axlar är paral-
lella, fig 11, 12 och 13. Motorn är en förga-
sarmotor med kolvstyrda portar och cylin-
derspolning enligt Schniirles välkända sys-
tem. Spolluften komprimeras i vevhuset. 
Smörjning sker medelst inblandning av 4 % 
olja i bränslet. Samtliga lager utom vevsta-
karnas kolvtappslager är kul- eller rullager. 
Vevaxeln är uppbyggd av fyra olika vevski-
vor och fem tappar, hopfogade genom 
pressförband. Vevhus, kolvar och cylinder-
lock är av lättmetall. 

Avbrytarmekanismens nockaxel är direkt 
fästad till vevaxelns högre ände. Tändför-
delare erfordras ej, då varje cylinder har sitt 
egna tändsystem, bortsett från nocken, som 
är gemensam. 

Ljuddämparen är belägen framför motorn 
och under den uppsvängda golvplåten, en 
placering, som motiveras av att bilens släta 
undersida med hänsyn till luftmotstånd och 
markfrigång ej får belamras. 

Förgasaren är en fallförgasare av typ Solex 
32 MC. Bränslet tillföres av en membran-
pump, där membranets "torra" sida påver-
kas direkt av tryckvariationerna i vevhuset, 
varigenom stor enkelhet vinnes, då de vanli-
ga mekaniska rörelseorganen bortfaller. 
Bränsletanken är belägen längst bak i vagnen 
i ett avskilt rum. Kylsystemet är konstruerat 
så, att en specialkonstruerad Idirnator enkelt 
kan anslutas, varvid luften uppvärmes ge-
nom upprepade passager genom kylaren. 

Kopplingen är av enkel torrlamelltyp. 
Mellan kopplingen och växellådan är in- 

byggt ett frihjul, som vid behov kan sättas ur 
funktion (låsas). 

I växellådan överföres arbetet på alla tre 
växlarna via en mellanaxel till det stora diffe-
rentialdrevet, vilket omger själva differentia-
len. Denna liksom växellådan i övrigt har en-
dast cylindriska kugghjul. Högsta och näst 
högsta växeln har spiralskurna kuggar och 
synkronisering. Lägsta växeln och "backen" 
ilägges medelst axialförskjutning av mellan-
axelns är kul- eller rullagrade. Växlingen sker 
med rattväxel. 

Från differentialen överföres rörelsen till 
framhjulen medelst axlar med två leder, av 
vilka den yttre är av dubbeltyp, som ger 
konstant vinkelhastighet, oberoende av böj-
ningsvinkeln. Yttre knutens böjningspunkt 
ligger ungefär i styrspindellinjen. De yttre 
knutarna skyddas av ej medroterande, bäl-
gliknande gummihöljen. 

Motor-växellådsaggregatet är baktill upp-
hängt på en gummikudde och framtill på en 
tvärliggande bladfjäder. Vid belastning av 
motorn upptages de av utgående vridmo-
ment förorsakade krafterna av gummibuf-
fertar.  

1. 	 il» 	 2(00 	 .0130 

Fig. 14. (t. v.) Diagram över dragkraft och 
bränsleförbrukning för Saab-92. 
Dragkraftskurvoma gäller för god horison-
tell grusväg. Bränsleförbrukningen är upp-
mätt under korning i båda riktningarna på 
kilometersträcka med horisontell rak väg 

Fig. 15. (t. h.) Effekt-, moment- och bräns-
leförbrukningsdiagram för Saab-92-motorn 

Elutrustning 
Denna är till största delen av Bosch fabrikat 
och är rikligt dimensionerad med tanke på 
vinterförhållanden. Generatorn drives via 
kilrem av en axel, som utgör en förlängning 
av motoraxeln rakt igenom växellådan, se fig 
13. Startmotorn är belägen framför motorn 
och arbetar på konventionellt sätt på en 
kuggkrans på motorns svänghjul. Batteriet är 
beläget under bagagerumsgolvet, åtkomligt 
genom en lucka, se fig 2. Strålkastarna är av 
en ny typ, "Sealed beam", speciellt tillverkad 
för länder med vänstertrafik. 

Prestanda 
Fig 14 visar tillgänglig och erforderlig drag-
kraft på god horisontell väg. Man ser, att luft-
motståndet redan vid "normala marschhas-
tigheter" spelar avsevärd roll. Luftmotstånds-
koefficienten ligger med kylmotståndet in-
beräknat vid 0,35, vilket är avsevärt lägre än 
för det flesta moderna standardvagnar. 

Motorns effekt, moment och bränsleför-
brukning framgår av fig 15, och bilens di-
mensioner samt tekniska data, slutligen, har 
samlats i tabellen här nedan. 

91 	M L, 1:* W311*®RX.,ffir9-  — 	92 
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Askådar-rapp ort 
FRÅN GLOBENRALLYT 

Juni månad visade inte upp många soldagar, men när Globen 
Historic Rally kördes sken solen. Så med toppenbumör letade 

två lagom stolliga Saab-tokar upp specialsträckorna. 

Skeppsta-Öllösa skulle vi naturligtvis 
se, denna berömda sträcka där man 

nästan möter sig själv i kurvorna. Med 
hjälp av en militärkarta hittade vi lätt, 
men det kom att visa sig att vi såg sträck-
an före Skeppsta, det slutade en i 
Skeppsta och började en på samma stäl-
le! Nåväl härliga grusvägar var det och 
strax hördes en lång underbar sång från 
80 pigga tvåtaktshästar. Yngve Ekberg, 
vår f d ordförande i SSR, körde som för-
åkare nr 06 på bilen. Jag har alltid trott 
att de skulle ta det lite lugnare än övriga, 
men när man såg Yngves 65:a sport 
damma fram var det snarare VM som 
gällde. 

B G Jansson, Yngves kartis, sa vid ett 
matuppehåll att han aldrig åkt med nå-
gon som kört så brutalt, "ibland är det 
bara för mycket, då tittar jag åt ett annat 
håll". Men Yngves bil stod pall. Retligare 
var det för bröderna Källqvists 93-57. 
Det var en kondensator som satte stopp 
för den fma beiga rallyreplican redan på 
fredagen. Ytterligare tvåtaktslångnosar 
var med, fick tyvärr bryta (kommer ej 
ihåg namnen på de andra Saab-förarna). 
Arrangörerna satsar på att få EM-status 
nästa år, med ännu mer gamla och exo-
tiska ekipage. Men redan i år syntes lite 
udda bilar såsom Steyer-Puch 650, Alfa 
Romeo-62 och Izuzu-65. Förutom de 

Snacka om moppe! Styer- Puch 650. 

vanligare VW typ 1, typ 3, Porsche 911, 
Cortina GT m m, så kördes en renodlad 
uppvisningsklass med dyrgripar som 
Jaguar 120 3gs, Rambler m m. De körde 
på en förutbestämd sträcktid, så det gäll-
de att inte köra för fort eller för sakta. 

I denna klass sågs även SSR-medlem-
men Paul Gerstel lufta sin äkta Carlsson 
Sport 62:a. Han gasade på rätt friskt all-
deles för fort, så det blev till att vänta in-
nan målet för att slippa extra prickar. 
Det blev några ändå, kanske får karti-
sen/sonen Jan-Erik ta på sig detta. 

