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God jul alla Saabvänner! 
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Hej, nu har den stora garagesäsongen 
börjat och den är minst lika kul som 

när man får ut och åka. Det tycker i alla 
fall jag, men man har ju en del objekt att 
sätta tänderna i. 

Närmast på tur är det Stockholms dus-
sinvara Saab 93F GT 750 som jag hop-
pas att få glida ut med i sommar. Ni har 
väl sett Yngve Ekbergs mekreportage 
och vi har en liten intern kapplöpning 
om vem som kommer ut på vägen först. 
Men jag tror jag har ett litet försprång 
för hos Ekbergs har det kommit lite 
köks och tvättstugerenoveringar emel-
lan. Det är lite körigt just nu som vi bru-
kar säga Yngve och jag. Näst på tur för 
mig kommer en 96 1961 med soltak så 
sysselsättning på fritiden är det inte ont 
om. Nog om detta. 

Nu över till möjligheterna att kunna 
renovera våra pärlor. Det är lika med att 
vissa delar måste börja nytillverkas och 
som ni såg i nummer 3-94 av Bakrutan 
är det kofångarhorn på gång och förslag 
om nytryckning av renoverings- dekaler 
till bilarna. Dom försvinner oftast vid en 
totalrenovering. 

Som ni säkert förstår kan inte klubben 
köpa in 100 eller 200 kofångarhorn 
utan att förbeställning och förskottsin-
betalning kommer att bli nödvändig. Så 
se till att beställa friskt. Kommer det in-
te in tillräckligt med beställningar så rin-
ner även detta ut i sanden och det vore 
synd. 

Man kan tycka att det är dyrt med 
600:-/st.Men jag tycker att man måste  

välja mellan att inte ha något fint krom 
alls eller omkromning som inte är billi-
gare. Detta är ändå nya grejer. Slår detta 
väl ut så kan denna firma säkert tillverka 
andra krombitar. Vi vet att bra krom är 
en stor bristvara till speciellt 93,95,96 
kortnos så missa inte detta tillfälle. Nu 
har jag svamlat nog. 

Julhälsningar John 



4 

Nu är julen här och med det 
önskar redaktionen och styrelsen 
alla våra medlemmar en riktig 

Redaktören har ordet 
Mu är det åter dags att sammanställa 

allt material som har skickats till re-
daktionen, och pussla ihop detta så det 
blir ett nytt nummer av Bakrutan. 

I förra numret tog jag upp att det var 
många faktorer som måste stämma för 
att Bakrutan ska komma ut i tid. 3-94 
fick vissa leveransproblem och blev cir-
ka 14 dagar försenad. Detta bidrog till 
att stoppdatumet för MHRF:s annons-
bladet tyvärr var passerat. Vi ber alla lä-
sare om ursäkt för denna försening. 

Det är även hög tid att betala in med-
lemsavgiften och var noga med att alla 
Saabens och Saabons tekniska data fyl-
les i ordentligt. Detta för att registerhål-
lare Mats Carlsson ska få rätt uppgifter. 

I klubbens reservdelslager är det rätt 

så tomt, tack vare att våra medlemmar 
varit flitiga att handla. Under ett styrel-
semöte i höstas beslutades att SSR skall 
försöka köpa upp orginaldelar som ni 
medlemmar ordnat nytillverkning av.Ni 
kanske inte har sålt alla delar utan kan 
tänka Er att sälja resterande "lager" till 
SSR. 

Det fitms även de som tillverkat orgi-
naldelar till våra kära Saabar och det 
vore trevligt om Ni tog kontakt med vår 
reservdelsman Rolf Jensen. 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Faxnr;033-12 61 23. 

NIE MEI  MINg MIL 1=1■ 

Bilen är en blivande 
"långnos" och håller på 
att bli färdig. Renover-
ingen påbörjades hösten 
1993 och beräknas bli 
färdig vintern 94-95. 
Bilen ägs av Jan Hedberg 
i Trollhättan och blir re-
noverad till nyskick. 

Text och bild: Lars Billengren 
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Intresset var stort for Curt Karlströms 93F GT 750 
replika (mycket snarlik och välbyggd). TellaMMiudeRL.! 

kruta 

Väl medveten om att referaten 
från årets Saabevenemang som 
hållits runt om i landet kommer 
i lite galen kronologisk ordning, 
skall jag här försöka återge 
Östgöta Saabklubbs vårträff i 
Finspång den 14 maj. 

Uårträffen har blivit ett årligt åter-
1/ kommande jippo i denna klubbs re-

gi, och flyttas runt i länets olika delar. I 
år hade turen kommit till norra länsän-
den och Finspång hade valts som sam-
lingsplats.Vi var två ekipage som utgick 
från Vadstena vid åttatiden denna soliga 
söndagsmorgon. Dels undertecknad, 

min tjej Lena och Mikael 
Ohlsson från Stenung-
sund (glad 95-61 och 96- 
75-ägare) i vår rödsvarta 
skräck, d v s den hårt slit-
na 96-66. 

Skrället hade rullat 
2.000 mil sedan förra 
vårträffen och bl a tagit 
oss fram och åter från 
centraleuropa somma-
ren 1993. I det andra eld-
paget återfanns Robert 
Karlsson och Tobbe 
Strehlin i den förstnämn-
des gröna 95-63, en av 
mycket få (åtta enligt 
min vetskap) rullande 
stationsvagnar av denna 
årsmodell. 

Halvvägs till Finspång 
plockade vi upp ännu en 
entusiast på en avtalad 
ödslig plats i skogen 
längs gamla E4:an. Att vi 
valt ett mötesställe av 
det mer ljusskygga slaget 

berodde på herr entusiastens åkdon dit. 
Bilen ifråga, en 96-73, bevisade nämli-
gen att en Saab inte nödvändigtvis mås-
te hålla sig från vägen bara för att den är 
oskattad, oförsäkrad, avställd, belagd 
med körförbud och av på mitten på fle-
ra ställen. -Skrället går ju! utropade den 
glade V4-ägaren, som tagit sig hit genom 
östgötaskogarna från länets östra del. 

Vi puttrade in ca kl 10.30 på H-G 
Dahls Bil i Finspång (lokal Saab/ 
Opelagent) som upplåtit sin plan som 
träffplats och dessutom skänkt en del 
priser. 

Lika kul som alltid att återse alla gamla 
bekanta och höra lite vad som hänt i ga- 

ragen under den friska vinter vi hade 
bakom oss.Flera nyrenoverade åk visa-
des upp denna dag. Stig Torstensson 
(Grebo) kom i sin röda 96-64 som han 
verkligen lagt ner ett hästjobb på i vin-
ter. Detta var Stigs första större svet-
sjobb på en bil och resultatet var verkli-
gen värt beröm. Skarvarna var obefintli-
ga... Att renoveringen bara tagit en vin-
ter förtjänar också att nämnas, särskilt 
med tanke på att bilen verkligen var då-
lig (rostig) då den togs in i garaget. 

Daniel Eriksson, Sturefors, hade nosat 
upp en rostfri 96-74 i övre Norrland och 
fräschat upp den ytterligare med lite 
passande originaltillbehör. Drivkällan 
var en silvermotor från 1967, som pap-
pa Lars smygtrimmat lite (misstänker 
vi). 

En väldigt välbyggd och rejält trim-
mad rally V4:a dök också upp, enligt nå-
gon nyrenoverad, men vem ägde den? 

Min favorit blev dock Lennart 
Isakssons (Ljungsbro) beiga 93F-60. Den 
är i ett helt underbart orört originalskick  

och använd som bruksbil på sommaren. 
Motorn (orörd original?) puttrade så 
ljuvligt gott som nästan bara en 750-ku-
bikare kan göra... 

Så tog ett rally vid. Först ett manöver-
prov med bilen, sedan flaggades vi iväg 
på en fyra mil lång slinga. Ett femtontal 
kontroller var uppsatta längs vägen, 
mestadels rörande trakten. Några manu-
ella prov var också inlagda. Målet var vid 
Vånga hembygdsgård, en vackert belä-
gen samling äldre byggnader där hem-
bygdsföreningen på orten samlat bruks-
föremål från svunna tider. Dessutom dri-
ver de kaffeservering. Ett besök rekom-
menderas verkligen om ni råkar vara i 
krokarna sommartid. 

Efter att ha intagit fika å nämnda stäl-
le, fortsatte träffen på den rymliga gräs-
planen där bilarna radats upp. En och 
annan bagagelucka öppnades och med-
havda delar bytte ägare. 

Så blev det tid för prisutdelning. 
Kenth Druid, den drivande kraften bak-
om träffen, hade nu rättat färdigt svars- 

Bert Ytterhag kom i sin gattrimmade 96-64 som avgav de rätta trimtonema. 
Bilen har gått över 36.000 mil. 
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Vi i SSR har drabbats av stor sorg och en svår förlust då 
vår hedersmedlem Pelle Rudh avlidit i början av december 
efter en tids sjukdom. Han blev 57 år. 

Beskedet chockade oss alla som haft förmånen att lära 
känna Pelle som den sanne Saabentusiasten som alltid 
försökt hjälpa oss i SSR på bästa sätt. 

Som chef för Saabmuseet i Trollhättan ordnade han med 
lokal och personal till våra årsmöten och hade stort ansvar 
över att SAAB-festivalen blev lyckad. 

Själv träffade jag honom vid museet i somras. Föga anade 
jag då att det var sista gången. 

Många är vi som kommer att sakna Pelle, men vi kommer 
alltid att minnas de fina stunder vi haft tillsammans med 
honom. 

Yngve Ekberg 

kruta] 	13t)  
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kupongerna och räknat folkets röster 
om finaste deltagande bil. 

Detta pris knep Roger Andersson från 
Flen hem med sin blå 96-61. En fln pärla 
som stod färdig sommaren 1992 efter 

Jonasson faller här för sin senaste pas-
sion, renovering av gamla Triumph 99:or. 
Ett mycket lämpligt objekt fanns på 
Skärblackaskroten. 

många års slit. Klubbens vandringspris 
(finaste klubbil) gick till Göran Classon 
från Borås, deltagande med en Sport-65, 
renoverad 1988- 1989. Tipsfrågorna ha-
de Daniel Gustavsson från Linköping 
(åkte 96-79) flest rätt på. 

Då en intressant skrot, Skärblacka-
skroten, låg några stenkast därifrån an-
ordnade undertecknad en utfärd dit 
som avslutning på träffen. Skroten hade 
sparat ett hundratal 50-60 talsbilar, bl a 
en 95-60 med mycket lågt chassinum-
mer, vidare en 95-63, 93-59, 92-54 in fl. 
Sist jag passerade här var cirka fyra må-
nader innan träffen, så jag inbillade mig 
naturligtvis att allt skrot skulle stå kvar 
efter att ha klarat sig undan pressarna så 
många år. Tobbe och jag hade dessutom 
planer på att rädda den unika, 
Linköpingsbyggda tidiga 95:an denna 
sommar. 

Men en sorglig syn mötte oss i de sex 
ekipage som gett oss iväg till den tänkta 
kultplatsen. Uschmaskinen press hade 
varit i farten nyligen och tillintetgjort 
allt det gamla. Gissa om man gick och 
grämde sig över att man inte kommit till 
skott tidigare... 

