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tra n 	

H'När jag sitter och skriver det- 
1 ta, börjar höstmörkret kom-

ma och de flesta av årets träffar är slut. 
Samtidigt vill jag passa på att tacka alla 
arrangörer för det jättejobb de lagt ner 
för att vi ska få det trevligt. De flesta 
längtar nog redan efter att kunna åka 
nästa år igen på en Saab-träff. 

Apropå träffar så skedde ett missöde. 
Det var Classic Motors jätteträff i Ånna-
boda utanför Örebro där vår anmälan 
tydligen kom bort. Vår nye klubbmästa-
re vet med sig att han skickat anmälan 
men Nå, tills nästa år vore det bra om 
vi hade en kontaktman som bevakade 
SSR:s plats bland de andra klubbarna. En 
lokal förmåga vore inte så dumt. Nått för 
Micke Gustavson eller Bertil Maununen? 

Matrikeln som skulle ut i höst kom-
mer tidigast våren 96. Varför? Jo, endast 
300 av våra 1100 medlemmar har skick-
at in de viktiga uppgifter som krävs för 
att vi ska ge ut en ny och mycket kost- 

sam matrikel. Alltså: Kolla Bakrutan 2-95 
i mitten, sätt sprutt och skicka genast in 
Dina biluppgifter till kassör Carlsson. 
Kommer merparten in i höst kan vi 
trycka en ny till i vår. 

Nästa strul heter postverket. Som Ni 
vet har vi kvar den gamla och inövade 
boxadressen i Katrineholm. Sekretera-
ren Kölborn har ständigt förnyat efter-
sändningen till sin egen adress, men i 
april upphörde all post att komma 

till honom. Efter en mängd telefon-
samtal, fax och personliga besök hos 
vårt postverk kom eftersändningen 
igång igen i juli!!! Det finns stor risk för 
att de som skickat post till SSR från april 
till juli i år har fatt den i retur precis som 
SSR har upphört, men så är inte fallet. 
Det blir lätt så när en mängd byråkrater 
utan känsla för smidighet får bestämma. 

Hoppas nästa spalt i jul blir mer posi-
tiv och tills dess får Ni ha det så bra. 

SaabhälsningarJohn 
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a 1 utran 

Hej alla Saab-ägare. 
Ell Jag heter Nicklas Lindberg 

och jag är er nye klubb- 
mästare. Jag är 24 år och 
bor i Göteborg och är se- 
dan en tid tillbaka medlem 
i klubbens tidningsredak- 
tion. Mina uppgifter som 

_ klubbmästare är att veta 
vad som händer i klubben, så om ni pla- 
nerar att anordna någon träff eller något 
annat evenemang skall ni kontakta mig. 

Om ni tänker anordna en träff räcker det 
med att ni skickar ett brev till mig, så an-
nonserar jag ut det i klubbtidningen så 
snabbt som möjligt. Har ni några frågor 
angående Saabträffar eller bidrag från 
klubben för en träff så är ni välkomna att 
ringa mig. 

Med vänliga hälsningar 
Nicklas Lindberg 

Nicklas Lindberg 
Banrsgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel: 031/25 59 30 eller 070/575 36 71 

Höstens begivenheter i Umeå 
Träff hos Motorcentrum 11 november 1995. Som vanligt i trivsam atmosfär. Våra vän-
ner Sune och tomten besöker oss! I år är även behjuliga äventyr inbakade i de god-
bitar Sune kommer att tillhandahålla oss vid bildvisningen! 

Som vanligt träffas vi kl 11.00. Du som vill ha fika också ringer Stig, tel 090-31743, 
eller Martin, tel 0961-617 33. I övrigt gör vi eventuellt en garagerunda och byter grej-
or med varandra, eller något annat kul. Kom med förslag! 

Ny matrikel på gång?!? 
Den nya medlemsmatrikel som var beräknad att komma ut i host 

har blivit kraftigt försenad pa grund av att valdigt fa medlemmar 

har skickat in matrikelunderlaget som fanns i mitten av Bakrutan 

nr 2-95. Mats behöver dessa for att kunna sammanställa matri-

keln sa ni som vet med er att ni glömt att skicka in underlaget 

skickar in den snarast till: 

Mats Carlsson. Storsvängen 124. 126 59 Hägersten. 

Nytt till denna matrikel blir bilens skick som graderas i en atta gradig 

skala så vi vill att du anvander dessa siffror. 

1=Utställnings skick 

3=Fin orenoverad (original) 

5=Bruksskick 

7=Renoveringsobjekt 

2=Fin renoverad 

4=Bra bruksskick 

6=Pågående renovering 

8=Reservdelsbil 
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9. V 
2)111511.11.:11.1 

Göteborgsträffen 1995 
Göteborgsträffen var i dr förlagd till Kongahälla Bil i Kungälv. 
Där hade Kjell Kristensson varit mycket tillmötesgående och 
ställt upp med assistans, fina priser, lokaler och god fika. Tack 
för hjälpen Kjell! 