Missa inte nästa års upplaga av rallyt, 
vi tyckte det var toppen. 

Med rallyhälsningar 
Bernt Olsson och Olof Hansson 

36 



Tänk att jag blivit så gammal att själv få 
köra min Sport 65:a i klassiska rally-

cupen. Bilen har tidigare gått Globen-
rallyt både 1989 och 1991, men då var 
chauffören min svåger Johnny Hell-
ström och undertecknad kartis. 

Nå, man åker inte ett rally ensam och 
då Johnny lider av åksjuka om han inte 
får köra själv gällde det att se ut ett lämp-
ligt offer i bekantskapskretsen. Visst vil-
le flera åka med, men dessa herrar be-
hövdes som servicepersonal. 

Valet föll på B G Jansson, en något grå-
tonad herre i (övre) medelåldern, men 
med ett mycket ungt sinnelag. B G har 
haft ett förflutet som kartis när en annan 
knappt fick cykla på gatan och dessut-
om "kartat" åt mig på K-G:s Saabträff 
Ränksmidarrallyt i vintras där fick vi inte 
någon lysande placering, men vi hade 
otroligt roligt där vi halkade omkring på 
sommardäck i Sporten. 

B G satte redan då in sin offensiv att vi 
skulle köra Globenrallyt (på samma 
sommardäck) i juni och så blev det. 

Förare och kartis klara. Då återstår en 
översyn av bilen samt utnämning av ser-
vicepersonal. Bilen behövde en tystare 
ljuddämpare för att klara 100 db vid 
4.500 v/m. Min servicechef Micke 
Philipson fixade detta plus byte av buss-
ningar i fram- och bakvagn, ny koppling  

samt lite plåtförstärkning och en massa 
saker jag förträngt. Det blev många 
långa och sena timmar i garaget innan 
allt var klart. 

Startdagen närmade sig och muggbe-
söken kom tätare och tätare. Det var ba-
ra B G som var totalt lugn och han fick 
organisera vår servicepersonals "bra att 
ha" lista. Service ja, vi fick två besätt-
ningar med Jonasson och Philipson i 

Jonassons 95-60 och B G:s polare Hasse 
och Kjelle i en 740. 

Eftersom vi skulle ta det hela som en 
test för kommande tävlingar var vi an-
mälda som föråkare. Det kanske var lite 
fegt, men B G kände tävlingsledaren 
som vWe ha en högljudd förstabil i spå-
ret så att inga åskådare satt och solade 
på de avlysta sträckorna. 

Och hög volym blev det. 100 db bak 
men säkert över 110 db i insugnings-
ljud. Åskådarna som stod 10 meter från 
vägen trodde att vi kom i 250 km/h såg 
lite fundersamma ut när vi kom ur kur-
van lite försiktigt på 3:an. Nä, skämt å si-
do. Vi stod på ganska bra för har man 
som jag väntat i fem år med färdig bil att 
göra comeback som rallyförare kan man 
ju inte pysa runt, eller hur B G? 

Det var fem sträckor på fredagen och 
11 på lördagen. De fem första gick runt 
Stockholm och SS1 inleddes med två 
varv på Högsta rallycrossbana. Det höll 
på att sluta i ett räcke direkt, men B G:s 
"kom igen" rop i intercomen gjorde att 
jag grejade det hela. SS2 var en gammal 
bekant grussträcka och sen blev det full 
fart på asfalten vid Tullinge flygfält. 
Tänk att få varva ut på 4:an i skogen på 
en 15 meter bred fm väg, inte undra på 
att B G blandade ihop höger och vänster 
vid ett vägbyte. SS4 var ett löjligt manö-
verprov och 5:an gick på asfalt vid Årsta 
partihallar. 

Bilen hade hållit bra förutom att alla 
fyra mekarna fick hjälpas åt att hitta och 
sätta dit en försvunnen fönstervev efter 
SS3. Vi var mycket nöjda efter första da-
gen och efter att ha sett de flesta av våra 
kommande konkurrenter på SS5 åkte vi  

hem och sov. 
Kl 06.00 sågs vi alla vid Globen igen 

på lördagsmorgonen. Pigga och nyktra 
såg vi fram emot lördagens nio grus-
sträckor och två asfaltsprov. Nu tyckte 
B G att jag skulle öka tempot på grus-
sträckorna och det var ju bara att lyda 
min pådrivande kartis. 

Efter ett snabbt manöverprov på 
Scanias område i Södertälje bar det iväg 
söderut till de härliga grussträckorna i 
Sörmland. B G:s ord om att dra på ring-
de i öronen mer än soundet från insuget 
och gjorde att vi var väldigt nära att sät-
ta Sporten i en stor cementtrumma och 
telestolpe på ett ställe som dessutom 
var varnat. Efter denna incident drev in-
te B G på mig så hetlevrat längre. Nu 
skulle vi bara ta oss runt hette det. Själv 
tyckte jag det gick hyfsat så intercomen 
knäpptes av inför Skeppsta-Öllösa 
sträckan, här skulle åkas. Vilken känsla 
att få ratta på denna klassiska sträcka där 
längsta rakan är 200 m. Här återfick nog 
B G självförtroendet för sen var det sam-
ma visa igen: Nu står vi på, hej å hå, in-
tercom på! 

Resterande grussträckor rullade på 
utan några större problem. På en SS var 
det skumt pilat vid ett vägbyte så vi för-
åkare höll på att åka rätt genom en höns- 

Förar-rapp ort 
FRÅN GLOBENRALLYT 

Efter att själv ha gett mig ett deltagande i Globenrallyts 
klassiska avdelning i 40-årspresent fanns det ingen 
återvändo när startdagen närmade sig alltför fort. 
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oss rejält med sina fyrhjulsdrivna mon-
ster. 

Vad hände då med de "riktiga" tävlan-
de? Jo, i Saabklassen försvann en efter 
en av olika anledningar. Värst gick det 
för favoriten Sören Berggren som plan-
terade sin Saab i ett träd och både han 
och kartisen Kurt slog sig riktigt ordent-
ligt. Nu är väl Sören och Kurt på benen 
igen hoppas vi. Våra SSR-medlemmar 
Anders Källquist, Jan Nilsson och Kai 
Jönsson försvann under lördagen. 
Anders fick ett elfel på sin superläckra 
93-57, Jan blev av med en kolv i sin kort-
nossport och vad som hände med Kais 
långnossport vet jag inte. Att det inte fe-
gades i skogen bevisades av bl a en 
hundkoja som voltade framlänges på 
SS 14. 

Som föråkare får man då lite tankar 
om hur det gått om vi varit med i själva 
tävlingen. Om och om bara om fanns  

hade vi kommit fyra av 12 i klass 1 (upp 
till 1300 cc) och tjugotvåa av c a 50 to-
talt. Vann klass 1 gjorde P-0 Flogner, 
hundkoja, tvåa kom SSR-medlemmen 
Magnus Wigren i sin Sport och trea 
Göran Lidebjer, hundkoja. 

Nästa gång det blir tävling ska vi inte 
vara föråkare utan slåss med de andra i 
klassen. Jag saknade tidigare Globen-
rallySaabdeltagare som Sören Ragnars-
son, Ingvar Lindberg, Per-Ivar "slipsen" 
Andersson och Bosse "ploppen" 

Pettersson m fl. Jag hoppas Ni kommer 
igen så vi kan drabba samman i Saab-
klassen och tillsammans förnöja publi-
ken med välljudande tvåtaktstoner. 