Utflykten blev dock inte utan frukt för 
några glada Stockholmare. Ekendahl hit-
tade sportfälgar mitt i en hög skrothjul. 
Jonasson försvann in i torpeden på en ti-
dig 99:a och lyckades under jordlagren 
hitta en värmekran som passade hans 
Sonett. 

Summa summarum en lyckad träff 
med många deltagare och välplanerade 
aktiviteter. Stort tack till Kenth, Kjell, 
Anders och Robert som såg till att det 
hela fungerade! 

Text och Bild: Matthias Roswall 
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Om du får fel på bilen under semestern! DEL 2 

8. Vinande ljud 
Vinande ljud när motorn varvas upp: 
Troligen orsakas ljudet av en för dåligt 
spänd generator- eller fläktrem. Öppna 
motorhuven och lyssna när någon med-
hjälpare gasar upp motorn. Stanna mo-
torn och känn efter med tummen hur 
långt remmen kan tryckas inåt mitt 
emellan två remskivor. Är den lagom 
spänd brukar intryckningen bli högst 1 
cm. Går remmen att trycka längre in är 
det dags att spänna remmen hårdare, 
vilket du själv kan göra om du har lämp-
liga nycklar för att lossa generatorns 
fåstmuttrar. Lossa i sådant fall något på 
dem och bänd generatorn utåt från mo-
torn och dra åt dem igen. 

9. Kraftigare och 
dovare avgasbuller 

Kraftigare och dovare avgasbuller: Det 
har gått hål på avgasrör eller ljuddämpa-
re, eller så har hela ljuddämparen rostat 
sönder och eventuellt ramlat av. Stanna 
bilen, låt motorn gå på tomgång och gå 
ur och titta under bilen. Eftersom ut-
läckande avgaser kan orsaka koloxidför-
giftning även om du kör med alla rutor-
na öppna, måste avgassystemet lagas 
omgående. Finns inte de rätat delarna 
på de närmaste verkstäderna eller ben-
sinstationerna kan du göra en proviso-
risk reparation med hjälp av speciella re-
parationsband för avgassystem. 

10. Väsande eller gnissel 
Väsande eller gnissel vid lätta broms- 
ningar: Troligen börjar bromsbeläggen 

ta slut. Låt en fackkunnig kolla brom-
sarna. 

11. Svajig gång på bilen 
Svajig gång på bilen: Troligen för lågt 
lufttryck i däcken. Stanna vid första ben-
sinstation och kolla lufttrycket. Vid lång-
körning med tung semesterlast bör 
trycket ligga 0,3 - 0,4 kp/kvadratcenti-
meter (bar) över det normala. 

12. Styrningen 
känns ovanligt tung 

Styrningen känns ovanligt tung och bi- 
len vill dra åt ena hållet: Punktering på 
denna sidas framhjul. Håll stadigt i rat- 
ten, styr emot om så behövs, bromsa 
försiktigt. Luften går i regel sakta ur 
slanglösa däck varför du troligen kan 
fortsätta att köra till en parkeringsplats 
eller annat trafiksäkert ställe där du by- 
ter till (det välpumpade!) reservhjulet. 

13. Bakvagnen 
börjar slänga 

Bakvagnen börjar slänga fram och tillba-
ka: Troligen punktering på något av 
bakhjulen. 

14. Bromspedalen 
går i botten 

Bromspedalen går i botten: Troligen 
läcka i det hydrauliska systemet. Pumpa 
kvickt några tag med bromspedalen. 
Hjälper inte detta, växla snabbt ner och 
hjälp till med handbromsen om så be- 
hövs. Håll handbromsspakens spärr- 
knapp nertryckt så att du genast kan 

släppa ner spaken om bilen skulle börja 
dra snett. Kör mycket sakta till närmaste 
bensinstation eller bilverkstad. 

15. Försämrad bromsverkan 
Försämrad bromsverkan, brandlukt i 
långa nedförsbackar: Du ar använt fot-
bromsen för länge med följd att brom-
sarna blivit överhettade och råkat ut för 
värmemattning (fade). Vid körning ner-
för bergspass ska du använda så låg väx-
el att du inte ständigt behöver utnyttja 
fotbromsen för att reglera farten. Har du 
nu fått bromsarna värmemattade, växla 
alltså ned till låg växel att du kan fortsät-
ta att köra utan att använda bromsen an-
nat än före tvärare kurvor. 

16. Brandlukt i bilen 
Brandlukt i bilen, motorn börjar gå upp 
i varv utan att bilen ökar farten: Kopp-
lingen slirar. Kan bero på att du kört 
med vänsterfoten vilande mot kopp-
lingspedalen. 

17. Utelåst 
Utelåst: Har du förlorat bilnyckeln och 
inte har en reservnyckel i plånboken, 
kan du på de flesta bilar få upp någon av 
dörrarnas spärrknappar genom att pilla 
in en lagom lång, lämpligt krökt metall-
tråd genom närliggande gummilist och 
"fiska upp" spärrknappen. 
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Genom tillkomsten av den nya 
verkstadsbyggnaden vid Saabs 
Göteborgsverkstäder har ut-
rymmen erhållits för en tillverk-
ningstakt av 60.000 växellådor 
och motorer per år. Tillverk-
ningstakten är idag 50.000 enhe-
ter. 

Den nya fabriken, i vilken investerats 
c a 90 miljoner kronor, varav ca 30 

miljoner kronor under de senaste tre 
åren, främst i en ny maskinpark till Saab-
motorn, började byggas 1962. Hela 
byggnaden började tagas i anspråk i ja-
nuari-februari i år. Kostnaderna för ny-
byggnaden uppgår till c a 10 miljoner 
kronor. Till detta kommer ett parke-
ringshus som är under byggnad och 
som kommer att kosta c a en miljon 
kronor. 

Saab 10 år i Göteborg 
Det är i år 10 år sedan Saab började sin 
produktion av drivaggregat till Saab-bi-
len, i Göteborg. Motor- och växellåd-
stillverkningen låg ursprungligen i 
Trollhätteverkstäderna. Men när utrym-
met där blev otillräckligt i samband med 
att en taktökning ägde rum 1954 så flyt-
tades motor- och växellådstillverkning-
en till Göteborg. 

I Göteborgsfabriken har produktio-
nen ökat från 10.000 motoraggregat 
1957 till 50.000 1964-1965. 

1957 10.000 motoraggregat 
1960 27.000" 
1963 40.000" 
1964 44.000" 
1965 50.000" 

Taktökningen till 50.000 aggregat ägde 
rum i samband med 1965 års modell. 

I Göteborgsfabriken arbetar idag ca 
700 personer. 

1957 465 personer 
1960 559 " 
1963 684" 
1964 695" 
1965 800" 

En bild av hur effektivt rationaliserings-
arbetet drivits under årens lopp, ger 
uppgiften om antalet producerade ag-
gregat per anställd. 

1957 var denna siffra 21,5 aggregat. 
1965 blir den 49,2 aggregat per år och 
anställd. 1957 krävdes ett golvutrymme 
per producerat aggregat på 1,77 kva-
dratmeter. Motsvarande siffra för 1965 
blir 0,75 kvadratmeter. 

Motor- och växellådstillverkning- 
en vid Saab-Göteborg 

Vid Saabs verkstäder i Göteborg, som 
idag omfattar en kontors-och verkstad-
syta av c a 37.000 kvadratmeter, tillver-
kas motor och växellåda för Saab-bilen i 
samtliga versioner. Vidare tillverkas 3- 
och 4-växlad version av växellådan. 

Motorer och växellådor sammonteras 
till komplett motoraggregat, som i detta 
skick transporteras till Saab i Troll-
hättan. 

Innan tillverkningsproceduren startar, 
utsättes råmaterialet för en omfattande 
ankomstkontroll. Kontrollen omfattar 
såväl materialegenskaper som dimensio-
ner och avser att verifiera, att till bear-
betning endast går sådant material som 
uppfyller fordringarna enligt gällande 
specifikationer. Kvalitetskontrollen är 
för övrigt en utmärkande faktor vid till-
verkningen av Saab-bilen. Även under 
det fortsatta tillverkningsförloppet ut-
sätts detaljerna ideligen för olika kon-
trollmoment. 

Flytande tillverkning av 
större detaljer 

Sedan materialet passerat kontrollin-
stansen, levereras det till förråd och går 
därefter ut till bearbetning. De större 
gjutgodsen, såsom växellådskåpa, mo-
torblock och kopplingshus, bearbetas i 
speciella maskingrupper, s k "lines", där 
en rent flytande tillverkning tillämpas, d 
v s en detalj överflyttas, så snart den är 
klar i en maskinoperation, till nästkom-
mande operation. Transporterna sker 
på rullbanor och några längre figgtider 
förekommer inte. 

Längst driven är tillverkningen av mo-
torblocket för vilken användes en s k 
transfermaskin, där blocket helt auto-
matiskt transporteras från arbetsmaskin 
till arbetsmaskin och sålunda passerar 
25 arbetsstationer utan någon som helst 
manuell betjäning. 

Mannen i maskingruppen närmast fö-
re transfermaskinen har endast att efter 
sin operation mata in blocket i transfer-
maskinen, varefter mannen i masking-
ruppen närmast efter transfermaskinen 
har att ta emot det fårdigbearbetade 
blocket för sammanbyggnad med vev-
hushalva och vidare bearbetning. 

I transfermaskinen finns således i ar-
bete 25 st block och maskinens takttid 
är 1 1/2 minut, d v s det tidsmellanrum 
med vilket blocken matas ur maskinen. 
Totalt antal arbetsspindlar i maskinen är 
127 st och maskinens flesta arbetsstatio-
ner är försedda med kontrollorgan som 
dels kontrollerar att närmast föregående 
stations operationer verkligen är utför-
da - dels också kontrollerar att bearbet-
ningsverktygen är i fullgott skick. 

Maskinen är nyligen anskaffad och 
specialbyggd för Saabs trecylindriga två-
taktsmotor. 
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Motorer och växellådor 
monteras på löpande band 

Motor- och växellådsmonteringen sker 
efter löpande bandets princip. Växel- 
lådsmonteringen startar med samman- 
byggnad av axlar och kugghjul, med an- 
dra ord växellådans innanmäte placeras 
på plats. Detta sker i en monteringsba- 
na, där sedan i olika stationer de yttre 
detaljerna såsom gavellock, växelförar- 
lock, inre drivknutar m m monteras. 

De olika monteringsmomenten ut-
sätts för en ständig stickproykontrofl be-
träffande kuggväxlarnas flankspel m m. 

Den kompletta växellådan transporteras 
på automatisk taktransportör fram till 
ett växellådsprovrum för växellådsprov 
analogt med förhållandet i bil. 
Växellådsprovbänkama i vilka växellå-
dorna provas är kringbyggda med ljud-
absorberande väggar för att medge en 
korrekt avlyssning av förekommande 
ljud. Provbänkarna är vidare försedda 

med fastsättningsanordningar för växel-
lådorna, vilket medger drivning och be-
lastning under samma betingelser som i 
bil. 

På varje bänk finns två skivbromsar en 
för vardera drivaxeln. Bromskraften kan 
varieras med hand- eller fotreglage. 
Provbänken drivs från en i ett intillig-
gande rum placerad elmotor via en mel-
lanliggande, elektromagnetisk slirkopp-
ling. Slirkopplingen medger en steglös 
reglering av lamellaxelns varvtal inom 
föreskrivna gränser. Ett första led i prov-
ningen är funktions- och ljudprov på 
samtliga växlar. Provet utförs vid varie-
rande varvtal och belastning. 