Arrangörerna går igenom förutsättningarna för rallyt. Notera Bernts posering. 

Totalt 24 bilar dök upp i det fina träff-
vädret. Med tanke på att Tidaholm-
sträffen hållits en kort tid innan, var det 
extra roligt med en sådan stor uppslut-
ning. Niklas Lindberg och Mattias 
Johansson hade lagt en trevlig bana 
som sträckte sig från Kungälv till 
Antens Museijärnväg, en sträcka på 5-6 
mil. Utmed vägen gällde det att hålla 
ögonen öppna, så att man kunde fylla i 
vad man trodde var rätt svar på frågor-
na. Ett par rena Saabfrågor var förstås 
också med. Vet ni förresten vad som 
hände den 24 oktober 1953? Nej, jag 
tänkte väl det. Utifall att några deltagare 
hamnade på samma antal poäng, skulle 
man komma så nära idealtiden på 59 
minuter som möjligt. 

Väl framme vid Anten bjöds det på 

korv och dricka. Mätta och belåtna fick 
vi sedan tillfälle att få en åktur med en 
rälsbuss från 1957. Självklart var det en 
Scaniamotor som svarade för framdriv-
ningen. Det är onekligen en något udda 
känsla då ögonen säger att man befinner 
sig på ett tåg, medan hörseln istället sä-
ger att man åker buss, när rälsbussen så 
sakteliga accelererar genom växlarna. 
Väl tillbaka på järnvägsstationen vidtog 
sedan prisutdelning och svar på de klu-
riga frågorna. Sammanfattningsvis en 
trevlig träff, och vi ser fram emot 
nästa år. 

Ps. den 24 oktober bröt en Saab 32 
Lansen genom ljudvallen för första gång-
en. Ds 

Text Martin B, Uppsala. 
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Finska Saab-föreningen 
i Trollhättan 

Fredagen den 31 mars 1995 
anlände en buss med ca 50 med-
lemmar både manliga och kvinn-
liga, från Finska Saab-förening-
en till Trollhättan med ordföran-
de Juba Lehtonen i spetsen. 

Dnen kände fmske Saabfantasten 
Huhta fanns också med i säll- 

skapet. Jag kan även nämna att Rafael 
har ett eget Saabmuseum i Finland. 
Vidare sägs det, att han har en flagg-
stång på 96 meter och en 96 meter djup 
brunn på sina ägor. 

Truppen började sin odyssee (ej irr-
färder) med att besöka Saab-fabriken 
på Stallbackaområdet i Trollhättan. 
Markku Viitanen på Informationsavdel-
ningen på Saab Automobil AB tog emot 
truppen. Efter en god lunch styrdes ste-
gen mot en intressant och givande rund-
vandring i fabriken med Markku som 
guide. 

Efter en kort vila på hotellet var det så 
dags för nästa aktivitet. Hela kvällen 
(fredagen) ägnades åt besöket på Saab-
museet. Vi började med fri rundvan-
dring bland Saab-klenoderna. Markku 
och undertecknad svarade på frågor an-
gående bilarna. Monstret med dubbla 
tvåtaktsmotorer, tilldrog sig stort intres-
se samt väckte många frågor bland be-
sökarna. Den ena av motorerna är gjord 
av mästertrimmaren Bengt-Erik Ström. 

Likaså fångade Per Eklunds rally V4 från 
1976 års Svenska Rallyt besökarnas upp-
märksamhet. 

Efter rundvandringen var det dags för 
allmän information om Saab Automobil. 
Markku Viitanen berättade om Saabs nu-
varande modeller, vart bilarna exporte-
ras, hur stor exporten till dom olika län-
derna är, varifrån delarna kommer osv. 

Undertecknad informerade angående 
Svenska Saabregistrets verksamhet samt 
berättade om Trollhättesektionens akti-
viteter. Därefter visades delar ur video-
filmen från Saab Festivalen -94. Denna 
visning var mycket uppskattad eftersom 
det är svårt att få tag i "tvåtaktsflImer" i 
Finland. Efter filmvisningen avslutades 
kvällen med information om nästa dags 
aktiviteter. 

Lördagen ägnades åt besök på Ströms 
Trimservice strax utanför Trollhättan 
samt åt inköp av reservdelar på 
Veteranbilsmarknaden i Uddevalla. 
Tidigt på lördag förmiddag stannade 
bussen vid Bengt-Eriks verkstad. Tio fm-
ska Saabfantaster klev av bussen med 
förväntan i blicken. Dom övriga åkte vi-
dare till reservdelsmarknaden. Detta var 
ett stort ögonblick, att personligen få 
träffa Bengt-Erik Ström, en riktig Saab-
guru när det gäller trimning av tvåtakt 
och V4. 