Sammanfattning debutrallyt: Det hela 
gick mycket bra, vi kom i mål med hel 
bil och med många härliga minnen från 
fina och snabba grusvägar. Ett bra arran-
gemang som tyvärr inte saluförts på 
samma sätt som tidigare år då det var 
SM-status och mer ståhej runt alltihop. 
Deltargarantalet var halverat mot första 
året 89, men varför vet jag inget om. Vi 
hade i alla fall mycket trevligt och med 
detta vill jag tacka alla i servicepersona-
len som ställt upp på ett strålande sätt. 
BeGe får naturligtvis ett stort tack för ett 
väl genomfört vägledande samt att han 
hade den goda smaken att byta kalsong-
er efter varje sträcka så vi bara kände 
tvåtaktsrök i kupén. 

Ha de bra hälsar veteranen Yngve 

thftast är det bagatellartade saker som 
t ex en lossnad ledningsanslutning 

som orsakar motorstopp. Det framgår bl 
a av den statistik som Ms västtyska sys-
terorganisation ADAC gör på de om-
kring en miljon hjälpinsatser som be-
sättningarna på de gula väghjälpsbilarna 
utför. Fel på det elektriska, såsom just 
lösa ledningar, dominerar i den statisti-
ken. Egentligen är detta onödigt efter-
som en koll före avresan i många fall ha-
de förebyggt problemet. Men om du 
trots allt får fel på bilen under semes-
tern så berättar här lya Maasing hur du 
klarar av dem. 

Får du stopp på bilen gäller en grund-
regel: Se till att bilen genast kommer ur 
vägen för de andra trafikanterna! Alltså 
rulla ut den på vägrenen eller till närbe-
lägen parkeringsplats, eventuellt genom 
att lägga i ettans växel och sätta igång 
startmotorn och dra bilen framåt några 
meter med dess hjälp. Om det inte går 
att få bilen helt av körbanan, sätt ögon-
blickligen upp en varningstriangel 50 - 
200 meter bakom bilen. Är vägen livligt 
trafikerad är det säkrast att passagerarna 
stiger ur och väntar vid sidan av! 

1. Motorn vill ej starta 
Motorn vill ej starta efter ett kort uppe-
håll: om det är varmt ute eller om du 
kört hårt med bilen före uppehållet, kan 
det vara så hett i motorrummet att ben-
sinen i förgasaren eller insprutningssys-
temet börjat koka och bildat s k ånglås. 
Öppna motorhuven och låt motorn och 
dess omgivning svalna i fyra -fem minu-
ter. 

2. Motorn hackar 
Motorn hackar och stannar under kör-
ning: Troligen har du kört bränsletan-
ken tom. Du ska inte lita på bränslemä-
taren eftersom risk finns att den visar 
fel, d v s att den visar att det är bränsle 
kvar i tanken trots att den i verkligheten 
är snustorr! Du kan kolla genom att ta av 
tanklocket, gunga på bilen och höra ef-
ter om det kluckar från påfyllningsöpp-
ningen. Förhoppningsvis har du en väl-
fylld reservdunk i bilen (med lämplig, 
böjlig påfyllningspip), så är problemet 
ur världen på två - tre minuter. 

3. Motorn stannar 
Motorn stannar tvärt under körning: Har 
bilen en bensinmotor har det troligen 
blivit fel på tändningen. Öppna motor-
huven och se efter att den grova tändka-
beln mellan tändspolen och fördelaren 
sitter ordentligt instucken i sina anslut-
ningar. Kolla även att de klena lågspän-
ningsledningarna vid tändspolen och 
fördelaren sitter fast på anslutningarna. 

4. Startmotorn går inte 
Startmotorn går inte eller roterar myck- 
et sakta: Spåra felet genom att sätta på 
bilens belysning. Om strålkastarlampor- 
na inte tänds har troligen någon av bat- 
terikablarna lossnat vid batteriet eller re- 
spektive anslutning vi motorn eller ka- 
rossen. Om lamporna blinkar är kabe- 
lanslutningarna för dåligt åtdragna. Om 
lamporna slocknar gradvis är batteriet 
nästan urladdat. I sådant fall får du ta 
fram startkablarna du förtänksamt nog 
har med i bilen, och låna startström från 

gård. Hade jag haft rutan nere och 
sträckt ut handen hade vi haft frukos-
täggen fixade. Vi föråkare hade förres-
ten väldigt kul då vi hade vårt eget race. 
Efter mig hade jag Tony Karlsson från 
Gnesta i en Suzuki Swift GTI grupp N. 
En liten vass chipstrimmad sak med 125 
hk som jagade läppen av oss. Det roliga 
var att Tony bara slog oss med 10 - 15 se-
kunder på grussträckorna och vi åkte li-
ka på asfalten. De övriga förålcarna talar 
vi inte så mycket om för de åkte ifrån 

Om du får fel på bilen under semestern! DEL 1 
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Rullande Saabmuseum bland kobbar och skär 

krutap 	
en annan bil. Eller så får du rullstarta bi-
len (går inte med automatlåda): Låt nå-
gon skjuta på bilen, låt den rulla nedför 
en backe eller bogsera den med ett an-
nat fordon, lägg i tvåans växel, trampa 
ur. När farten kommit upp i 5 - 10 
km/tim släpp upp kopplingen hastigt 
varvid motorn bör starta. 

En vanlig anledning till att batteriet är 
dåligt laddat är slirande generatorrem 
(fläktrem). Känn efter att remmen har 
lagom spänning, vilket i de flesta fall be-
tyder att remmen kan tryckas inåt med 
tummen c a en cm mitt emellan remski-
vorna. 

5. Varningslampan för oljetrycket 
Varningslampan för oljetrycket tänds 
under körning: Börjar lampan blinka vid 
körning genom kurvor, är det inte 
många skvättar motorolja kvar. Kör sak-
ta till närmaste bensinstation och fyll på 
minst en liter olja. Lyster lampan däre-
mot med fast sken, kör ut på vägrenen 
eller närmaste parkering och stoppa 
motorn. Öppna motorhuven och se ef-
ter på oljemätstickan hur det är med ol-
jenivån. Syns det ingen olja alls på stick-
an, kör inte vidare förrän du fyllt på olja. 
Annars är risken stor att motorns lager 
överhettas och skär ihop p g a utebliven 
smörjning Innan du fyller på nya oljan, 
kolla att oljerenaren och oljetappluggen 
under motorn sitter kvar och är ordent-
ligt fastdragna. 

6. Varningslampan för laddningen 
Varningslampan för laddningen tänds 
under körning: Sannolikt har generator-
remmen (fläktremmen) gått av eller så 
slirar den kraftigt. Skulle remmen vara 
av bör du inte köra vidare förrän en ny 
rem monterats eftersom remmen vanli-
gen även driver motorns kylvatten- 

pump. Får inte pumpen sin drivning blir 
motorn inte kyld och kan överhettas på 
några minuter med dyrbara motorska-
dor till följd. Du har väl en reservrem 
med i bilen? Och du vet väl hur den 
skall sättas på? 