Ljudnivån bedöms i förhållande till en 
speciell masterväxellåda eller kontrolle-
ras med elektronisk mätapparat, som ka-
librerats efter masterlådan. Frihjulets 
och differentialens funktion kontrolle-
ras i samband med detta prov. Under 
provet innehåller växellådorna olja som 
samtidigt tjänstgör som sköljolja, som 
sedan avtappas och filtreras efter ge-
nomfört prov. 

Godkänd växellåda påfylls ordinarie 
växellådsolja och levereras vidare för 
sammanbyggnad med motorn. Utöver 
detta funktions- och ljudprov, som varje 
växellåda får genomgå, utförs även en 
tioprocentig kontroll av växlingsmo-
mentet och en femprocentig kontroll av 
ljudnivån på kuggväxlarnas baksida (de 
kuggflanker som är belastade när bilen 
rullar utan drivning från motorn). 
Härutöver tillkommer, att c a var 300:e 
växellåda uttas för körning med maxi-
mal tillåten belastning i en s k långtids-
provbänk. 

Dammskyddad 
transporttunnel 

Monteringen av motorn startar med, att 
vevaxeln hopbygges. Den består som 
bekant av tappar och skivor, vilka pres-
sas ihop. Ett särskilt noggrant moment 
härvid är valet av rullar för vevlagret. 
Valet av rulle sker efter en speciell mä-
toperation, där man placerat vevstakens 
storända och en mätkolv på respektive 
vevtapp och på ett visarinstrument får 
en direkt avläsning av den rulle som 
skall användas i rullagret. Rullarna leve-
reras av SKF och är klassade på 0.0005 
mm. Den kompletta vevaxeln inlägges 
omedelbart efter färdigställandet i en 
särskild, dammskyddad transporttun-
nel. Vevaxeln är lagrad i kullager och 
vevstakarna, som nämnts, i rullager och 
det är synnerligen viktigt, att några föro-
reningar ej kommer in i lagerbanorna. 
Den fortsatta monteringen sker efter lö-
pande band-principen med olika arbets-
moment till den kompletta motorns in-
transport till provrum. 

Till den hopbyggda vevaxeln monte-
ras kolvar motsvarande de klasser som 
finns angivna på det aktuella cylinder-
block, som står i tur att förses med vev-
axel. Efterföljande monteringsmoment 
är fastsättning av svänghjul, cylinder-
lockspackning och topplock samt vida-
re montering av insugningsrör med för-
gasare och avgassamlare samt tändför-
delare. 

Direkt från den sista monteringsstatio-
nen i monteringslokalen transporteras 
motorerna stående i speciella ställ till 
provrummet. Transporten sker medelst 
en driven kedjetransportör. 

Provrummet är indelat i provceller med 
två motorprovbänkar i varje cell. Av prak-
tiska skäl utför en provare en samtidig 
provning i ett sådant provbänkspar. För 
att möjliggöra en avlyssning av motorerna 
har provrummets väggar och tak klätts 
med ljudabsorberande rockwollmattor. 
Motorprovbänkarna är utrustade med 
vattenbroms för bestämning av den pro-
vade motorns effekt. Sedan en motor bli-
vit inkopplad i provbänken, startas den 
för inkörning under sex minuter. Under 
inkörningen kontrolleras även tändinställ-
ningen med särskild tändinställningslam-
pa. Så snart inkörningen avslutats, sker 
kontroll av motorns specifika bränsleför-
brukning vid 3.000 varv per minut. 
Omedelbart därefter utförs ett effektprov 
vid 3.500 varv per minut med fullt öppet 
trottelspjäll. Ljudnivån avlyssnas och tom-
gångsinställningen finjusteras. Samtliga 
provvärden jämte lufttemperatur och ba-
rometerstånd noteras i provningsproto-
koll. Då motorprovet avslutats, rost-
skyddsbehandlas (konserveras) motorn 
invändigt genom att en kvantitet olja till-
förs genom förgasaren. Utöver ovan-
nämnda provning som utförs på varje 
motor, uttas c a var 300:e motor för ett 
fullständigt effektprov. Detta föregås då 
av en omfattande inkörning (fem tim-
mar). 

För motorerna tfll Saab 96 Sport är in-
körning respektive fullständigt effektprov 
obligatoriska. 

Hämtat ur Bilklubben 
Saab Göteborg Klubbnytt 
nr 8 1964 



Tretton varv runt jorden 
— till att börja med 

Den ser ut som en vanlig 95:a. Det är 
en vanlig 95:a, med undantag för att 

det är en -78:a, med andra ord en av 
1.474 bilar som utgjorde stationsvag-
nens sista årgång. Men det speciella 
med Göteborgstjejen Marie Lundgrens 
antilopbruna V4 gör att vi har en ut-
märkt anledning att återuppväcka vår vi-
lande artikelserie "Nollornas vaktpa-
rad". 

Marie, som bor i Göteborgs innerstad, 
jobbar i Kungälv och pendlar alltså åt-
skilliga mil varje dag. Dessutom innebär 
hennes jobb flertalet långresor i hela sö-
dra Sverige årligen. Hon har svårt att 
tänka sig en tillförlitligare bil. Tre stopp 
för några småfel (brytarspetsar, kopp-
lingscylinder och sist ett rör som lossat 
invändigt i förgasarlocket) är väl det en-
da som hejdat framfarten under de nära 

OK TT- OLJA SPECIAL 

EN o g- P R OD U KT 

GODKÄND AV SAAB 
FÖR SAAB 1966 

Den här oljan är specialkotnponerad för nya SAAB 1966. 

Den ger bättre smörjning trots lägre inblandningsprocent 

(1/2 liter TT — olja Special på 25 liter bensin) 

Den nya oljan ger: 

• röksvagare avgaser med mindre lukt 

• särskilt rostskydd • mindre sotbildning och därför renare 

tändstift och avgasportar 

OK rr - OLJA SPECIAL FÖR SAAB 1966 
finns i x-liters graderad plastflaska 

isrkLoma 

—förening med mening 

för oss som har bil 
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Serien handlade om gamla Saabar vars 
vägmätares nollor ofta hade gemensam 
samling då en ny tiotusenmilabarriär 
sprängts. 

Den kakaofårgade, evighetsmaskinen, 
något annat namn är förringande, har 
gjort detta fem gånger och den exakta 
mätarställningen är i skrivande stund 
(september 1994) 51.790 mil. 12.300 
mil hade hunnits avverkas av förre äga-
ren, sedan bilen lämnade sammansätt-
ningsfabriken i Arlöv runt nyåret 1978.  

40.000 mil hon och Saaben tillryggalagt 
under sju år. 

Originalmotorn sitter i än, det enda 
som gjorts vid den är slipning och juste-
ring av ventiler vid ca 30.000 mil. 
Startmotorn är bytt två gånger och ge-
neratorn en gång. 

Den förre ägaren hade fått byta origi-
nalväxellådan innan 10.000 mil, och då 
monterat en oribbad låda (satt i V4:orna 
1966-1968). Denna förde dock oväsen 
och var allmänt sliten så Marie tvingades  

byta strax efter köpet. Lådan som mon-
terades då kom från skroten och visade 
sig vara en vinstlott, ty den sitter i än. 
Dock börjar lite bakgavelljud göra sig 
påmint. 

Eftersom även motorn är tämligen sli-
ten vid det här laget är byte av både den 
och lådan planerat inom en snar fram-
tid. Maries far Gunnar, medlem i SSR 
och ägare till en fm vit 96-64, har hittat 
en maskin som gått garanterat 9.000 
mil. 

Karossen har för ovanlighetens skull 
klarat rosten bättre i underredet än på 
ovansidan. Bakluckan, samtliga skärmar 
och dörrar är bytta. Det lilla som fanns i 
golv och hjulhus svetsades upp i våras, 
efter anmärkning på besiktningen. Det 
var för övrigt första gången de anmärkt 
på plåten. Inga problem med fjäderfas-
ten eller hjulupphängning. 

- Som sagt, säger Gunnar, har det varit 
en hel del jobb för att hålla den igång. 
Men med tanke på milantalet är det bra 
tycker jag. 

Marie planerar för ytterligare många 
mil med denne trogne kämpe. 

Med annan motor och växellåda tror 
varken far eller dotter att det bör bli nå-
gra problem. Originaldrivkällan lunkar 
dock på än och Marie drar sig som sagt 
inte för några långresor. Gunnar hade 
tänkt ta med slitvargen till Göteborgs-
träffen den 10 september i år, men den 
dagen fanns den i Västerås, 38 mil hem-
ifrån. 

Här och var hörs rykten om att de sis-
ta V4:orna skulle komma på efterkälken 
vad gäller kvaliteten jämfört med de äl-
dre modellerna. 

Den här odödliga 95:an är väl i alla fall 
den mytens slutliga dödsstöd! 

Text och bild: Matthias Roswall 
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Första norrlandsträffen i Umeå 
Senaste förstaträffen  någonsin, 
men också den bästa med 
många nya medlemmar i gemen-
skap. 

rö r att kunna passa in träffen samti- 
digt med visningarna av 1995 års 

modeller av Saab och Opel blev träffen 
förlagd så sent som till den 25 septem- 
ber. Allt nog, allt löste sig genom ett ut- 
skick till alla norrlänningar som stod i 
matrikeln. Turligt nog fixades detta av 

Bosse "Saabfarmarn" och kassören, då 
kassören av någon anledning ej står i 
matrikeln. I år fungerade samarbetet 
bättre än någonsin med Opelklubben 
som deltog i arrangemanget. 

På allmän begäran av Motorcentrums 
chef, Leif Ek, ställde Saab- och Opel-
klubbarna ut följande ekipage i hallen 
under helgen: Saab Sport -65 med Saabo 
husvagn, Saab 92 B -53, Saab 96 -62/63, 
Saab Monte Carlo 850 -66, Opel 

Olympia -51, Opel Rekord Coup -62 
och Opel Kadett Rallye -68.Den fina 
montern var mycket uppskattad. 
Mycket människor beundrade bilarna 
och passade på att titta på någon av de 
gamla rallyfilmerna som visades. Några 
nya medlemmar värvades och många 
trevliga samtal fördes. Flera personer 
kom fram och berättade om gamla 
Saabar de kände till, allt från Saab 92 B 
till Sport -64 och delar som trimmade 
motorer samt rallytillbehör, allt var ock- 

så till salu. Dessa fynd kommer att följas 
upp av SSR:s veteranbilsarkeologer. 
Kanske underlag för en artikel lite 
senare. 

I samarbetsavtalet med Motor-
centrum ingick att SSR:s medlemmar 
skulle hjälpa till vid lördagens provkör-
ningar av de nya bilarna. Vilken skräck-
blandad upplevelse för de sex dödsför-
aktande medlemmar som ställde upp! 
Folk körde som om de antingen stulit bi- 

Opel inslaget! montern bestod bl a av den berömde Sunde "Sliret" Strömbergs 
Kadett Ralley. 

lama eller fått körkortet från Josefssons 
postorder! Heder åt de modiga. 

Under såväl lördag som söndag hade 
vi montern bemarmad. 