Besökarna ställde många frågor angå- 
ende trinming. Bengt-Erik svarade villigt 

på alla frågor samt berättade om egna 
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a Tuban 

Från vänster: Karl Relander, Juha Lehtonen, ordförande och Vesa Lindeman. 

erfarenheter av motortrimning. Trim-
ning av V4-motorn rönte mycket stort 
intresse. Några av besökarna hade egna 
erfarenheter av tävlings-V4:or. 

Det stora intresset för V4 härrör från 
finska Saabstallets många framgångar på 
70-talet med Saab V4, både i nationella 
och internationella tävlingar. Ni kanske 
minns förare som Simo Lampinen, Jan 
Vilkas, Antero Laine, Seppo Utriainen 
osv. Dessutom räknades V4 som en in-
hemsk bil. Den tillverkades som ni 
minns både i Trollhättan och i Nystad i 
Finland. Men tyvärr tar allt roligt slut nå- 

gon gång. Efter en dryg timmes motor-
prat var det dags att tacka Bengt-Erik för 
en mycket intressant stund och ansluta 
sig till den övriga truppen på reservdels-
marknaden. Efter marknaden avslutades 
besöket i Trollhättetrakten och återfår-
den till Finland påbörjades. 

Undertecknad vill härmed framföra 
Finska Saab-föreningens Stora Tack till 
Saab Automobil AB och SSR Trollhätte-
sektionen samt till Bengt-Erik Ström för 
er medverkan till ett mycket lyckat be-
sök i Trollhättan. 

Text o bild Alf Lönngren 
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Bilarna och to/het trivdes i solen. 

yidaholmsträffen hölls en mil utanför 
Tidaholm på Hökensåsens semester-

by. Träffen varade under helgen den 26- 
27 augusti men många kom redan på 
fredagen. Arrangörerna hade tur med 
vädergudarna med tanke på att det reg-
nade hela fredagen och natten till lörda-
gen, men på lördag morgon sken solen 
så fint. Alla deltagare samlades på en  

stor gräsplan mitt i semesterbyn mellan 
klockan 10 och 12. Sedan körde alla 
runt på ett "rally med frågesport -  i trak-
terna runt Tidaholm. Det var fina och 
krokiga vägar med länga kurvor som 
nöp till i slutet. Efter rallyt var det mid-
dag och efter några timmar så var det 
prisutdelning. 

Jensen och co tog de fyra bästa plat- 

Redaktionsstugan. 
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En fin renoverad Tidaholms-
buss från 1925. 

a Tutran 

serna på frågorna och som om det inte 
var nog med det,vann de ett förstapris i 
ett av lotteriena, Jan-Ove Nilsson fick 
första pris i det andra lotteriet. Sedan 
var det grillning och en del höll på hela 
natten. På söndag morgon var en del lite 
trötta, men vad gör det när man är på 
träff? Klockan 10.30 körde alla i kortege 
till Tidaholm och väl där så gick vi till 
vulkanön i Tidan. Här ligger Tidaholms 
museum, och där visades samhällets in- 

dustrihistoria, bla tändsticks-fabriken 
och Tidaholms fordonsfabrik. De som 
ville fick åka med i en mycket fm 
Tidaholmsbuss från 1925 för en liten 
penning. Gladast under turen var vår 
bussgalna ordförande som gav glada till-
rop under resan. Efter bussresan var vi 
på köksvisning på Marbodal och där fick 
vi kaffe och kaka. Vi tackar arrangörerna 
för den fina träffen. 

Nicklas Lindberg 



Överväldigande beröm 
för 92:an i Teknikens 
Värld från 1951 
Det är intressant att läsa gamla 
motortidningar. Man fdr läsa 
hur motorjournalister bedömde 
våra veteranbilar när de var nya 
och introducerades för köp-
sugna efterkrigssvenskar. Man 
sitter ju med facit i handen när 
dessa bilar har blivit veteraner: 

På veteranbilsmarknader kan man hitta 
gamla godingar till motortidningar. 

På marknaden i Uddevalla som inleder 
veteranbilsaret i Fyrstadsområdet i 
Västsverige, hittade jag ett par intres-
santa motortidningar. 

Den ena tidningen var från 1951. Det 
var Teknikens Värld nr 2 för detta år. 
Tidningen hade tilläggsnamnet "med 
flyg". Tidningen var på den tiden en tid-
skrift för Flygvapnet och ett organ för 
Svenska Pilotföreningen. 

Anledningen till inköpet av denna tid-
ning var sid 13. Denna sida låg nämligen 
uppslagen i den plastinslagna tidningen. 

"Svensk bil för svensk bilist" var rubri-
ken på den artikel som fyllde hela denna 
sida och som sedan fortsatte på den ef-
terföljande sidan. Det var nämligen en 
test av den nya Saab 92:an. Tidningen 
hade anlitat civilingenjören Bertil 
Björkman att granska bilen. Civilingen-
jör Björkman var imponerad för att inte 
säga överväldigad av den svenska ny- 

konstruktionen på fyra hjul. Han avfär-
dade den som en "svenskbyggd DKW". 