Om remmen är hel men lampan lyser 
även när du varvar upp motorn, ligger 
felet troligen i generatorn eller dess 
laddningsregulator. Kör snarast till en 
verkstad, annars finns det risk för att 
batteriet blir urladdat. 

7. Brusande eller visslande ljud 
Brusande eller visslande ljud från mo-
torn under körning: Kylvattnet kokar, 
troligen p g a att en del av vattnet läckt 
ut genom någon spricka i en kylarslang 
eller kylaren. Stanna bilen, låt motorn gå 
på tomgång ett par minuter och sätt gär-
na på bilvärmen för fullt för att öka kyl-
systemets effekt. Öppna motorhuven. 
Skulle kokningen fortsätta lika häftigt ef-
ter ett par minuter är det klokast att 
stanna motorn. Annars kan allt kylvatten 
koka bort och motorn skära ihop. Vrid 
efter 5 - 10 minuter kylarlocket eller ex-
pansionstankens lock försiktigt till för-
sta stoppet så att övertrycket i kylsyste-
met kan låsa ut. Öppna locket helt efter 
en stund, lämpligen med en gammal 
handske på handen. Syns inget vatten i 
kylaren eller expansionstanken, vänta 
ytterligare några minuter så att motorn 
hinner svalna mera. Starta den och häll 
sakta vatten i kylaren eller expansion-
stanken, tills vattnet står c a fem cm un-
der kylaröppningen eller mellan nivå-
strecket på expansionstanken. Inspek-
tera alla slangarna och se efter att ingen 
av kylsystemets tappkranar har gängat 
upp sig (en finns under kylaren). Dra åt 
slangklämmorna om så behövs. 

Forts i nästa nr 

Söderturen, årets andra SSR-
träff i Stockholmsområdet, gick 
denna gång av stapeln den 14 
augusti. Arrangören Göran Köl-
bom hade bjudit in oss Saab-
vänner att deltaga i en trevlig 
rallyrunda vid kustbandet. 

Samlings- och startplats var förlagd till 
Lennart Rönn Bil AB i Tyresö. Firman är 
Saab/Opel-representant på orten och 
har även tidigare år haft vänligheten att 
bistå oss med detta rally, vars sträckning 
ter sig annorlunda från år till år. Nytt för 
i år var att även Svenska Opelklubben 
inbjudits att deltaga. 

För egen del startade dagen vid kl 03- 
tiden på morgonen. Tiden var då inne 
att ta sig an extraknäcket, d v s lasta den 
rödsvarta 96-66:an full med de lokala 
morgontidningarna och bege sig ut till 
brevlådorna. Denna morgon gick rund- 

an särdeles fort, men då hägrade ju ock-
så en TRÄFF! Väl klar vid kl 05.30-snåret 
blev det snabbfrukost och utbyte av bil-
nycklar, ty idag skulle det åkas kortnos. 
Jag kastade mig in i den mattröda 96- 
63:an och riktade kosan norrut. 
Gamlingen ifråga hade inte bevistat nå-
gon träff på fem år, så det var på tiden 
igen. 

Från 92 till 96 
Väl framme i Tyresö vid kl 10.00-hug-
get, konstaterades att vädrets makter 
log mot oss Saabiter idag. Solen sken 
som den skulle och utan skygglappar i 
form av hotfulla mörka moln. Många 
gammelsaabar och dess entusiastiska 
ägare hade hittat hit från när och fjärran. 
När klockan var slagen kl 11.00 var så 
den siste träffdeltagaren på plats och vi 
kunde nu räkna ihop 30-talet Saabar och 
två Oplar. Bland Saabama var de flesta 
äldre modellerna representerade från 
92B-54 upp till 96-79. Det är här svårt att 

42 43 



RESULTAT AV TÄVLINGEN  

Rallyts vinnare var 
Erik Randa och KG Karlevall 
på 2 plats kom John Jonasson 

Long distans 
Matthias Roswall 26 mil 

Senaste ankomst: 
Rogge Karlsson och Lasse Eriksson 

RÖSTNING AV FINASTE BILAR 

Saab 92 
1:a Göran Kölborn 92-54 
2:a John Jonasson 92-54 

Saab 93 
1:a Bo Ceasar 93-59 
2:a Mats Bohman 93F-60 

Saab 95/96 kortnos 
1:a Åke Englund 96-62 
2:a Rickard Fahlgren 96-60 

Saab 95/96 långnos 
1:a Erik Randa 95-66 
2:a Kent Dahlin 96-65 

Saab V4 
1:a KG Karlevall 96-79 
2:a Fjällstål 95-75B 

Saab 99/900 
1:a Bo Ceasar 99-74 
2:a Magnus Bergstrand 900-88 

Saab Sonett 
1:a Yngve Ekberg 97-68 (enda Sonetten) 

Opel 

1:a Mikael Öm Kadett kombi-65 
2:a Kim Nordström Diplomat-75 

Väl mött nästa år! 

III 	

räkna upp alla rullande gamla godbitar 
som fröjdade våra ögon, men jag skall 
försöka göra ett axplock om några bilar 
som är värda ett omnämnande: 

Två soltakare i form av en pärlgrå re- 

spektive savannbeige 96-60, bägge i 
mycket fint originalskick, en mycket 
fräsch 96-62 i den ganska ovanliga ljus-
blå kulör som fanns 1962-63; dessa bi-
lars ägare vet jag tyvärr ej namnen på. 
Vidare Mats Blomqvists svarta 96-60 i ett 
helt underbart orört originalskick, Mats 
Bohmans 93F-60, som passerat 30.600 
mil och trots detta var i toppenskick, 
Yngve Ekbergs Sonett-68 med blott 
5.000 mil på mätaren. Vidare hade SSR:s 

grundare Börje Eriksson sparkat liv i en 
gammal 96-64 och gjort iordning den 
till väldigt mysigt (och bra) bruksskick. 
Försedd med väldigt gott avgasljud kan 
ni intyga som var där. 

Göran flaggade så iväg oss att åka den 
5,4 mil långa slingan och vi utrustades 
med varsin vägbeskrivning som dessut-
om innehöll svarsformulär för de 20 
tipsfrågor som fanns vid kontrollerna. 
Dessa frågor skulle senare visa sig vara 
jämnt fördelade på tio Saabfrågor och li-
ka många Opelfrågor. 

Rallyt gick alltså genom den mycket 
vackra naturen längs Stockholms södra 
skärgård. Backar och dalgångar här och  

var som dock inte lyckades få någon 
Trollhättemoped att ge tappt, varken 
för kylningen, orkens eller bromsarnas 
skull. 

Sträckningen fortsatte sedan in bland 
Tyresös många sommarstugeområden, 
mycket lummigt och fint skogslandskap 
förtjänar att nämnas. Verkligen perfekt 
terräng att gömma kontrollappar i 
(backväxeln blev flitigt använd). 

En annan sevärdhet var den skottsä-
kra brevlådan utanför bostadshuset hos 
en ganska känd politiker. (Enligt rallyin-
struktionen skulle inte ens K-G kunna 
prata hål på den, för det var väl så det 
stod?). 

Slutet på banan gick längs Tyresö slott 
och gamla kyrka, där många stannade 
till. 