Ovanligt nog hade själva den stora 
träffen lagts med lokalarrangemanget 
veteranloppmarknaden 13 mil norrut i 
Skellefteå. De som besökte Skellefteå-
marknaden var föga imponerade av ut-
budet. Desto bättre blev träffen i Umeå. 
Success är mitt uttryck. Det kom många 
nya ansikten, varav flera hade verkligt fi-
na bilar med sig. En grå Saab 96, en blå 
Opel -51 och en röd Opel Olympia -68 
var några nya pärlor. 

Sedan alla strålat samman i montern 
förflyttade sig gänget till Motorcent-
rums fikarum där norrlandssektionens 

ordförande Martin Stenlund hälsade den 
månghövdade skaran välkommen. 

Dagens rörliga aktivitet bestod i en 
tipspromenad runtom i verkstan där 
man svarade på olika motorfrågor, del-
vis med anknytning till 95:or och 65:or. 

Nog fanns det de som slet sitt hår i 
vild förtvivlan, medan de flesta klarade 
frågorna galant. Som föga överraskande 
vinnare bland de initierade blev Stig 
"Gamleman" Johansson med 20 poäng 
före den klurige Tage Ahlgren på 19 po-
äng och på delad tredje plats Åke 
Rossander, 011e Larsson och Jörgen 
Nyberg på 18 poäng. 

En av frågorna bestod av två delar: 
Ange antal passagerare du får ha i en 
Saab 95-64 respektive Saab 95-78. I en 
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annan skulle minst fyra nyheter på Saab 
95-65 anges samt i frågan därpå nämnas 
nya färger eller färg på Saab 95-65. 

Sista frågan, nr 10, hade en något spe-
ciell formulering: Vad är det bästa med 
att ha en eller flera gamla Saabar? 

Gud vet vilka olika galna svar som in-
lämnades! Dessutom några bra svar. 

Sedan alla smörjt kråset med dagens 
specialfika var det dags för den seriösa 
avdelningen att ta vid. Dagens clou, 
Concours de Elegance. Knallhård strid 
mellan två bilar om första platsen. 
Segrare blev dock som vanligt puts-
kungen Stig "Gamleman" Johansson, 
som i år alltså tog jackpotbingo med en 
hårsmån före Folke Nordens mycket fi-
na Opel av 1951 års modell. Det kunde 
dock höras lite syrliga kommentarer 
bland vissa träffdeltagare om utgången 
av röstningen, vilket bestod i det mora-
liska att eventuellt rösta på sin egen bil 
vid en sådan här tävling. Säga vad man 
vill, såväl Stigs som Folkes bilar är verk-
ligen toppenfina bilar och grabbarna vå- 

gar verkligen använda grejorna. 
På delad tredje plats kom Larry 

Sundgrens jättefräscha Saab 96-63 och 
Kjell Lidströms Saab 92 B -54 som fortfa-
rande håller måttet. Just nu filar Kjell på 
en Opel Kadett 1934 som nog blir lite 
extra. På femte plats hamnade den snyg-
ga Opel Olympian från Kramfors. 

Long distance priset gick till ekipagen 
från Luleå och Kramfors, vilka som pas-
sande pris fick var sitt Umeåspel. 

Dagen avrundades med att alltmedan 
en del drog sig hemåt passade andra på 
att provköra de nya bilarna eller som vis-
sa medlemmar, handla på sig delar i 
form av tyg, navkapslar och fälgar till si-
na objekt. Glädjande att det börjar kom-
ma igång lite nyrenoverade bilar. Det 
finns fortfarande alldeles för många 
medlemmar med alldeles för många re-
noverings- och gott att ha objekt som al-
drig blir någonting av. 

Årets träff är den klart bästa på många 
år. 

Text och bild: Gnussar Kromen 

Medlemmar 

Namn: Hans Regn& 
Bor: Vinslöv 
Ålder: Okänd 

Tidigaste Saabminne: 
Det var 1964 när jag körde min första T. 
tävling. Det var vinter med mycket snö. Jag 
kom till start med min nya fina Saab 
Sport. Jag hade aldrig åkt någon vintertäv-
ling, varför jag kom med vanliga dubbdäck. 
Det kunde bara gå på ett sätt, jag kom 
sist, men stolt för att bilen var hel i mål. 

Värsta Saabminne: 
Jag fortsätter med mina tävlingsminnen. 
Det var i Halmstad på 60-talet. Jag åkte av 
vägen, tog sju stängselpålar med taggtråd 
(ni skulle ha sett bilen). Jag blev likväl 
snabbast på sträckan och vann min klass. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om jag var tvungen att ha bil och det bara 
tillverkades Volvo. 

Det bästa med Saab: 
Att det är en Saab. 

Och det sämsta: 
Vet ej. Jag har ej kommit på det trots att 
jag ägt Saab sedan 1956. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Vet ej. Jag har sju stycken; en 92:a, en 
93:a, en 64:a Sport, en 66:a Monte Carlo, 
en 67:a Monte Carlo V4, en Sonett och en 
9000T. 

Är du lycklig: 
Ja, Saab är mitt liv. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Det finns nog de som tycker att jag är 
tokig, men min fru stöttar mig alltid. 

Jag vill också ha sagt att: 
Skall du börja renovera, börja ej med ett 
vrak, det kan bli dyrt. 

Saabo dekaler 
Nytillverkade Saabo dekaler enligt gammal loggo. 

Svart text på transparent botten. 
Priset är endast 55 kr inkl porto. 

Norrlandssektionen SSR 
Bo Nordström 

Tel: 090-430 16. Fax: 090-434 16. 
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Medlemmar 

Namn: Joel Berneklev 
Bor: Göteborg 
Ålder: 26 år 

Tidigaste Saabminne: 
När jag var några år gammal såg jag ibland 
en svart 96 63:a insvept i blårök komma 
farande nedför en brant backe. Farten, fär-
gen och formen gjorde ett spöklikt intryck 
på mig. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om Volvo kom med nya generationens två-
taktsmotor före Saab. 

Det bästa med Saab: 
Tvåtaktsmotorn, köregenskaperna, en bil 
med egen stil. 

Och det sämsta: 
Att den rostar. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Minst en tvåtaktare, gärna en kortnos-
sport. 

Är du lycklig: 
Ja, jag kör ju tvåtakt som bruksbil (bilden). 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Inte många som förstår hur man kan lägga 
ner så mycket tid och pengar på gamla 
bilar. 

Jag vill också ha sagt att: 
Min mor, som poserar på bilden vid en av 
mina kortnosar, tycker att sittkomforten i 
framstolarna är lika bra som i dagens 
bilar. 

Namn: Anders Bertilsson 
Bor: Yngsjö, några mil utanför Kristianstad 
Ålder: 25 år 

Tidigaste Saabminne: 
Pappas röda V4 70:a 

Värsta Saabminne: 
När en björk hoppade upp på vägen fram-
för min rally V4 i min andra tävling. Den 
sommarens fritidsproblem var lösta. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Volvo? Jag arbetar med jordbruksmaskiner 
på jobbet. På fritiden kan det vara skönt 
att slippa dem. 

Det bästa med Saab: 
Framhjulsdrift, frihjul och att den liknar en 
bil, inte en japansk matlåda. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Ju fler desto lyckligare. Spelar inte så stor 
roll, men jag har en 96 76:a och en 93 
59:a. En rally V4 står dock på önskelistan 
igen. 

Är du lycklig: Ja. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Halva släkten har samma intresse. Resten 
skakar på huvudet och tycker synd om 
oss. 

Jag vill också ha sagt att: 
Som ganska nybliven medlem i SSR 
undrar jag varför jag aldrig gått med 
tidigare. 
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Namn: Michael Rasmussen 
Bor: Genarp 
Ålder: 36 år 

Tidigaste Saabminne: 
Se bild, på väg till min farfar i min toppen 
barnstol (ej vad gäller säkerhet). Vem har 
idag både ratt, blinkers och växelspak på 
sina barnstolar? Året? 1958. Bilen? Saab. 

Värsta Saabminne: 
1. När jag lyckades spåra upp min andra 
Saab 96 V4 73:a. Glad i hågen till bilskro-
ten med 1.500 friska och tänkte att det 
var ett lätt "projekt", den som var så 
kanon. Tyvärr saknades massor av plåt 
mellan 1976 och 1993. Köpet blev ej av. 
Brist på fritid till så dålig bil. 

2. Att jag inte hade råd att köpa en fin 
96:a 1700cc 75:a orange 2.000 mil för 
17.500 kronor 1976. Dessa såldes i 
mycket litet antal. Fotbollsfälgar, varvräk-
nare, sportratt, tvåtumssystem och hela 
80 hk. Är det någon i klubben som vet 
något om en sådan bil, så ring. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
När bilkörning = tristess. 

Det bästa med Saab: 
Körglädje, hög säkerhet (nyare bilar), per-
sonliga (exempelvis 900 T), högteknologi 
och prestanda, lite udda. 
Och det sämsta: 
Saabs ofta speciella och avancerade 
lösningar på vissa saker. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Garaget bör vara fyllt. En Saab 96 66:a, 
en Saab 99 T 80:a, en Saab 900 GL 5-d 

81:a, en Ford Capri 2,0 S 80:a (är förvisso 
ingen Saab, men med sin prestanda och 
utseende gör den mig lycklig de gånger 
den körs - banracingbil) och en 9000 CS 
2,3 T 93:a. 

Är du lycklig: 
Jag blir det när alla är i "rull". Saknar nu 
96 tvåtakt 66:a och min genom tidernas 
högsta önskan är en 99 T sedan 80:a 
(finns i delar). 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Saabarna går an, men bil- och motorrallyfil-
mer, en god Saabbok alternativt broschyr 
vid sängbordet eller Saabslipsarna, allt i 
bilens tecken. Visst har man blivit idiotför-
klarad några gånger. 

Jag vill också ha sagt att: 
Jag har förmåga att samla allt om Saab. 
Har samlat på mig broschyrer från 1974 - 
1994 ganska komplett. Vet någon om min 
fars 93 55:a finns i livet, reg nr M36921? 
Den såldes 1959 för en "dalahäst" 
(PV 544 Sport). 

Medlemmar 

Namn: Alexander Grinde 
Bor: Tyresö 
Ålder: 25 år 

Tidigaste Saabminne: 
Då jag tre år gammal efter en kurvig och 
skumpig färd kräktes i framsätet på en ny 
Saab 99. 

Värsta Saabminne: 
Bogsering av Saabvrak. Det skulle ta två 
timmar, men tog istället åtta timmar p g a 
kraftiga rostskador, vilket gjorde att bilen 
blev längre och längre... 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Den dagen när jag behöver ett jordbruks-
redskap, alltså aldrig. 

Det bästa med Saab: 
Ljudet, väghållningen, utseendet (kortnos). 

Och det sämsta: 
Växellådor, alla modeller. Handbroms på 
framhjulen (99, 900). 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
En 96:a kortnos, fast en blå 93:a vore inte 
heller helt fel. 

Är du lycklig: 
Jo, men visst. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Bra, förutom när man förvarar 
Saabkarosser på deras tomter. 

Jag vill också ha sagt att: 
Det enda som saknas på nya 900:an är 
en nyutvecklad och modern tvåtaktsmotor. 
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vi.  