- Tvåtaktsmotorn och framhjulsdriften 
har de två fabrikaten gemensamt, men 
mycket litet därutöver, konstaterar 
Björkman redan inledningsvis i sin arti-
kel om den nya 92:an. 

Skribenten tycker att Saab 92:an är en 
självständig, djärv och till övervägande 
del en mycket lyckad konstruktion. I sin 
iver att framhålla 92:ans förtjänster tar 
Bertil Björkman till en fras, nämligen 
"det ändamålsenligas skönhet". Han an-
ser att bilens yttre väcker beundran. 

Efter dessa positiva inledningar följer 
ett epitet som följt med Saab under alla 
åren även i våra dagar, nämligen de väl 
utnyttjade innerutrymmena. 

- Få bilar kan uppvisa lika mycket nyt- 
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gäräTätä: 	i  ä 	 

tigt innerutrymme med samma ytter-
mått, skriver Bertil Björkman i 
Teknikens Värld nr 2 1951. 

Det låga luftmotståndet är en annan 
förtjänst som Bertil Björkman framhål-
ler i sin testartikel: 

- Få serietillverkade bilar torde kunna 
mäta sig med Saab 92 ifråga om lågt luft-
motstånd, påtalar han. 

Bertil Björkman tycks inte finna några 
gränser för det beröm som han öser 
över 92:an. Visserligen, slår han fast, så 
är det ingen lätt bil, "men förefaller i 
gengäld solid och gedigen". 

Han framhåller också att konstruktö-
rerna inte har varit rädda för nya idéer 
och vanliga utvägar, varför bilen är 
okonventionell på många punkter. 
Bilens enkelhet "utan dagtingan med  

det tekniskt sunda tycks ha varit parol-
len för konstruktionsarbetet", skriver 
Bertil Björkman. 

De breda dörrarna gör det lätt att 
komma i och ur framstolarna, skriver 
han och tycker också att baksätet "bju-
det oväntat gott utrymme i sidled med 
acceptabel plats även för långa ben". 

Däremot tycker Bertil Björkman i te-
startikeln att "takhöjden i baksätet pas-
sar bättre för baskermössan än plom-
monstop om man är öve medellängd". 
Han påtalar dock det goda utrymmet 
framme i bilen och säger att "man kan t 
o m stuva bagage mellan framstolarna 
och dörrarna". 

Framstolarna anser han vara "efter 
kontinental smak ganska fasta i stopp-
ningen och ger utmärkt körställning". 

Instrumentpanelen anser Bertil 
Björkman ha "tillräcklig utrustning och 
de olika reglagen känns rejäla och pålit-
liga att hantera". 

Han tycker t o m att bagageutrymmet 
är "större än man är benägen att tro 
med ledning av vagnens yttre linjer". 

Inte ens det förhållandet att 92:an sak-
nar bagagelucka tycks föranleda någon 
kritik från Björkmans sida utan han på-
pekar bara att "stuvningen måste ske via 
baksätet vars ryggstöd kan fållas ned 
och då bildar en fortsättning framåt av 
bagagerumsgolvet". 

Så det blev ingen anmärkning för den 
sakens skull heller. 

Bertil Björkman anser att sikten från 
förarsätet är bra och att "det känns 
tryggt att sidostolparna vid vindrutan in-
te verkar som skygglappar". 

To m motorljudet anser han vara utan 
anmärkning. 

- Motorljudet är ganska diskret vid 
måttliga hastigheter och de lägre växlar- 
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a Tuban 

na är inte högröstade, skriver Björkman mekanismen har gjorts relativt stor och 
i tidningen. 

Han ger också läsarna ett körtips ef-
tersom tvåtaktsmotorn inte är lika smi-
dig i trafikköerna som en fyrtaktare: 

- Bästa körtekniken förefaller vara att 
ge gas då och då och dessemellan ut-
nyttja frihjulet. 

Han tycker också att man skall köra på 
tvåan under 30 km/tim eftersom det ger 
god acceleration vid behov, men ändå 
inte påverkar nämnvärt på bränsleåt-
gången till följd av frihjulet. 

Han påpekar också att man kan växla 
utan att trampa ner kopplingen tack va-
re frihjulet. 

- Man lättar blott ett ögonblick på gas-
pedalen, konstaterar Björkman förtjust. 

Han talar också om att inte på någon 
av de tre 92:or som Teknikens Värld har 
provkört har motorn tjuvstarmat vid fri-
hjulsgång. Det enda som Björkman åt-
minstone andas kritik för är att "fjäd-
ringen känns fast på stadsgatorna och 
en ensam passagerare i baksätet åker in-
te helt stötfritt över spårvägsspår och 
dylikt", påpekar han, men skriveri nästa 
andetag att "vid högre fart ute på lands-
vägarna försvinner detta och kvar fmns 
blott trygghetskänslan från ett fjädersys-
tem som tycks tåla vad som helst från 
vägbanans och förarens sida". 

Han konstaterar också att "fjädringen 
och framhjulsdriften gör tillsammans 
denna vagn mycket körsäker". 