Vid målgången, som var förlagd vid 
startplatsen, stod grillmästarna Yngve 
Ekberg och sonen Tomas (fem bast och 
lika Saabtokig som far sin) och försåg 
oss med varmkorv och oljeblandad 
dricka därtill. Sedan vidtog Saabsnack 
några timmar, precis som sig bör på en 
träff. Kul att se en hel del nya medlem-
mar i år. 

Så började klockan ticka iväg och 
Göran & Co hade nu rättat färdigt alla 
tipslappar. Dessutom hade röstsedlar 
delats ut där vid fick rösta på den bil vi 
tyckte var finast i respektive modellka-
tegori. Det blåstes till prisutdelning och 
resultatet härav, finns på annan plats i 
detta referat. 

Till slut vill vi som deltog rikta hjärt-
ligt tack till Göran och ni andra för en 
fin träff. Dessutom tack till SSR för förtä-
ringen. 
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FINN FEM 
FEL! 

icoilinir 

Fotogåtan denna gång ar av typen "finn fem fel". Den övre bilen 
är den felaktiga och den undre är den riktiga. Lycka till! 

A 

A R 
A A 

II R 

A D A 

R DA 
B 4 

fln 
e A 

EINEEENE 
E
NEEEICIE re 

1 	El 

A 

E IN Er 0 B WE 
NI E 0 P. 

El 	23fl D flflfl 
IMRE IN 

NI 

EP 
DE 

B 
B 

0 L A 

D R C 0 fl  

A 
"IHIYILIN DIA 

A 
Al 

21 

Rätt svar på fotogåtan i förra numret var: Gösta karlsson som provkör FJ racern. 
Tyvärr var det ingen som skickat in något svar. 

Här ser ni hur det rätta svaret på korsordet skall se ut. Även om detta kryptiska 
korsord var svårt hade bara två skickat in svar. Trots att det var fel bilmärken på 
några rader utsåg vi Bo Nylander i Täby som vinnare. Grattis Bo! 

Svaren skickas till redaktör Erik Randa 

Saab Cabbar 
DEL 2 

Bilen är från början en 95:a från 1975. Den är noggrant förstärkt med högre trösklar och två 
stycken tvärgående torsionslådor, en under och en bakom baksätet. Jag har själv gjort den 
och ägt den i fyra år nu. Bilen är godkänd i detta skick, en riktig Miata-dödare! 

Crister Borg Eskilstuna 
P.S. Bilen är eventuellt till salu/byte. 

Under min semester i Hedemora träffade jag Roger Johansson som kom farande med sin 95- 
77 som han byggt upp från att ha varit i dåligt skick. Han har fått bilen byggd och körduglig 
på en vecka. Bilen är förstärkt med fyrkantsrör för att bilen ska kunna besiktigas (maj-93) med 
öppnings bara dörrar annars är bilen helt original. Bilen har för övrigt deltagit i div crusings. 

Erik Randa 



Martin Stenlund och John Jonasson med sina Saabekipage. 

Berömda Saabförare del 1: 

Carl-Magnus Skogb 

kruta III 

Göteborgsredaktionen 
var på eminent besök hos 
en för inte alla helt känd 
Saabförare vid namn 
Carl-Magnus Skogh, 
50- och 60-talets stora 
stjärna vid sidan av Erik 
Carlsson. Carl-Magnus 
växte upp i Dalsland och 
kom in på sin rally-
karriär som skogs-
vaktare. Första tävlingen 
var 1952 med en tvåsitsig 
Chevrolet. 1954 var det 
så dags för Saab. Han 
inhandlade en svart 92:a. 

I sommar har det rullat fler 
Saabo-husvagnar än på flera år 
på Sveriges många och långa 
vägar. Plötsligt råkades två mö-
tas mitt i riket. 

Arrents inofficiella lilla, lokala Saabo-
eeting avhölls i trakterna av 

Malung då några av Svenska Saabregis- 
trets främsta företrädare råkade mötas 
under sin jakt på Arvingar och Thorleifs. 

Mötet beskrivs i efterhand av de in-
blandade som trevlig, grälig och gemyt-
lig. 

Som synes på bilden har de båda 
Saabo-husvagnarna försetts med ytterst 
lämpliga dragfordon. 

Till årets mest avlyssnade replik ut-
sågs följande: "Inte fan har Saab gjort nå- 

gon husvagn, har Du satt dit märket 
själv?". 

En diskussion om att starta ett interna-
tionellt Saaboregister utmynnade i bifall 
om det går att samordna med Svenska 
Saabregistrets ordinarie övningar. Dess-
utom beslöts att under något av nitton-
hundratalets kvarvarande år, arrangera 
en internationell Saaboträff i Arjeplog 
vid det mäktiga baltispovdas fot dit 
Martin Stenlund flyttat. Om detta ber 
Bakrutans utsände att få återkomma vid 
lämpligt tillfälle. 

Innan avfärden avsjöngs sången: "Man 
ska husvagn" unisont av lyckliga Saabo-
brukare. Saabon är en fantastiskt fm och 
lättdragen liten vagn. Inget problem att 
dra den med en tvåtaktare. 

Gnussar Kromen 

En vecka senare var han redan ute 
och tävlade i de dalsländska skogar-

na med bilen. Han slutade på en tredje 
plats. 

Här syns Carl-Magnus vid sin första 
92:a, året är 1954. Bilden är tagen i 
Håverud där Dalslandsloppet skulle star-
ta. Detta var dessutom den första täv-
lingen som Carl-Magnus körde Saab. 

Fabriksservice 
Efter c:a tjugofem tävlingar i 92:an så 
ringde Rolf Mellde från Saab upp ho- 
nom och bad honom att komma ner till 
fabriken i Trollhättan. Carl-Magnus åkte 
ner med 92:an och visade den. Rolf 
Mende och tävlingsstallet trodde att den 
var ordentligt trimmad då de sett ho- 
nom fara fram på tävlingarna. Men så 

var icke fallet, bilen var helt original! 
Saabstallet med Mellde i spetsen er-

bjöd honom då fabriksservice på täv-
lingarna. Efter detta så började fram-
gångarna att komma på löpande band. 

Tidernas avåkningar 
Carl-Magnus berättade många historier 
för oss och vi kan bara här nämna någon 
som t.ex Rikspokalen 1958. 

Saabstallet bestod av Carlsson, 
Orrenius, Skogh och Mellde. Skogh kör-
de en grupp 2-93:a. Saab hade precis 
börjat experimentera med radialdäck 
och satt på radialdäck fram och diago-
naldäck bak! 

På sträckan Brobergsfalla var det ett 
svårt vägparti som lurade Carl-Magnus 
och hans bror Rolf som så många andra 
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gånger var kartläsare. De körde av på en 
åker i hög fart och lyckades med vita 
knogar runt ratten nästan komma på vä-
gen igen om inte ett brunnslock hade 
stoppat deras framfart. Efter en titt på 
framvagnen som var ordentligt vriden så 
var tävlingen slut för deras del. Innan de 
har hunnit varna efterföljande fordon så 

Här provsitter Carl-Magnus Formel Juniom vid presentationen av denna på flygets dag i 
Linköping 1960. 