Årets stora Saab händelse var Trotlbätteträffen i samband med 
Saabfestivalen. Skribenten som skulle skriva om träffen bar 
efter några påminnelser ej skrivit något. Eftersom jag ej hade 
tänkt skriva om allt som händer i SSR så bidrar jag med ett 
bildcollage i stället. Text och bild Erik Randa 

TROLLHÄTTE-TRÄFFEN 



Men Morsan 
vad gör du här? 
Du skulle ju va 
i Småland! 
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ki2oTormässan BGT 
Euro stop Arlanda Stad 

SSRhade en monter med tre 
bilar och video samt lite 

bildskärmar på BGT 1994. 
På fredagskvällen flyttade vi in i mon-

tern med alla våra grejor och hängde 
upp klubbflaggan i taket väl synligt över 
montern och vi utsmyckade även väg-
garna med Saabplancher och Saab-
skyltar. 

Yngve Ekberg hade gjort ett par fina 
fondskärmar där Erik Randa, Claes 
Johansson och Martin Bergstrand satt 
upp en massa bilder från de senaste 
årens möten samt lite renoveringar. 
Göran Kölbom hade hyrt en TV och vi-
deo frä' n Thorn samt fixat en kaffebryg-
gare. Yngve hade tagit dit bord och sto-
lar så vi fick till en bra och trivsam mon-
ter till slut. 

Bilarna vi ställde ut var Yngves -65 
Sport rallybil, John Jonassons 95-60 och 
Lars-Olof Nilssons nyrenoverade 92-52, 
som är i ett mycket fmt ej överrenove-
rat originalskick. 

Det var tyvärr inte så mycket folk på 
mässan vare sig på lördagen eller sön-
dagen, men vår monter var i alla fall väl-
besökt och vi fick även en del nya med-
lemmar plus att vi sålde lite klubbpry-
lar. Saabs gamla tävlingsfilmer, vilka vi 
visade på videon, var verkligen populä-
ra då det var folk framför TV:n hela ti-
den, så för vår och klubbens del var ut-
ställningen lyckad. 

Text: Göran Kölborn 
Bild: Yngve Ekberg 



Bilparken hemma hos Olofsson. 

Det hela startade i början av 70-talet 
då farsan insåg att gamla VW bub- 

blor inte gick att köra. Han kom då att 
börja köra Saab 96 kortnos. Fem stycken 
avverkades innan 95 V4:an kom våren 
1983, då farsans sista kortnos(?) byttes 
in hos Scania-bilar i Göteborg. Bilen, en 
brun 95:a av 1978 års modell, var myck-
et fräsch och hade gått cirka 4.000 mil i 
Göteborgs Gatukontors tjänst. 95:an 
gick redan första sommaren bl a till 
England och Lappland. 

Då vi eldar mycket med ved hemma 
och farsan jobbar som murare, har vi till-
gång till slängt byggnadsvirke. Givetvis 
har vi alltid använt 95:an för vedtrans-
porterna. Det gick att ha virke både på  

taket och i bagageutrymmet. 
95:an har haft ett hårt liv med nästan 

dagliga vedtransporter, tuffa resor land 
och rike runt, varit med om att ha blivit 
påbackad av en lastbil på jobbet så att 
bägge framskärmarna och motorhuven 
blev skrot. 

En annan gång blev 95:an av med vän-
ster framskärm då en amerikanare kör-
de över på fel sida vägen och slet med 
sig skärmen med sin kofångare. 

95:an har fått bytt motor vid cirka 
21.000 mil och växellåda vid 26.000 
mil. Dessutom har vi fått byta en bak-
skärm, bagagelucka och dörr då de bli-
vit totalt upprostade. 

På senhösten 1993 drog 95:an sin sis- 

ta suck då motorn var dålig och rosten 
nästan helt käkat upp karossen. Sista ste-
get blev då skroten i augusti 1993. 95:an 
hade då rullat 28.743 mil. 

Farsan fick nu åka kollektivt ett tag 
tills han i februari 1994 läste bilannon-
serna i GP och tro det eller ej, men en 
95-78 med 4.600 mil var till salu. Det 
blev affär direkt, trots ett högt pris! 

Bilen, en 95-78, antilopbrun (igen), 
var mycket fm och välvårdad. Den hade 
dock lite blåsor på och runt bagageluck-
an och en dörr samt bägge framstolarna 
var bytta efter småsmällar. Nu uppstod 

ett problem. 95:an var för fin för att 
köra hem en massa ved i, hur hur får 
man då hem veden? Jo, cirka tre veckor 
efter köpet fann han en perfekt vedbil, 
en röd 95-75. 

Bilen, som varit norrlandskörd, var i 
bra bruksskick och köptes direkt. Den 
går nu dagligen medan 95-78 körs myck-
et sparsamt och tillbringar nu vintern in-
omhus. 

Text: Johan Olofsson, kortnosåkare 
Bild: Nicklas Lindberg 
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HUR MAN FÅR ZOOM 1 SIN SAAB 

2t2t 

BPZOOM TVATAKTSBRANSLET FOR RÄTTA TAKTER 

Ingenting är enklare — 

- kör in på närmaste BP•sta-

hon. BP Zoorn är special-

bränslet för tvåtaktarna — 

den rätta blandningen av 

BP bensin och BP Two-

stroke—tvitaktsoljan som 

ger fullständig förbränning 

och minskar motorslitaget 

ERIK CARLSSON, 
mir tlitette ralitylarare med ett 

otal internationella triumfer 
i SAAB på lin meritlista. Han 
ett vad SAAB går bas' t på 
— dårjår kår Pacta på BP. 

I den förträffliga fyndtidningen 
Gula Tidningen skänks det 
ibland bort Saab tvåtaktare och 
i somras var det en 96-64 som 
skulle skänkas bort. 

Jag, Fredrik, är inte ledsen för att hämta 
skrotbilar, så jag ringde direkt på fre-
dagsmorgonen och fick reda på att bi-
len stod i skogen vid Paradiset: 
Huddinge. Det lät bekant. Vi bestämde 
träff vid dödsboets lägenhet på Söder 
för att skriva papper, för det är ju onö-
digt att besiktiga en bil som man fått, 
och alltid finns det något man måste ha. 
När alla papper skrivits fick jag reda på 
att bilen troligen inte hade varit i trafik 
sedan 1974. Frågan var om årtalet inte 
skulle ha varit 1874 för när jag skulle 
hämta vraket stod det nedsjunket till 
trösklarna. Bilen var helslut. Inte ens 
Roswall skulle beteckna bilen som ett 
renoveringsobjekt. 

Efter besiktning av bilen kom jag fram 

till att höger framskärm och stötfångar-
böj var i bruksskick. Motorn satt fast så 
jag tog bara skärmen och stötfångarböj-
en innan jag drog bilen till skroten. Det 
enda stället jag kunde dra i var rutramen 
till bakrutan och med det taskiga ut-
gångsläget skulle ett dike och en otroligt 
brant grusbacke forceras. Då slog det 
mig, Paradiset var ju där redaktör Randa 
stod på näsan under vinterrallyt 1992. 
Bilen stod 50 meter från nedslagsplatsen 
och ingen såg Saaben, eller ville inte se 
vraket. Transporten gick mycket olag-
ligt till efter min 96-65:a med -66 motor. 
Eftersom farsan fått förhinder var jag ju 
tvungen att ta lagen i egna händer och 
det gick som tur var otroligt bra. Saab 
tvåtakt är en mycket bättre dragbil än 
vad man kan tänka sig. Förresten, i bilen 
låg original försäljningsskylten, 9.600 
kronor hade denna sent sålda treväxlade 
96-64 kostat. 

Text och Bild: Fredrik Ekendahl 
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Bilen är fortfarande i mycket fint skick trots att den körts ett antal tävlingar i år. 

34 

    Ba 

Vi berättade i Bakrutan nr 2-94 
om Tomas och hans dotter resp. 
kartläsare Linda. När detta 
skrivs i slutet av oktober så 
blickar vi tillbaka på deras ral-
lysäsong. Som vi nämnde i nr 2- 
94 så har Tomas en Saab 96 V4 
av årsmodell 1968. 

I nför säsongen hade han monterat in 
en 1500-motor med korsinsug och 

han hade tänkt sig att först och främst 
delta i den nya veteranklassen för bilar  

ruta Eil 	 

DEL 2 

mellan 1966 till 72 års modell. Denna 
klass är numera en av de största i rally 
med 15-20 startande i genomsnitt. 

Första tävlingen, Silverratten gick i 
Älmhult i slutet av april. Vädret var uselt 
och det blev inte lättare när diffen på bi-
len gick sönder. Tomas fick verkligen 
använda muskelservot då diffen låg på 
konstant. Trots detta kom de på en 3:e 
plats i klassen. Vidare gick nästa tävling 
i Tibro i maj. Denna tävling kördes i den 
nationella klassen (den klass där många 
äldre bilar körs, med i stort sett fri trim-
ningsgrad, dock skall man kunna spåra 

Saabrallyförare Tomas Ahlberg 

ursprungsmotorn i bilen). Fina vägar bå-
de på grus och på asfalt resulterade i en 
9:e plats i klass A-nationell (nationella 
klassen för A-förare). 

I Norrköping kördes Majpokalen i slu-
tet av maj. Resultatet, en 7:e plats var 
Tomas ändå nöjd med då han haft stora 
problem att hålla motortemperaturen 
på det gröna fältet. 

Hökensåsrallyt som följde därefter 
gick i Tidaholm. Även denna tävling 
kördes i den nationella klassen. På 
grund av ett elfel så blev Tomas och 
Linda stående på ett par SS (special-
sträckor). De kom dock i mål och blev 
det 17:e ekipaget. 

Inför tävlingen i Skillingaryd var det så 
dags att åka premiärtävlingen med den 
nyrenoverade 1740cc-motorn med en 
specialtillverkad 7,9-kam. En specialtill-
verkad kamaxel som Tomas tycker pas-
sar hans körstil. 

För att återgå till tävlingen i Skillinga-
ryd så hade han även i denna tävling 
problem med elsystemet och blev stå- 
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ende i 2 minuter vid ett vägbyte. De 
kom ändå i mål och placerade sig på en 
12:e plats klassen. 

I slutet av juni kördes en tävling i 
Götene. Där fick Tomas problem redan 
på första SS då laddlampan började lysa, 
temp. mätaren för både olja och vatten 
steg men han tog sig ändå i mål på SS1. 
När han sedan lyfte på locket så var det 
bara att slänga in handduken för den här 
gången då balansaxeldrevet av bakelit 
var trasigt. 

Inför rallyt i Vänersborg var motorn 
nu återställd med ett nytt balansaxel-
drev av stål. Även denna tävling kördes i 
den nationella klassen. Bilen gick nu 
perfekt. Alla bilar skulle köra upp på en 
ramp i centrum av Vänersborg för att bli 
intervjuade och presenterade för lokal-
radion. När han sedan skulle köra däri-
från så gick den bara på tre "burkar". 
Bilen vägrade att gå i gång på den fjärde 
"burken". Till råga på allt så ösregnade 
det och dessutom hade de ingen ser-
vicebil med sig. Men de hade ändå tur 
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för SS1 var inställd och Tomas började 
fundera på vad felet kunde bero på 
medan han körde bilen "treburkande" 
mot SS2. Som ett under så åkte de förbi 
en verkstad som dessutom var öppen 
(Lördag) och de körde in för att byta 
tändstiften. Men ett smärre problem 
uppstod; verktaden hade endast 
Championstift och varken kunde eller 
visste någonting om hårdhetsgrad på 
tändstift. Till slut så hittade Tomas dock 
fyra stift som stämde. Han satte i dem 
och bilen gick igång på alla fyra "bur-
karna". Nu var det bara att "pressa ski-
ten ur bilen" och köra mot starten av 
SS2. När de väl var framme så fick de 
vänta c:a 40 minuter på att starta och 
denna väntan varade hela rallyt ut. 
Precis som ett rally från 50- eller 60-talet 
så satt rallyförarna och kartläsarna och 
snackade och drack kaffe mellan sträck-
orna. Resultatet då? En 11:e plats i klas-
sen. 