- Och härtill adderar sig behaget av en 
ovanligt exakt styrinrättning, skriver 
Björkman överväldigat. 

Han påpekar visserligen beträffande 
styrningen att rattutväxlingen är låg och 
att man styr vagnen med mycket små 
rörelser. 

Björkman tycker att friktionen i styr- 

undrar om det har skett med avsikt från 
konstruktörernas sida. 

- Men styrningen blir aldrig störande 
tung, skyndar han sig att tillägga. 

Beträffande bromsarna anser Björk-
man att de är utmärkta och tillräckligt 
slitstarka "för det extra arbete frihjulet 
åsamkar dem". 

Han påpekar att det krävs ett relativt 
högt pedalnyck: 

- Men dock inte högre än att även en 
spenslig kvinna bör kunna tvärstoppa 
vid behov, påtalar han för säkerhets 
skull. 

Det var på den tiden vare sig servo-
styrning eller servobromsar var kända. 

Framhjulsdrift kallades vid den här ti-
den för frontdrift. Björkman påpekar att 
Saaben som alla frontdrivna bilar bör 
dras med gaspådrag genom kurvorna. 
Och det är en teknik som inte är svår att 
lära sig, framhåller han. 

- Sedan kan man fullt utnyttja vagnens 
förmåga att nå medelfarter som ligger 
förvånande nära den maximifart man 
använder, framhåller Björkman vidare i 
artikeln om den nya 92:an. 

Han omtalar också att "på huvudvägar 
med smältande snö med mycket halt fö-
re, gick det bra att hålla en medelfart på 
60 km/tim på vanliga däck utan snö-
kedjor, varvid 80-strecket aldrig över-
skreds". 

Enligt Bertil Björkman "bör en skicklig 
förare på sommarvägar kunna hålla me-
delfarten kring 80 km/tim med denna 
vagn". 

En mycket försiktig anmärkning gör 
Bertil Björkman beträffande resonans-
ljud mellan 80 - 90 km/tim och som 
"återkommer några ögonblick varje 
gång fartmätaren passerar ett skarpt av- 
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k utrap 	1 
gränsat hastighetsområde". 

- Men det är ingen som helst svårighet 
att hålla farten strax över eller strax un-
der denna störningsnivå, avfärdar Bertil 
Björkman sin egen kritik. 

Han noterar också i sin testartikel att 
vissa vägbeläggningar, och då särskilt 
smågatsten, "framkallar brumljud i vagn-
skorgen". 

Men inte heller detta föranleder Bertil 
Björkman kritik: 

- Den egenheten har många bilar 
med självbärande kaross, påpekar han 
istället. 

Han tycker också att bilens accelera-
tion "på direkt växel är anmärkningsvärt 
bra, särskilt i fartmätarens mellanregis-
ter". Han konstaterar också att "motorn 
ger stort vridmoment vid måttliga varv-
tal och segdrar utmärkt i stigningar". 

- På direkt växel visade sig vagnen ac-
celerera från 50 - 80 km/tim på ca 17 se-
kunder, skriver Björkman och anser att 
det är en siffra som "bör vara tillräcklig 
för en stor procent bilister". 

Det typiska puttrande ljudet från två-
taktsmotom anser Björkman enbart är 
en vanesak om man tycker om det eller 
inte. 

Värmen i bilen är "utan tvekan bland 
de effektivaste vi provat" omtalar 
Björkman och hävdar bestämt att vär-
men "förefaller att räcka väl till för sven-
ska högvinterförh'ållanden". 

Inför den testartikel som Bertil 
Björkman skrev i Teknikens Värld nr 2 
1951 hade han kört en 15 mils testrunda 
utan att kunna hitta en enda svag punkt. 
Han hade en liten anmärkning i margi-
nalen i testprotokollet och det gällde 
ljudnivån. 

- Bilen skulle utan tvekan vinna på en 
sänkning av ljudnivån, både vägljud, me- 

kaniska ljud och resonansljud orsakade 
av motorn, påtalar han till slut. 

Men han tycker ändå sammanfatt-
ningsvis att "Saab-bilen i mångt och 
mycket är utomordentligt tilltalande 
och den förefaller att vara en god valuta 
för pengarna. Den ger snabb, säker och 
ekonomisk landsvägstransport för af-
färsfolk och mindre fa miljer", avslutar 
Bertil Björkman sina positiva omdömen 
om den nya 92:an. 

Enligt Björkman har 92:an "många 
konstruktionsdrag som tyder på tålighet 
och betydande livslängd". 

Priset för en ny Saab 92 De Luxe var 
7.635 kronor. 

Det känns nästan som forntid att läsa 
en testartikel från 1950-talet. Det visar 
bara hur oerhört bortskämda vi har bli-
vit med dagens komfortabla bilar. Men 
om 50 år igen så kanske morgondagens 
bilister anser detsamma om våra moder-
na bilar från 1990-talets mitt. 