En härlig bild av en Saab 93:a som Carl-Magnus pressar för fullt i en sväng på Gelleråsen 
i Karlskoga 1958. Denna tävling vann han som så många andra. 

kommer Carlsson och rullar ett antal 
gånger med den följd att motorhuven 
ramlar av. Han landar dock upprätt och 
kvar av bilen var endast sopor. Erik 
springer snabbt ut fortfarande inne i täv-
lingen och ser att huven saknas. Han får 
då syn på Skoghs 93:a och rusar dit och 
sliter av huven med kablar och allt. ___________- 

JE& lIl ILIE 

Här syns en liten del 
av Carl-Magnus pris-
samling. Bl a kan 
nämnas att den 
stora pokalen 
nederst i mitten är 
Rikspokalen som 
han vann permanent 
efter tre segrar i rad. 
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Här syns Carl-Magnus vid underteckades bilar. 

Sedan springer han tillbaka till sin bil, 
slänger på huven, sätter sig i bilen star-
tar igen. Han upptäcker då att hjulen 
ligger vikta under bilen och finner sig 
själv i situationen och får syn på Carl-
Magnus och frågar: "Är du här?". 

Carl-Magnus försökte övertyga Carls-
son att varna de andra förarna, men då 
sa Carlsson ifrån att de skulle de inte gö-
ra, då alla skulle köra på samma villkor. 
Detta kom att visa sig straffa Saabåkarna 
då både Orrenius och Mende körde av 
på samma ställe. 

Formel Juniorförare 
Carl-Magnus körde flera lopp med 
Saabs formel junior. Bl a kan nämnas en 
fjärdeplats i Djurgårdsloppet i Finland 
1962. Samma år körde han på Roskilde 
Ring och tampades med Lotus och an-
dra exklusiva formelbilar och gjorde 
mycket bra ifrån sig. Formel Juniorn var 
mycket snabb på rakor och stark i upp-
försbackar med sina 940 cc och c:a 100 
hk. Kurvorna klarade Carl-Magnus av 
fint trots att den understyrde mycket. 

Ett annat minne av Formel Junior-
tiden var när han körde på Skarpnäck 
där han åter gjorde bra ifrån sig men där 
det gick sämre för bl a Bo Ljungfeldt 
som blev ordentligt skadad i en krasch. 
Vid detta tillfälle hördes Bo ropa "jävla 
Saabar, jävla Saabar", ett minne som 
Carl-Magnus sent kommer att glömma. 

Ljungfeldt och andra medtävlare kunde 
inte riktigt med "lilla" Saabs framgångar 
på tävlingsbanorna. 

Övergång till Volvo 
1963 slutade Carl-Magnus att jobba på 
Saab och började istället på Volvo. Där 
fortsatte rallyframgångarna för honom 
tills Volvo slutade tävla 1967. Han job-
bade sedan på Volvo som produktut-
vecklare på chassisidan. 

Men för oss är det ju de åren med Saab 
som vi minns med glädje. Han vann bl.a 
Rikspokalens vandringspris permanent 
1961 och Midnattsolsrallyt 1961. Han 
var en person som fick stå lite i skuggan 
av Erik Carlsson precis som Per Eklund 
stod bakom Stig Blomkvist på 70-talet. 
Men han avverkade många fler tvåtakts-
mil än vi tillsammans i klubben per år 
gör, dvs c:a 14000 mil per år. På den ti-
den så kördes ju tävlingsbilarna till täv-
lingarna och endast motorn utbyttes till 
en vassare dito. 

1993 gjorde han dock en comeback i 
Saab och körde på Anderstorp i histo-
risk racing i en lånad Saab, där bl a kan 
nämnas att både Erik Carlsson och 
Gösta Karlsson körde. Behöver vi näm-
na att körningen gick bra? 

Göteborgsredaktionen med Bernt 
Olsson och Jonas SalMn tackar å klub-
bens vägnar Carl-Magnus Skogb för 
intervjun. 

Återstående träffar 
för gammelSaaben 

14-15 oktober Globen ekonomy rally - 
nordisk mästerskap i ekonomirally 
1994, upplysning Lennart Johansson 
Tel:0158-207 07. 

2 december i Umeå 
Norrlandsektionens traditionella 
julmiddag. Intresserade kan höra av 
sig till Stig Johansson 
Tel: 090-317 43. 

Endast trafik! 
I vissa lägen verkar nog en brandsläckare inte som en dyr investering. Min tidigare 
V6:a, som gått vidare till nya ägare, brann på midsommarafton ner till totalt skrot. 
Suck! Med endast trafikförsäkring verkar det nog billigt med en brandsläckare. Som 
tur var blev det inga personskador. Skroten nästa. Adjö. 

Per Jakobsson 

29-30 oktober Bilen genom tiderna 
Utställning på Eurostop i Märsta. SSR 
kommer att delta med egen 
monter. 

12 november i Umeå, Sune "Sliret" 
givetvis, fika, film och överaskning. 
Upplysning stig Johansson 
Tel :090-317 43. 
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Klubben har möjlighet att låta nytillverka stötfångarhorn 
till kortnos 93,95 (ej bak) och 96. Preliminär kostnad 
ca 600 kr/st inklusive kromning. Om du är intresserad 

hör av dig snarast till Rolf Jensen.Antingen per brev eller 
så kan du faxa till Rolf Jensen. 

Rolf Jensen, Bäckvägen 7, Olsfors, 517 00 Bollebyggd. 
Faxnr: 033-12 61 23. 

&luta= 

Rutor till Saabo 
Det är många som håller på och renoverar sina Saabo-husvagnar och 
behöver nya rutor. Jag har tagit kontakt med en modellsnickerifirma 
som skall tillverka formar till rutorna och en plast firma som skall 
tillverka rutorna. 

Rutorna blir i enkel glas (dom vanligaste) och kommer att vara lika som 
originalet (lika kupiga) och jag kommer bara att sälja dom i komplett upp-
sättning (4st). För att få ner priset på rutorna till 1500 kr måste jag få 
minst 10 beställningar senast den 30 november och beställningen är 
bindande. OBS det kommer endast att tillverkas i beställd upplaga. 

Erik Randa, Duvholmsgränd 12, 127 41 Skärholmen. Tel:08-710 61 13. 

oggiT 
Om: 

Jonas Sahlen har bara synts tre gånger i år 
körandes sina tvåtaktare,har han möjligen 
konverterat till 99 helt och hållet? 

Nicklas "Rulle" Lindberg har hör och häp-
na köpt en 95-65:a. Kommer han att följa i 
Erik Carlssons fotspår även med den här bi-
len? 

Den nyblivne godsägaren Peter "Lud-
de" Ludvigsen är mycket beleymrad,"hur 
skall jag få plats med alla mina delar på 46 
kvadratmeter" säger Ludde och tittar på 
möjligheten att bygga ut sitt gods. 

Turbofebern har återigen slagit till i 
Göteborg, men denna gången i en 96-62:a 
med tvåtaktsmotor. Vi skall följa Tobias 
äventyr med turbon,vi kanske får anledning 
att återkomma... 