En månad senare gick starten i 
Falköping där Tomas och Linda körde i 
nya veteranklassen. Ekipaget låg 2:a i 
klassen då bromspedalen träffade golvet 
på SS2. Vid en pumpning till uppstod 
dock viss bromsverkan och de kom i 
mål på sträckan. På nästa sträcka upp-
stod dock samma problem igen, denna 
gång mitt i en "fullfartsvänster" och nu 
fanns det inga bromsar kvar. I mål tog 
de sig dock och började att undersöka 
felet då sonen Nicklas i serviceteamet 
upptäckte en pöl vid ena bakhjulet. De 
nöp åt ett bromsrör och fyllde på ny 
bromsvätska och körde vidare och kla-
rade sig faktiskt i mål. Trots detta pro-
blem så kom de på en 2:a plats i klassen. 
Inte dåligt! 

Den sista tävlingen innan stoppdatu-
met för den här Bakrutan kördes i okto- 

ber månad. Det var Kinds MK som ar-
rangerade Slirprovet. De körde även här 
i veteranldassen. Tomas och Linda ledde 
klassen redan från SS1 men får vid SS5 
problem med ett drivaxelbrott. De tar 
sig ändå i mål, detta tack vare diffen. 
Drivaxeln som var totalt slut byttes 
snabbt ut till nästa SS och de kom så 
småningom i mål som första ekipaget i 
klassen! 

Trots en del problem så summerar 
Tomas ändå säsongen som lyckad. 

Att den blivit lyckad beror också till 
stor del på att hela familjen ställer upp 
för honom; dels hustru och son som ser-
viceteam och dottern som kartläsare. 
Kan man ha bättre förutsättningar? 

Projekten är många inför vinterns täv-
lingar och vi kan här avslöja några för 
bakrutans läsare; Saab Sport bromsok 
fram, dubbelblåstoppar (d.v.s. cylinder-
lock med dubbla avgasportar), broms-
kretsomläggning med en krets till fram-
hjulen och en till bakhjulen och dessut-
om då en bromsreduceringsventil så att 
man kan ställa in bromsverkan på fram-
resp. bakhjulen. 

Dessa modifieringar skulle medföra 
att bilen nu endast är tillåten i den na-
tionella klassen då bl a dubbelblåstop-
parna är klassat senare än 1972. 

Att bilen går väldigt bra fick Bakrutans 
reportageteam i alla fall uppleva, då vi 
en sen och kall oktoberkväll fick oss en 
rejäl provtur med V4:an. Eller som 
Tomas själv säger på en härlig boråsdia-
lekt: -"Bilen drar gött från 0-7500 varv 
på alla växlar med den här kammen". 

Vi ser nu fram mot vinterns tävlingar 
och återkommer om dessa nästa år. 

Bakrutans reportageteam med 
Bernt Olsson och Jonas SahlM. 

PRESSTOPP! 

Vi har nu nytillverkat 
nya trevliga saab-prylar: 

Mörkblå "Western"-skjorta 
med trevligt Saab-motiv tryckt på 
bröstfickan. 
Pris c:a 180:-, ej helt klart vid 
pressläggningen. 

Broderat märke med saab-motiv att 
sätta på jackan, tröjan eller varför 
inte på verkstadsoverallen. Passa 
på och köp då märkena endast är 
tillverkade i en begränsad serie. 
Pris c:a 15:-, ej helt klart vid press-
läggningen. 

k 

notlandssektionen har formsvacka stod 
Videt i SSR:s årsmötesprotokoll. Den upp-
fattningen delar inte vi medlemmar på ön. 
1993 hade vi fyra träffar och hitintills har vi 
haft tre träffar i år. Den senaste var en gara-
geträff på södra delen av ön, där vi såg på en 
privat samlares bilinnehav. Tyvärr inga 
Saabar, men ett 40-tal bilar i varierande skick 
från 20-talet och framåt. Samlingen i sin hel-
het är inte tillgänglig för allmänheten, varför 
vi inte nämner varken ägare eller ort. 

Efter besöket hade vi en trivselstund 
(kaffe) i den oftast ständigt lysande gotländ-
ska solen med prat och information om näs-
ta träffs innehåll. 

Dagen avslutades med garagebesök hos 
motorklubben SUGG i Stånga. För den som 
undrar vad SUGG betyder så finns plats för 

Passa också på att köpa : 

T-shirts: vita, gula, röda och blå. 
Pris 100:- 

Sweatshirts div. storlekar och färger 
kvar, ring och hör efter! Pris 200:- 

Nyckelringar endast ett fåtal kvar. 
Pris 25:- 

Dekaler insides, utsides. 
Pris: 8:- 

Dekaler stora åter i lager. 
Pris: c:a 20:- 

Gamla Bakrutor Pris: 10:- 

Ring eller skriv för beställning: 
Jonas Sahl&I 
Hagenvägen 26 
430 41 Kullavik 
Tfn: 031-931752, onsdagar 
mellan kl. 18-21. 

förslag eftersom klubbmedlemmarna inte 
heller vet det. De tycker bara att namnet var 
bra! Medlemmarna köper företrädesvis en 
begagnad HD-motor, bygger en ram till den 
och trimmar den förstås. Effekten på dessa 
maskiner blir okänd, men tillräcklig säger 
ägarn. I lokalen stod en pokal som vunnits 
samma dag på en 402 meterstävling. Vi läm-
nade grabbarna med löftet att vid tillfälle stäl-
la upp tillsammans med dem i en tävling. De 
skulle köra mot klockan och vi mot alma-
nackan! Vi tror att vi kan vinna på väghåll-
ningen... Text: Jan Michalowski 
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LiNgrypiNG 	 SWEDEN 

Får offentliggöras tidigast torsdagen den 15/3 kl. 14.30 

ALLgAN PRESENTATION AV SAAB SUPER SPORT  

Saab Super Sport är en ren experimentbil, vilken i huvudsak tillverkats 

för att berika våra erfarenheter beträffande en bils egenskaper ur 

olika synpunkter. Saab har för närvarande inga planer på att serie-

tillverka denna bil. Saab Super Sport är beträffande chassi till nära 

100% uppbyggd på Saab 93 standarddetaljer. Bilen är försedd med en 

Saab 93-motor, vilken upptrinenats till ca 57,5 hk vid 5,000 varv. 

Maximalt vridmoment ca 9,0 kpm vid 3.500 varv. Härigenom få vi möjlig-

het att prova Saab 93:0 motor under exceptionella förhållanden. En 

annan detalj, som vi velat prova i samband med byggandet av denna bil, 

Nr glasfiberlaminat (plast), varför vi tillverkat såväl motorhuv, 

dörrar som bakdel på denna bil i nämnda material. Den ur konstruktions-

synpunkt kanske intressantaste detaljen är lådkonstruktionen för chassi - 

detaljernas infästning, vilken är helt tillverkad i lättmetall. Konstruk-

tionsprincipen har här varit densamma som numera används vid moderna 

flygplanskonstruktioner. Härigenom har en mycket låg vikt på denna % 

enhet erhållits (71 kg). 

Data 

Allmänt 

Vikt (torrvikt) 	  ca 	500 kg 

Spårvidd fram och bak  	1220 mm 

Axelavstånd  	2210 mm 

Största längd  	3485 mm 

Största bredd  	1420 mm 

Största höjd 	  • 	825 mm 
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Saab 94 
Eftersom det är 1994 tycker jag att det 
passar bra med en artikel om Saab 94 
som också heter Saab Sonett Super 
Sport. Jag har letat upp en artikel från 
tidningen Saab sonic nr 24 samt en pre-
sentation av bilen som Saab skrev om i 
samband med presentationen. 

Saab 94 ritades av av Sixten Sason och 
byggdes på fritiden i en lada utanför 
Trollhättan av ett Saabteam som började 
arbeta på bilen i januari 1955.Chef för 
bygget var Gunnar Ljungström. Chassit 
byggdes av aluminium och nitades ihop 
till en "metallåda" och där monterades 
hjulupphängningar och andra kompo-
nenter från Saab 93. 

Bilarna blev högerstyrda och motor 
och växellåda monterades bakvänt. I 
och med detta ändrades lådan så att bi-
len gick åt rätt håll. Karossen byggdes i 
bak och framparti samt dörrar, och gjor-
des i glasfiberarmerad plast. 

Bilarna byggdes endast i sex exemplar 
och alla bilar skilde sig åt på olika små-
saker. 

Växelspaken och brandsläckaren 
är placerade på höger tröskel. 

Var är bilarna idag? 
Nummer ett är vit med röd klädsel. Den 
rullade i USA några år sedan återkom bi-
len till Sverige och till Saabmuseet i 
Trollhättan. Den har även deltagit i Mille 
Miglia 1989 där Erik Carlsson och 
Torsten Åman körde bilen. 

Nummer två är tegelröd och den gick 
till Philipsons som publikdragare som 
det kallades. Så småningom hamnade 
den på företagets museum i Sollentuna 
och nu finns bi-
len någonstans 
i USA. 

Nummer tre 
är röd och är 
privatägd och 
finns i närheten 
av Trollhättan. Bilen har varit avställd i 
24 år. Nu i år har bilen fått en upp-
fräschning och visats upp på Saab-
festivalen-94. 

Nummer fyra var grön och även den-
na bil privatägd. På 60-talet byggdes bi-
len om och fick en ny plåtkaross. Det 
blev en smäcker GT-vagn som var lackad 
röd och den kallades för Facett. Tyvärr 
blev bilen påkörd bakifrån och blev stå-
ende.Vi får hoppas att resterna kan re-
noveras i framtiden till en färdig bil. 

Nummer fem är blå med vit klädsel. 
Även denna bil finns på Saabmuseet i 
Trollhättan. 

Nummer sex är vit med blå rand. Den 
finns sedan 1971 i USA i privat ägo, och 
den stolte ägaren har kört div historiska 
tävlingar med bilen. 

Nummer sju är en replika som visades 
upp på Saabfestivalen i år. Den är röd 
men bilens bak och framparti stämmer 
inte helt med originalet, den är annars 
mycket lik en äkta Saab Sonett. 

Om ni vill läsa mer om Sonetterna re-
kommenderar jag boken Saabs alla 
sportbilar av Björn Svallner. 

Text Erik Randa 
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The greatest sensation at the 1956 Stockholm Motorrar 
Show (with morr, than 400 different ram on show) was 

undoubtedly the Saab Sonett Super Sport. huilt hy Saah's 
Motorear Division at Trollhättan. An experimental ear, 
tbc Saab Sonett Super Sport has been Intik mairdy to 
enriehen Saah's experienee in the design of advanced ears. 
As far at the chassis is nanrerned, the Saab Sonett is to 

nearly RIO per cent buidt on the standard Saab-93 chassis 
detaik The tar is equipped with a Saab-93 engine, whielt 
bas been boosted to give 57.5 lip. at 5,000 r.p.m. (as 

against 311 b.p. in the standard Saab-93 ear). Max. tonar 
is approx. 63 lbs.ft. (9 kpin) at 3,500 r.p.m. By building the 

Saab Sonett, the motorear division will get an opportu- 

nity to text the Saab-93 engine under exeeptional ronditions. 