Ingen bil har väl heller fått så mycket 
beröm som 92:an fick i Teknikens Värld 
för 44 år sedan. Det skulle väl i sådant 
fall ha varit när nya Saab 900 introduce-
rades för två år sedan. Då upprepades 
allt beröm som kom Saab till del när 
92:an introducerades. 

Det skall tydligen vara en Saab för att 
så mycket positiva omdömen skall fällas 
av motorjournalister. 

Det var riktigt roligt att få tag på den 
här gamla tidningen, som nu kommer 
att få en plats i 92-pärmen. 

Det kommer även den andra tidning-
en - Teknik för Alla nr 8 1952 att få. 

Anledningen till att jag köpte den tid-
ningen var en artikel om "Saab på lö-
pande band" och som är ett reportage 
från fabriken i Trollhättan på den tiden. 

Text: Christer Gebo 
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Inskickad av Göran Gustafson 

a Irutran 

Ken Dover från England bar skickat in en bil på sin 
fint renoverade grda 92-55. 

En tårta som är modell av en Saab 92 beställde jag till ettfödelsedags-
kalas i apriL Tårtan är bakad av Tårtspecialisten, tel 031-51 70 40. 
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Handelsbodens rullande springschas 

Inte är det en vanlig syn idag, en 
Saab 95 som används som en ar-
betshäst i enfirma. Är bilen ifrå-
ga dessutom av så gammal god 
årgång att den är försedd med 
tvåtaktsmotor är detta ännu 
mer unikt. 

M en i Sandviken kan man minsann 
ännu få se denna nostalgiska ögon- 

fröjd, om man har turen att råka få se 
ICA-hömans budbil, som är en 95:a av 
årsmodell 1963. Bilen är lackad i de rät-
ta färgerna för denna kedja, röd med vit 
text till reklamtexten, vilket ger den en 
trevlig återspegling av den tid då 95:an 
jämte Volvo Duett och Volkswagen-
bussar med delad vindruta var de mest 
förekommande laståsnorna. 

Innehavaren till affären där bilen hör 
hemma är den för oss Saabfanatiker inte 
helt okände Lennart Holmgren. Han har 
iordningställt denna skåpbil ganska! ny- 

ligen. Utgångsämnet var ett rätt så 
fräscht renoveringsobjekt, som vilat i 
många år inomhus. Ägaren återfanns på 
samma gata där Lennart bor - ibland är 
det inte så långt till de "omöjliga fyn-
den"! 

Två tvåtakts 95:or till i Sverige an-
vänds enligt min vetskap fortfarande 
som firmabilar. Den ena är den tidigare 
omskrivna fiskbilen, en 59:a som dess-
utom är världens kanske äldsta bevara-
de Saabkombi. 

I Schweiz lär det ännu rulla en 61:a i 
en målerifirma, i full tjänst. En medlem i 
landet har fått uppdraget att jaga rätt på 
den, och reportage utlovas om möjlig-
heten finns! 

Gamla 95:or i yrkestrafik är något som 
intresserar redaktör Randa och mig väl-
digt mycket, så vet just Du om någon så-
dan hemtrakterna, kontakta oss så för-
söker vi göra reportage! 

Text och bild Matthias Roswall 
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Jag är uppvuxen i Saab. Min far 
arbetade på Saab i princip hela 
sitt yrkesverksamma Jag bar 
fått vara med på mässor, träffar 
och rallyn och har fått träffa De 
Stora Namnen. Jag har till och 
med ägt och trivts med Saabar, 
från 93A till 900. 

H ur kommer det sig då att jag under fle-
ra ars tid bara har sett engelska bilar 

och förnekat mina rötter? jag kan inte för-
klara det. Bara skämmas. Strax före jul 
ringde det i telefonen. En god vän i 
Göteborg. 

- Hej, det är jag. Du ville ha en slängbil 
till kursen i Uppsala under våren eller hur? 
Här finns en risig 99 -78 som egentligen 
skall gå till skrot, men den är besiktigad så 
jag tänkte att du i alla fall kunde få tipset. 
Tusen spänn. -  

Lagom engagerad kastade jag ett öga på 
den några dagar senare och jag blev inte 
imponerad. Risig. Mycket risig. Ville 
knappt sätta mig i den. Men något rörde 
vid en sträng efter alla dessa år. Kanske 
var det den Sasonska ankstjärten, kanske 
var det nyckeln mellan stolarna. jag vet in-
te. Men jag provkörde. 

Den spottade, drog till höger och hade 
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hål i golvet. Oljan var svart och kylet tomt. 
Dörrsidan hängde bara kvar med god vilja 
och stolen var lös. Men jag såg skönheten, 
minnena bubblade upp i mig och ett lyck-
ligt leende spred sig på mina läppar där 
jag satt med ett stadigt tag i bussratten. 
Saab! 