Reservdelssäljarna på Gothic Auto (gam-
mla Saab-Ana) när Sahlen och Johansson dy-
ker upp vid disken. De frågar om alla möjli-
ga och omöjliga 99 delar i timtals, bla USA-
motorkuddar, innertak, orginal ljuddämp-
ningsmatta för motorhuven m.m 

Per Karlsson hade äntligen fått igång sin 
96:a och bestämt sig för att komma på föl-
jande tisdagsträff. När han skulle hämta sin 
bil i garaget fick Per se en hemsk syn,hans 
kära bil var inasfalterad så att garagedörren 
ej gick att öppna. Tur var att hans 900:a stod 
på parkeringen. 

John Jonasson som har provat om poli-
sens laserpistol fungerar. Det gjorde den 
med beröm och John blev 1200 kr fattigare 
genom att köra 70 på 50 väg med sin 95-60. 

Saab Automobil som hade utställning av si-
na Saab modeller i Kungsträdgården under 
Vattenfestivalen bredvid dom nya 900 och 
9000 modellerna stod Saab museets MC-66. 

Att några medlemmar varav två från sty-
relsen poserar sig och sina bilar i Bilsport nr 
14-15 där dom berättar om klubben och vår 
verksamhet samt sina egna bilar. 

John Jonasson som under en vårhelg var 
tvungen att köra Glasse Johanssons fina 
Volvo 142-68 när Glasse hade fått Saab 95 ab-
stinensbesvär. Johns kommentarer var inga 
lovord om Volvo, bla sa han hur i he... kan 
man köra en sån här tråkig bil och det hän-
der inget när man gasar(75HK). 

Djungeltrumman har den smärtsamma 
plikten att meddela att vår ex-ordförande 
och styrelsesuppleant Yngve Ekberg deltog i 
Saabfestivalen med en Saab med V4 motor, 
samt att karossen på denna Saab var tillver-
kad i glasfiber! Vad blir det härnäst? Kan det 
vara sviter efter 40-årsdagen? Vi kan bara 
hoppas att Yngve återfår sansen snarast möj-
ligt. 

Det ryktas att Jonas Sah161 barmhärtig-
hetsköpt Turbo-Nickes 99-Turbo. Kom-
mentar: Jag kunde inte bara se den dö. 
Niklas har inte kunnat nås för en kommen-
tar. Det senaste växellådan i bilen rapporte-
ras ha nått den aktningsvärda åldern av tre 
månader. Ett rekord? 

Senaste stjärnskottet på taikon-himlen lär 
vara redaktören själv, som sågs på festivalen 
med kombi och husvagn. Några tvättlinor 
med kläder rapporteras dock inte ha setts. 

Växellådsdödaren Leon i Haninge funde-
rar på att genomföra ett bygge på en V4:a 
med Fords 2.9i imonterad. Återstår att se om 
tanke övergår till handling. 
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	 SÄUES 	  
Div broschyrer till Saab 96-9000 och div 
instruktionsböcker till 96-99. Saab origi-
nal hundnät till 95. Vattenpumpstätning 
till 93-96 tom-64 och 95-96 1965-1968. 
div smådelar bla lås, lister, radio konsoll, 
mm till tidig 99 och nyare. Nya sido kläd-
sel bak veronagrönt galon och bakre mat-
tan till 95. Baksätena i bra skick till 95-67 
tegelröd/grå. Saabo inredningsbitar i den 
ljusare trä färgen garderob, luckor och 
lådor i bra skick. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 

93F-60 svart i bra bruks skick 15 000Kr 
96-67 en röd 15 000 mil 500 Kr och en 
silversand 10 000 mil 500Kr, 
Sporthastighetsmätare och diverse annat. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-89 79 06 

Äldre motortidningar engelska 60-70 tal 
samt andra i fint skick. Ring och hör! 
Martin Bergstrand Tel:018-36 91 56 

96-67 utan papper 500Kr. 96-71 dåligt 
tak nytt medföljer 1900 Kr. 96-72 (79) 
rallyobjekt 1900Kr. 
Yngve Ekberg Tel:08-774 28 85 
08-463 77 55 

96-68 i bra bruksskick 16 000 mil 
Bes.U.A 9500Kr. eller högstbjudande. 
Åke Strandberg Tel:0220-170 37 

Bakskärmskronn 95 till 62 och till 63-78. 
Bromsreparationsatser 93. 
Martin Stenlund Tel:0961-117 33 

95-65 nya bromsar, rostlagad och besikti-
gad. 96-66 saxomat ovanlig röd. 93-59 i 
bra skick rostmässigt. Renoveringsobjekt 
5500Kr. 
Anders Bostrom Tel:0418-241 38 070- 
750 71 65 

Gummilister fram och sidorutor, gummi-
mattor fram och bak, öppningsbara rutor, 
plåten framför ljuddämparen, stötfångare 
fram, kromringar till framljus, list till bak-
lucka, list vid bakljus, dörrhandtag, 
luftmadrass 95, ANA-nytt, Bilen idag 
och broschyrer. 
Ove Hällström Tel:0293-108 97 

Veterancupsbil fullständigt utrustad, 
nyrenoverad GT vev nya kolvar 65 motor 
grupp 2. För övrigt finns det mycket 
tvåtaktsdelar. 
Stig Johansson Tel:08-500 259 40 
08-500 317 26 

96-62 ljusblå i bra skick och en mörkblå i 
sämre skick och reservdelar. 
Ingrid Lind Tel:018-21 95 60 

96-64 mörkblå komplett bra skick 
7000Kr. 
Lars Jansson Tel:018-32 30 95 

96-62 vit bra krom bra objekt. 96-69 kör-
bart renoveringsobjekt 1500Kr St. 
Erik Holnnblad Tel:0303-886 61 

99-78 Turbo svart 14 300 mil ny turbo,fint 
skick ej rost 16 000Kr. 
Eventuellt byte annan Saab eller rallydelar. 
Per Larsson Tel:0371-450 34 
0371-450 09 

95-69 grön Ren motor och låda och diver-
se delar 8-10 000Kr. 
Lennart Nilsson Tel:08-742 05 56 

96-64 nästan komplett nedplockad 
1000Kr. 
Ulf Karlsson Tel:0294-104 73 

93B-58 grå renoveringsobjekt med extra 
motor. 
Erling Carlsson Tel:0510-290 15 

Nytryckta orginaldekaler "En ny SAAB från 
ANA-motor" reflekterande vit på röd bak-
grund 65KrSt. 
Patrik Magnusson Tel:060-57 87 71 

Inredning 96-66 brun renoverad. diverse 
delar 96-900. 
Per Åberg Tel:0381-604 33 efter Kl 21. 