Another design feature tested in eunneetion with the eon-
struction of the new ear is the glass Oboe laminste(plastim) 

nsed in the body of the ear.The most biten-sting design feature 
it Kamps the box type design med for the mounting of the 
chassis demils. This has been built areording to aireraft 
design prineiples and is of light metei Thus, a very bot 

weight of the nnit (71 kg.) hat been obtained. 

DATA: 

Wright (dry) 	  arma. 500 kg 11.100 Da) 

Trad,. (roat eed rett  	1.22,1 mol (A ft) 

~ha.  	 ±.010 gago,, (7-23 Co) 
Overall lragtl.  	 3.405 	(Illa 0j 

Overall width  	 1.450 ma (4.66 ft) 

Overall hatight  	 ZU aura (tt fl) 

ingfaart 

Cylinder volatne  	 744 r.r. 

Mac. nutpat  	 57.5 Ibrake 1L p. at 
5,090 t40.(84E) 

Da, ton,. 	
 

0PPr0`). 0 kvm (63 11.1t) 
at 3,500 r,p0a. 

Comptr04012 ratats nominal  	 10 . 1 

Taft drdiwary 	  appeal. 45 ansar 

Derfaretaace (.44.1.e4l 

0- 80 Innlb (0 SO tnplt 	  

0- IM - (0- (4 na,1)3) 	  

Stasallof 	 - 	Eff I. olle  	 It ., 

34 
„ 

Max. IseetL *paa  	 114 kaal,(100 elak) 

	

eladed  	 200 keet,h 1124 mphl 

The work on this ear has been direeted hy Mr. Rolf 

Malde, Chief Test Engineer at Saab', Mutorrar Division 
at Trollhättan. An experimental series of 5 ears is now 

being bufft. 
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Saab Cabbar 

Båda bilarna är "Vägverksgula" och av årsmodell -77 samt -65. 

Pilsner cabbarna 
Den ena behöver inte presenteras efter-
som den synts tidigare på träffar och i 
Bakrutan. Den har nu gått ca 10.000 mil 
sedan inköpet i november 1991, och 
kommer nog att få leva kvar ett par år 
till. Den andra är en 96-77, tvåtakt, ef-
tersom Raggar Rollny Karlsson tröttna-
de på dåliga balansaxellager. Tre moto-
rer på 75 mil, varav en höll i 50 mil med 
två oljebyten och var helt glappfri då 
den monterades. 

Tvåtaktskonverteringen var väldigt 
smärtfri då inget utom motorfästena be-
hövdes modifieras. Gasspjällaxeln har 
även kvar sin lagring i värmekranhuset. 
Den är inte besiktigad med tvåtaktsmo-
tor, men den är registreringsbesiktigad 
som öppet fordon. Motorbyte tillbaka 
till V4 tar lika lång tid som vanligt. 

-77:an är byggd för att likna min 96- 
65:a. Till Rollnys stora förtvivlan går den  

nyfilade -65 motorn lite sämre än min 
GR 1-trimmade -66:a motor. Det är också 
-77:an som har synts på diverse crui-
singar, där den alltid gör succé, särskilt 
med tvåtaktsmotom. Till 1995 hoppas 
Rollnys kompisar att han skall besiktiga 
bilen med V4 och därefter stoppa tillba-
ka tvåtaktsmotom. 

Öppna hälsningar 
Fredrik Ekendahl 

40 41 



Om: 

Den övre bilden är den felaktiga och den undre är originalet, lycka tilL 

Rätt svar pd finn fem fel hade Mikael Bylund från Örnskölds-
vik skickat in. Årets sista finn fem fel blir pd en Sonett. 
Svaren skickas som vanligt till redaktör Erik Randa. 

Facit 
Kylslang 
B-stolpe 
Askkopp 
Bakaxel 
Stänkklapp 

Att det kommer ytterligare en 93 GT 750 
till Stockholms trakten. Det är en gyllen-
beige -58 som kommer från USA. snart kan 
man säga att 93 GT 750 är dussinvara i 
Stockholm. 

Saabfarmaren Bo Nordström som har dra-
git sin gula 96:a från vedplatsen och in i 
garaget. Är det renovering på gång? 

Martin Stenlund som rasar växellådor på 
löpande band undrar vad han kör på för 
olja. Kan den vara avsedd för jordbruksma-
skiner typ slåtterkrossar? 

Anders "järnfemman" Jonsson som har 
köpt eget hus och nu har fått eget garage. Vi 
har stora förväntningar. 

Att en 93 GT 750 är inhandlad av en med-
lem från norra Sverige och det skall vara en 
grön -58. 

Stockholm som har fått en egen puts-
kung. Jörgen Larsson, nybliven medlem i 
SSR har blivit en av Sonax bästa kunder då 
han fått liv i lacken på sin Coelinblåa 95-77. 

John Jonasson som alltid har åkt tvåtakt 
på vintern och gnällt och tyckt dom är be-
kväma som åkt Saab 900. John har denna 
vinter synts åkande i sin Saab 900. Kan detta 
bero på att bak bromsarna fastnat på hans 
vinter bruks 96-64? Men för en supermeka-
niker som han är borde detta vare fixat på 
en timma eller har han blivit bekväm? 

Att "Turbo-Nicklas" Lindberg har varit i 
farten igen, det var väl ingen som blev för-
vånad över. Denna gång var det lillebror 
Håkan som fick växellådan förstörd i sin för 

dagen nyinköpta veronagröna 96:a. Eller 
som Nicklas själv säger "Jag skulle bara testa 
kopplingen". Hur som helst, en bättre be-
gagnad växellåda monterades in men 
Nicklas fick inte justera in kopplingen. 
Varför undrar han? 

Peter "Ludden Ludvigsen syns mer och 
mer sällan i Saabgaraget i Mölndal. Kan det 
bero på det nyinköpta godset eller är 95-jak-
ten på gång på allvar nu? Djungeltrumman 
har inte nått Ludde för en kommentar. Hm... 

Mattias "Nalle" Johansson, även kallad 
99-mannen undrar om det inte finns någon i 
klubben som vill ha bytt vattenpump i en 
B-motor, då han går och drömmer om att få 
göra detta. Dessutom skulle han gärna vilja 
göra ett reportage om detta för Bakrutan, 
kanske Steve von Tratt kan hjälpa honom? 

Mikael Redsäter köpte en ny indisk gul V4 
i somras. Denna bil höll 3 månader innan 
han även på denna bil lyckats knäcka 
"fjäderbenet" fram. Undrar just hur länge 
nästa V4:a håller? 

Kent Svensson, ni vet han som har en 
massa Saabar men ändå kör Volvo. I somras 
inköpte han äntligen en 96-64 i fint skick. 
Men Kent är som sagt Kent och nu är bilen 
åter till salu och Kent tar fram sin vinterbil, 
gissa vilket märke? 

Joel Berneklev har åter slagit oss med häp-
nad. Denna gång med att smyga omkring i 
Saabgaraget i Mölndal med bromstrummor 
av skumt fabrikat (Volkswagen bubbla). Joel 
berättar dessutom att han har haft bilen i 
flera år!!! 
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Inbjudan till årsmöte 
950304 

Nu är det åter igen dags för ett årsmöte, den fjärde mars klockan 11.00 på 
Järnvägsmuset i Gävle. Klubben står för inträde med guidad tur runt 
muset och en enklare förtäring. Det kommer att visas videofilm för dem 
som vill. De som vill sälja delar kan göra detta på en parkering i anslutning 
till musets område. 

För att kunna planera hur mycket förtäring som ska fixas så skall ni 
skicka in en anmälan till: 

Lennart Holmgren 
Högbovägen 78A 
811 32 Sandviken 

John Jonasson åtar sig att köra oss som bor i Stockholmsområdet med 
buss till årsmötet Stockholm-Gävle tur och retur till den låga kostnaden 
av 100:-/person. Anmäl er till John Jonasson senast den 28 februari på 
tel: 08-25 89 48 eller 070-78625 03. 

II 

Kåra Saab-vännerl 
Internationell Saab-träff 1995. 
Under 1995 firar tyska Saabklubben sitt 20-års jubileum. För att fira 
detta anordnar vi en internationell träff i Tyskland. Träffen kommer 
att hållas den 16-19 juni i staden Bad Neuenahr/Ahrweiler samt på 
racerbanan Nörburgring. Vi har valt denna del av Tyskland beroende 
på att vi hoppas det skall bli en fin upplevelse att närmare bekanta 
er med en av de vackraste och intressantaste racerbanorna i värt- 

Samtidigt kommer ADAC:s 24 timmars race att hållas, och vi kom 
- 

den. 
mer att köra med våra bilar runt Niårburgring med tusentals åskåda-
re i sidoprogrammet. Som ett alternativ till detta kommer det att 
anordnas ett besök i en gammal romersk bosättning. På söndagen 
anordnas det en kryssning på Rehn med samtliga deltagare. Vi får 

bland annat se gamla slott och vackra landskap. 
Musik, dans, god mat och glädje, gamla och nya vänner, vackra 

bilar och fina minnen. Det är träffens motto! 

Deltagaravgiften är 120 
DEM per person (1 DEM cirka 5 SEK). 

Då ingår välkomsttilltugg på fredag, aftonbufffl på lördag, lunch på 
söndag, Rehn-kryssninen med kaffe och kaka, samtliga inträdes-
avgifter och inte minst en gåva till alla deltagare. Barn upp till och 
med sex år deltar gratis, och barn mellan 7 och 16 år deltar till 

Rumsbokning sker lämpligast genom Touristik Service i Ahr, halva avgiften. 

Rhein eller Eifel eller på egen hand. Det finns också möjlighet till 
camping. Mer information samt anmälningsformulär kommer att 

delges senare. 

Jag 
är väldigt glad över att få se er i Tyskland 19951 

Klaus Weissbauer 

Fritt översatt av Martin Bergstrand. Inbjudan i 
original finns hos mig för den som vill ha. 

Martin 
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	Träffar 1995 ----- Trimma för tävling 
från 1964 Nu är det hög tid att börja planera in 95 

års träffar. Kanske har just Du tänkt an-
ordna en träff? Om du behöver goda råd 
kan du höra av dig till någon i styrelsen. 
Det skall tilläggas att Du inte behöver 
bekosta träffens utgifter utan det står 
SSR för givetvis inom rimliga gränser. 
Hör av Dig före stoppdatumet för att in-
bjudan ska bli publicerad i nr 1-95. För 
nr 2-95 kan det bli i senaste laget för 
vårens och sommarens träffar. 

Första träffen 1995 håller KG ICarlevall i: 
Ränksmidarrallyt i Stockholms trakten 
den 18 februari. Bra Saabföre är beställt, 
så tag med dig Saaben och kom. 
Kontakt person KG Tel:08-745 15 58 

Den 25 mars DAK-marknad inomhus, 
Lugnethallen i Falun kl 8-16. Entre 20kr. 
Upplysning 023-71 1988. 