Allt eftersom milen sedan har rullat har 
mitt gamla jag återvänt. Saab is beautiful! 
99:an, stadig på foten i alla väder med den 
trogna tv'ålitersmotom tryggt mullrande. 
Trivsamt. Efter tre veckor mullrade den 
plötsligt lite väl högt och jag tvingades by-
ta främre avgasröret. Van som jag är vid 
engelsk kvalitet utrustade jag mig med 
såg, fil, brytjärn och hammare och satte 
igång. När röret sedan passade med en 
gång blev jag så paff att jag bara blev sit-
tande. Och rätt packning hade jag fått. En 
tår letade sig sakta nedför min kind när jag 
insåg att trots att jag spottat på Saab i flera 
år, tog den mig i sin famn igen. 

Jag är nu lycklig. Dörrarna fladdrar glatt 
i fartvinden, det lossnade och nedfallna in-
nertaket är uppsatt med häftapparat av en 
driftig tidigare ägare och en eftermonte-
rad EMS-varvräknare visar glatt från 3- 
7500 rpm helt efter eget huvud. Leende 
blickar jag genom panoramarutan. 

Ett besök på veteranmarknad i Göte-
borg i februari innebar de vanliga 30- och  

40-talsdelarna till Ford och Chevrolet, 
men plötsligt var det någon som ryckte 
mig i armen. En säljare. 

"Öh! Dö! E dö ente intresserad av en 
fräck fälg?" 

En 99-plåtfålg, noga kromad låg på 
golvet. Habegäret slog till. 

"Kostar den?" "Ge mig tjuge så slipper 
jag asa hem den igen, den e görtung." 

"Du får femton." 
"Bara femton? Sköjjar du eller?? Ja, 

ja då!" 
Under en värdig ceremoni skoddes ett 

av dubbdäcken om till kromfälgen som 
monterades på höger fram. Utan navkap-
sel för att framhäva den djupa lystern max-
imalt. 

En annan stund av lycka var besöket hos 
Martin Bergstrand och Bettina Römer i 
Uppsala, där Saabandan i deras hem om-
sluter en som en varm fåll med Saabdelar 
liggande överallt. De har för övrigt stöttat 
mig i min väg tillbaka till ljuset. 

En beige tidig Triumph-99:a, räddad un-
dan folkracedöden, vilar på uppfarten. Vi 
poserade allvarligt ihop, jag, Martins och 
min 99:a, generationerna tillsammans och 
historiens vingslag medan Martin tog kort. 

Doradobrun plåt är konst. 

Text: Olof Ekman 
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Kristianstad Grand Prix 
lördagen 15 Juli 1995 

Startplatsen vid Bilcity4Illdes snabbt av Saabar av olika årsmodeller. 

Vi samlades vid Bilcity i Kristianstad under förmiddagen lördagen 
den 15 juli, Den lokala Saab-handlaren, Bilcity AB, bjöd oss på väl-
komstfika och upplät sin parkering till våra kära ägodelar. Vi be-
undrade varandras fordon och lärde känna de medlemmar vi inte 
kände förut. 

Totalt dök trettio Saab:ar upp, varav 
fem hade en och samma ägare, näm-

ligen Hans Regn&. Många olika model-
ler kunde beskådas - 92, 93, 95 och 96. 
Det var roligt att se så många tjusiga 
klassiker - jag syftar då på bilarna och 
inget annat! 

I vimlet kunde man beskåda två ljus-
blåa 96- 1962:or vid sidan av varandra - 
den ena hade gått 3 800 mil och den 
andre 38 000 mil, tala om samman-
träffande! 

Denna helg arrangerades ett jubileum 
tillägnat 40-årsjubileet av Grand Pris täv-
lingarna på Råbelöfsbanan utanför 

Kristianstad. Ett arrangemang som SSR 
hakade på. 

Efter ett glödande välkomsttal av 
Mattias Roswall gick vi i samlad tropp in 
till torget för att titta på Grand Prix bilar 
och motorcyklar. Det värmde att se 
Saab 94:an eller rättare sagt Saab Sonett 
I från 1956! Det var glädjande att se att 
många förare, speciellt av motorcyklar-
na, var distingerade gentlemen som kör-
de samma fordon de tävlat med tidigare. 

Tillbaka till Bilcity för att i karavan åka 
efter Grand Prix bilarna och motorcy-
klarna ut till banan. Erik Carlsson på ta-
ket saluterade oss när han passerade 
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oss, allt var en fantastisk ljud och bild-
upplevelse! 

När vi efter åskådarnas jubel utefter 
vägen kom till banan parkerade vi våra 
fordon på en egen och avhängnad par-
keringsplats, som dessutom visade sig 
vara tjugo meter från målrakan! Hela för-
sta ledet på åskådarparkeringen bestod 
av Svensk Aeroplankvalitet, intet öga 
var torrt! Sedan var det fritt fram att i de-
pån beskåda mästerverken. 