93-59 mycket bra objekt med diverse de-
lar körbar 10 000Kr. 96-80 Jub. komplett 
renoveringsobjekt eventuellt med extra ka-
ross utbytesmotor 7500Kr. 
Bertil Maununen Tel:019-31 45 23 0705- 
97 96 93 

Verkstadshandbok långnos och diverse 
broschyrer, pins, märken och instruktion-
böcker. Speedpilot och Twinmaster båda i 
toppskick. 
Claes-G Dahlqwist Tel:0650-169 19 

96-67 grå rost i golv plåt finns och 96-67 
röd kaross med hjul allt 2000Kr. 
Leif Alge Tel:010-228 09 04 

Gummilister till framrutan 60-70, Lucas 
belysningsartiklar till Sonett och extra ljus. 
Nya kolvar STD och ÖD tvåtakt och V4. 
Kan även anvisa en 96GT i USA bra objekt 
för 1000 dollar. 
Mats Jonsson Tel:0150-129 04 

Kortnos drivaxlar 1 par 8000 mil en vän-
ster 17 000 mil med bra damasker. 
Kortnos motor 9000 mil komplett bra 
skick 1000Kr. 
Mattias Roswall Tel:0143-139 22 

96-65 vit 24 000 Mil motor 3000 mil en 
ägare. 2-3000Kr. 
Mats Karis Krokvägen 8 784 52 Borlänge 

Diverse tvåtakt delar begagnade 92-96. 
Eva Idh Tel:08-93 69 78 0581-321 82 

93B-58 grå fint skick besiktigad och kör-
klar säljes eller bytes mot 96 tvåtakt i 
samma skick behöver ej vara i orginal-
skick. 
Kenneth Nilsson Tel:0413:708 00 

Nya delar. Dörrar 92-93F, huv 93, Std kol-
var 93, inredningstyg gul rutigt, bakskärm 
92B-93, gummilistsats 92-93, diverse hjul-
cylindrar och diverse tidiga 99 delar. Eller 
bytes mot 96 kortnos delar. 
Ahlgren Örebro Tel:019-23 91 47 

	 KÖPES 	  
Krom i bak till 95, dörrar vänster 96-67 bå-
da till 95-68, emblem, böjar fram 95-68, 
luftmadrass 95, alla rutlister 95-68 och 
Sonett fälgar. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-89 79 06 



MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Rombergagatan 17 
745 33 Enköping 
Tel:0171-299 64 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel:033-29 53 69 

Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 A 
811 32 Sandviken 
Tel:026-25 70 15 

.'•.:1111111:211 R° 64. 	 .6 • • • • • • ei,/k & 444 • • • • 

Huvrem, hållare till jalusi, ronalfälgar och 
	

Radiokonsol 95-77 och helt innertak. 
diverse andra delar till 96-69. 	 Är det svårt att byta? 
Jan-Ove Nilsson Tel:040-840 97 

	
Lasse Hellberg Tel:0498-49 10 80 
49 30 04 

Till 93-58: komplett inredning vänster sida 
blårandigt tyg med blått galon eller helt 
komplett, höger bakskärm i plåt eller 4 fi-
na skärmar.Till 95-65 stötfångare bak, 
vänster horn fram. 
Mats Sandgren Tel:042-20 51 51 
070-767 05 27 

Till 95-60 kromlist till bakluckan, höger 
bakre stötfångarböj och inredningsbitar till 
beige bil. 
Kjell Andersson Tel:0141-502 71 

Till 93-57 motor i bra skick det finns even-
tuellt nyare motorer att byta med. 
Anders Brostrom Tel:0418-241 38 
070-750 71 65 

Till 96-66 kylarslangar och gummilister 
med blankdelar till fram och bakruta. 
Per Åberg Tel:0381-604 33 efter Kl 21 

Kofångare till 96-60-64 fram och bak, ky-
largardin, varvräknare och framskärmar till 
96-66. 
Per-Axel Rydberg Tel:0510-505 05 

Frontgaller till 92 även med dåligt krom. 
Ove Larsson Tel:0243-833 08 

Komplett krom bak utom böjar och 
horn.Diverse annat nytt ring och hör. 
Martin Stenlund Tel:0961-117 33 

Korsinsug till V4 svar på engelska till Mr 
Charles Walmsley. 
Matheu 1615,-1609-Boulogne, Buenos 
Aires, Argentina. 

Ekonomiplåt till ovansidan av främre fjä-
derfäste (med för höjning på mitten av plå-
ten) till långnos vänster sida. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 

Höger stötfångarhorn bak samt böjarfram 
till 95-64 nytt eller mycket fräscht, reserv-
delskatalog 99, artex orginal sportklädsel 
svart-röd med sidostöd till 99-78 och förar-
stol till röd 93-59. 
Bettina Römer Tel:018-36 91 56 

Till 93-57 tank och innertak. 
Göran 011erstad Tel:0485-304 37 

Martin Stenlund 
Lugnetvägen 2 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-117 33 

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Postlåda 1195 
920 34 Vormsele 
Tel:0950-810 43 

Tidningsredaktionen: 
Erik Randa 
Duvholmsgränd 12 
127 41 Skärholmen 
Tel:08-710 61 13 

Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8 D 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 69 45 

Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 54 Örebro 
Tel:019-12 95 23 

Gotlandssektionen: 
Bertil Ahlin 
Nyhulte Endre 
621 77 Visby 
Tel:0498-26 16 53 

Martin Bergstrand 
Bettina Römer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel:018-36 91 56 

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
440 45 Nödinge 
Tel:0303-22 97 08 

Göran Kölborn 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel:08-742 72 70 

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel:0521-230 33 

Martin Stenlund 
Lugnetvägen 2 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-117 33 

Nicklas Lindberg 
Ban&sgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 59 30 

I nummer 2-94 på redaktorssidan skrevs det vilka regler som gäller för att annonsera i 
Bakrutan, fogande gäller: Inga tele annonser utan skriv tydligt på A4 eller AS papper, 
ett papper for vardera rubrik, firmor som vill annonsera kontaktar redaktören for pris-
uppgift, bilar, husvagnar samt partier med delar som säljes i klump skall det finnas pris 
på. Och skriv inga långa memoarer om det ni skall sälja. Om inte dessa regler inte följs 
publiceras inte annonsen från och med nummer 4-94. 

Dina annonser skickar 
Fredrik Ekendahl 
Orionsväg 6 
175 60 Järfälla 
Tel:08-89 79 06 

du till: 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1994 

Nr 4 5 november 



Vi är 4 i familjen 
men kan ändå ta 3 gäster i 

SAA MED 

HERRGÅRDSVAGN 

SAAB HERRGÅRDSVAGN år en snabb, 
bekviim 7-eitsig parsomagn eller — 
når Ni så vill — en bruksvagn med 
mer ån ett halvt tons laatfönnåga. 
För en växande tainill, lör Er som har 
aommanduga pi landet och armod 
Ideliga transporter, Ja, för alla som 
ofta 6nakar sig in störr• bli år 
SAAB HERRGÅRDSVAGN helt id«- 
ftsk. Det år dassulom en ekonomibil 

I särklass. Aktuella test banisar att 
SAAB mad aln höga kvalitet och ra-
kordlåga underhållskostnader år billi-
gare att åga ån de flata andra mir-
kan. SAAB ger Er dessutom markna-
dens starkaste garanti: 2 års fabrlice-
garanti och 5 års vagnakadegaranti 
Provkör SAAB 1966 HERRGÅRD 
VAGN mad nya, starkare mcdoml 

SAAB vagnslcadegarantl 
betyder mer ån Ni tror ... 

i runt tal 

1 krona varje dag 
i fem ar Vad betyder det får SAAB-ägaren i reda pengar att kost-

naden för vagnskadedelen I bIltörsäkringen bortfaller? I 
runt tal en krona om dagen — i hela fem år — beloppet 
kan variera något, uppåt eller nedåt, beroende på vilket 
försåkringssystem man har. Räkna med en krona varje 
dag, antingen Ni kör bilen eller inte. Lägg därtill alla 
förtjänster bilen har når NI kör den! 
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