För SM-tävlingar i tillförlitlighet är endast trim- 
ning enligt grupp 1 tillåten, det vill säga byte av 
munstycken i förgasare Solex 40A1 enligt följande: 

Halsring 28 mm. Huvudmunstycke 150- 
155. Emulsionsmunstycke 250. Tom-
gångsmunstycke, bränsle 45. Tom-
gångsmunstycke, luft 100. För trimning 
grupp 2 enligt följande: Kompressionen 
höjs till ungefär 9,5:1 genom att cylin-
derlocket avfräses 4 mm. Observera att 
släppningen på 73 mm diameter 
skall återställas efter bearbetningen. 
Avgasporten höjs till 47 mm från topp-
locksplan samt polering av avgaskana-
lerna. Insugningsporten sänks till 96 
mm från topplocksplan samt att kana-
len poleras. Överströmningskanalen 
höjs till 57 mm från topplocksplan och 
poleras efter bästa förmåga. Ytterligare 
höjning av avgasportarna respektive 
sänkning av insugningsportarna ger 
högre effekt vid höga varvtal, men sker 
på bekostnad av en kraftig effektsänk-
ning vid varvtal under 3500 varv. 
Förgasarhalsen poleras och tändfördela-
re byts om så behövs till Bosch VJ3 BR7. 

Tändinställning 0 grader föd. Standard 
tändspole byts mot Bosch TK12 A10. 
Förgasarinställningen ändras till 31 i 
halsring och helst ett huvudmunstycke 
på 150 eller 155. Tomgångsmunstycket 
ändras från standard 40 till 50. Luftfiltret 
byts ut. För trimning enligt grupp 3 till-
låts stora förändringar. Förgasare får väl-
jas fritt, kompressionen får höjas fritt 
och porttiderna får ändras. Det fordrar 
bland annat en annan vevaxel med fyll-
da balanser. GT-motorn utrustad med 
trimningssats, dvs dubbelförgasare och 
speciellt avgassystem, uppfyller ford-
ringarna enligt grupp 3. De här angivna 
trimningsanvisningarna är från 1964, 
mycket har hänt sedan dess, och dessa 
får ses som ett förslag på vad man kan 
göra för att få mer krut i sin pärla. Varför 
inte pröva klubbens tvåtums avgassys-
tem till att börja med? 

Text: Martin Bergstrand Uppsala 
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Köpes: 

Nya V4 delar allt från plåt till inrednings-
bitar även 99-900 kan vara av intresse. 
Carl-Magnus Johansson Tel:0506-205 
62 

Till 96 långnos tvåfärgade blinkersglas 
med insats, till Sonett III säkringshållare 
i motorutrymmet för fyra säkringar, till 
99 helsvart sport o rally klädsel, mitt-
konsol med två uttag för mätare, USA 
front mrd lysen, sidoljus röda bak, 
oranga eller vita blinkersljus, vind avvi-
sare för sidorutorna 3-dörrars innertak 
och lucka, AC, dörrar, sänkningsatts. 
Gunnar Samuelsson Tel:013-763 71 

Till Sport skärmskydd till bakskärmar, 
små Sportemblem, bakre bromssköldar, 
avdragarplatta 784 129, bromstrummor 
4-bult, och ny Std vevaxel. 
Gösta Karlsson Tel:0340-144 07 EfL18 

Brochyrer till 95/96, Sonett, Saabo och 
Saab rally & sport katalog även annan 
Saab literatur. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 

Breddade plåtfälgar 96-64, öppningsba-
ra sidorutor, blå kontrolllampa till 
Sportpanel, oljeburkshållare till bagage, 
kartfack och 60-tals rallyutrustning. 
Uno Persson Tel:0502-131 90 

Saab 95 Nya stänklappar och inred-
ningsdetaljer till blå bil 62-64. 
Mats Jonsson Tel:0150-129 04 
010-695 86 75 

Saab 93-57 drivknutsdamasker, gummi-
ring till bensinrör, lister till sidorutor, för-
värmarrör, knoppar och plastbrickor till 
fönstervred, grå gummimattor, höger 
bakljus insats, innertak och handstrop-
par. 
Percy Breisler Tel:08-628 47 28 

Saab 92 innertak, framstolar 92B guls-
vart rutigt tyg och stänkskydd 92-95 nya 
eller begagnade. 
Anders Eriksson Tel:08-605 25 60 
010-200 22 23 

RAC fälgar eller JP fälgar köpes eller by-
tes mot 5 _" Saab Sport & rally fälgar. 
Bra V4 motor gärna lätt trimmad, 99 
Triumph motor med växellåda och mörk-
läggningssats. 
Hans Fredrik Larsen Te1:69 146 488 
Norge 

GT Sport MC Std delar nya och begagna-
de köpes bra betalt. Saabsport& rally 
tillbehör. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 

Saab 93B-58 inredning röda rutor på 
mörk botten, innertak, stänkskydd och 
träratt allt i bra skick. 
Janne Tel:0512-603 85 

Saab 95-96 V4 i mycket bra skick helst 
årsmodell 78-80. 
Ingemar Darsell Tel:08-550 983 64 

Mycket nya delar till 93, 95 och Sport 
Bland annat krom, kederlister, lås, stöt-
dämpare 95, eldelar och avgas delar 
Sport. Original verktyg från verkstad. 
Martin Stenlund Tel:0961-117 33 

Säljes: 

96-62 kaross på hjul i mycket bra skick 
mm. Vissa tävlingstillbehör kan tillkom-
ma. Pris:3000 Kr 
Mikael Philipsson Tel:08-582 409 16 
070-223 87 73 

Nytillverkade drivknutsgummin. 
Pris:300Kr per sats. 
Carl-Magnus Johansson 
Tel:0506-205 62 

Diverse begagnat. Inredning till vit eller 
grå 96-68 och till röd eller blå 96-68. 
Dålig inredning till safaribeige 96-60,62. 
framskärmar 93A, Vänster bakskärm 
92-93, 92A fälgar 2St, horn långnos, 95 
stötar, krok och räcke. 
Diverse nytt. 95 kofångare bak, höger 
sidoplåt, stänklappsfästen, safaribeige 
syntet 60-62, gummihorn V4, röda inner 
handtag 93F/96-60, turbo fördelare -81, 
torkarnnotor 99-900, mellanvägg 93- 
56,58, främre hjulcyl. 61-63, plast skär-
mar bak 92-93, 99 kolvar 1,7 och 
styrväxel 99-74. 
Saab-Janne Johansson 
Tel:0485-542 42 

Till 99 Triunnph motor 250Kr och låda re-
noverad 350 Kr. EMS motor och låda, 
sidorutor, baksäte med sidostycken, 
fram och bak spoiler mm. Kaross 99-78 
Turbo svart. Rostfritt avgassystem till 
99-900 Turbo 1500Kr. Turboaggregat 
99-900 
78-81 500Kr. 
Gunnar Samuelsson Tel:013-763 71 

96-64 ljusblå 11 800 mil fin inredning 
och krom besiktad och körklar 6000Kr. 
Magnus Djerf Tel:08-768 33 15 

Till Saab-93 topppackningar 200Kr/St. 
Till 96 topppackningar 60-64 200Kr/St, 
nya kolvsatser 70,00 1200Kr/St, förde-
larlock 25Kr/St vid köp av minst 10St 
20Kr/St och brytarspetsar 60-62 25 
Kr/St. 65:a motor ny renoverad allt nytt 
4000 Kr. 
Bo Nordström Tel:090-430 16 Fax 
090-434 16 

Saab 96-63 grå i orenoverat utställ-
ningsskick pris:30 000Kr 
96-64 röd 4Vx111 000 mil i mycket fint 
bruksskick. Pris:11 500 
Kent Svensson Tel:031-468 192 

Saab 96-65 Midnattsblå ny besiktigad 
9501? mycket lite rost något bulig drag 
bra motor låda bruksbil Pris:2500Kr. 
Saab 96-67 tvåtakt husarblå ytterst lite 
rost Pris:4000Kr. Saab 96-62 svart 
mycket bra bruks vagn Pris:5000 Kr. 
Broms cylindrar 64-66 fram 100Kr/st. 
Bromsbackar 61-66 50Kr/sats. Kan 
även anvisa en del bra bilar och en 96- 
68 vit 6000 mil i nyskick för 15 000 Kr. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 
efter Kl 21 

Gumnnirutlister 60-70, Lucas belysnings-
artiklar till sonett och extraljus, nya kol-
var Std och Öd tvåtakt och V4. 
Mats Jonsson Tel:0150 129 04 
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Renovera Saaben i vinter? 

Jag blästrar och målar dina framvagns och Bakvagnsdelar. 
Byter även bussningar och lager mm. 850cc kolvar och gummi-
lister finnes i lager. Hör av dig för info. 

Mats Jonsson 0150-129 04 eller 010-69586 75 

Stopp datum för material 
till Bakrutan 1994 

Nr 1 15 januari 
Nr 2 10 april 
Nr 3 25 augusti 
Nr 4 5 november 

hltinilärfi 

• • 	 • 
• • • • •

Rif 	4a, • • • • • 
MHRF-besiktningsmän: 

Saab 93A-57 renoverings objekt med 
extra intreiör Pris:6500Kr 
Stefan Gustafsson Tel:0492-403 54 

Saabfestivalen 1994 finns dokumente-
rad på video från båda dagarna 3,5 tim-
mar. Sätt in 295 Kr på postgiro 81 13 
44 - 1 så kommer en kasett med pos-
ten. Skriv "Saab 94" på talongen och 
glöm inte namn och adress. 
Christer Gebo Tel:0520-133 42 

Saab 95 2 St. nya sidoplåtar 500Kr. 
säljes i par. 
Lennart Nilsson Tel:0554-409 32 

Inredningar 
59-60 blå grå randiga fin, 60-61 fin, röd 
galon gråstrimmigt tyg 59-60 och 60-61 
plus en del extra delar, 92A modell bak-
säte, dörrsida, sidoklädslar bak, 96 60- 

61 svart bil komplett inredning, 96 62- 
66 ett par kompletta inredningar någon i 
nyskick plus några nya bitar och V4 69- 
70 svart inredning mycket bra skick. 
plåtdelar 
93 höger framskärm 93A, Höger bak-
skärm och Vä och Hö dörr. 
96 kortnos plåt och plast framskärmar 
och Vä bakskärm i plast. 
96 långnos framskärmar och Vä dörr 61- 
67. 
Begagnade motorer 
93 komplett går runt verkar okej, kom-
plett sitter fast och 3St tomma block. 
96 60-66 ett flertal i varierande skick. 
Sport/MC 62-66 några tomma block en 
del trimmade några med diverse skavan-
ker. 3Vxlväxellådor ett antal begagna-
de. 
Lennart Holmgren Tel:026-257 015 

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

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

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 

Dina annonser skickar 
Fredrik Ekendahl 
Porthansvägen 10 
161 57 Bromma 
Tel:08-87 88 00 

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

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 

du till: 

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

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 
Banårsgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 59 30 
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Frys ej — åk SAAB 
Saabs överlägsna köregenskaper i vinterväglag har ti-

digare redovisats i Saabs egna annonser och kommen-

teras ständigt i pressen. Här ska som omväxling pekas 
på en annan viktig vinteregenskap, väl värd att be-

grundas av var och en som funderar på att köpa bil nu: 

Sverige är ett kallt land större delen av 
året. Endast ett fåtal bilister vill ställa Un-
dan sin bil på vintern. En bil byggd ,för 
svenska förhållanden bör därför vara lika 
bekvämt användbar vintertid som sommar-
tid, och det är just vad Saab är. Även vid 
körning i stark kyla är Saab varm och 
god som en yllevante. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