C-G Hammarlund var speaker och för-
kunnade att: Först ut var ett heat bestå-
ende av alla motorcyklarna, med MC-po-
lis i täten. Tre varv runt den gamla ba- 

När bilarna defilerat färdigt så var det 
dags för nästa fas av vår utflykt. Vi läm-
nade Råbelöfsbanan bakom oss och följ-
de efter Hans Regners gröna 92a. 
Karavanen tog oss genom ett vackert, 
kuperat skånskt landskap. Naturen kun-
de bara njuta av de raska fordonen i ett 
snärtigt tempo passerade genom grön-
skan och lämnade efter sig en blårökig 
dimma, som påminnelse om njutning-
en! Saabama fick sträcka ut sig i det grö-
na landskapet innan vi var framme i 
Djurröd och fyllde hela den nykrattade 
parkeringsplatsen vid församlingshem-
met till brädden med våra vilddjur, 

Biluppställning framför Djuröds kyrka. 

nan skulle det smattras i solskenet. 
Dessvärre råkade en tragedi inträffa un-
der defileringen av motorcyklarna, två 
förare körde omkull varav den ene, 
"Halmstad-Gustav" skadades så illa att 
han senare avled på sjukhus. 

Denna olycka lade givetvis sordin på 
stämningen, när det var dags för alla bi-
larna att defilera så var tempot lägre. 
Men tonerna från Silverpilmercan, 
Maseratin, 300SL:ar, Ockelbo, diverse 
engelska racers och givetvis Erik i 
Sonetten värmde hjärtat på alla oss sam-
lade entusiaster. 

Saabarna. 
Janne Wingren och hans medhjälpare 

försåg oss med fika. Medan Mattias 
Roswall delade ut priser till: flest rätt på 
tipsraden, snyggaste 92a, 93a, 95a, 96a 
och Sonett. Sedan var det dags för Janne 
Wingren med team att än en gång förse 
oss med förplägnad denna gång i form 
av korv, mos och dryck. Detta trots en 
trilskande grill. 

- Tack till sponsorerna bl a Bilcity AB, 
Kristianstad samt inspiratörerna och till-
ika organisatörerna Mattias Roswall, 
Janne Wingren och Hans Regnr. 
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Intervju med Stefan Inarting 

Stefan Bjartings Saabinnehav består av 
en helrenoverad 92B från 1954, en re- 
noverad sommarbil 96 från 1960 samt 

en bruksbil som gått över 30 000 mil - 
en 900 EMS från 1980. Han har för till- 
fället inga planer på att utöka innehavet. 

Stefan har varit Saab-fantast sedan 10 - 
årsåldern, då hans pappa köpte sin för-
sta Saab, en V4. Han tyckte att det roli-
gaste med lördagens evenemang var att 
det var så stor uppslutning och kunde 
inte komma på något som var tråkigt el-
ler dåligt. Han tyckte vidare att det var 
jättebra att det blev en Saab-träff. Inför 
nästa års träff kan han tänka sig antingen 
en rallyrunda, fast det fordrar många 
funktionärer eller kan man kanske kom-
binera med något annat arrangemang 
som t ex i år. 

Intervju med lrene Nilsson 

Irene Nilssons familj består av fem 
Saabar, en dotter och en make. Den se-
nare är bilmekaniker till yrket och till-
sammans kör paret historisk racing med 
Saab. Bilarna rör sig om två Saab Sport, 
en från 1963 och en från 1965, en 96a 
från 1966, en Sonett II från 1966. 
Avslutningsvis kompletteras samlingen 
med en 900 S från 1994. 

Irene har alltid varit en Saab-fantast, 
för henne är en bil lika med en Saab. 
Under lördagen njöt Irene mest av att se 
bilarna på Råbelöfsbanan och att åka i  

karavanen ut till banan, medan själva 
visningen på torget i Kristianstad inte 
tilldrog 'renes fulla nöje. Likaså fram-

gick det inte att röstningen på 
bilarna kunde ske till fram på 
eftermiddagen, utan vissa rös-
tade redan på Bilcity. Dess-
utom var det var svårt att nju-
ta till fullo av karavanen mel-
lan Råbelöfsbanan och Djur-
röd eftersom tempot var lite 
för högt. 

Inför nästa års evenemang i 
regionen tycker Irene att det finns 
mycket vacker natur i mittersta Skåne 
som kan passa för en rundtur med fika t 
ex Ven, Skäralid och Nackarpsdalen. 
Hon påpekar samtidigt att det är viktigt 
att träffas också, och inte bara åka runt i 
sin egen bil. 

- Vem har anmält sig till den projekt-
grupp som fixar nästa års evenemang i 
Skåne-regionen (Skåne, Blekinge samt 
södra Halland och Småland). Kolla med 
Mattas Roswall. 
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Knep & knåp 1 
Rätt svar på förra knep och knåp är 

Saabmuseets vita Saab 94 Sonett som man fick se 
motorn på, och rätt svar hade Göran Gustafson 

från Sävedalen skickat in. 

Detta nr:s fråga är: 
Vad använder man denna bygel till? 
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Uppsalaträffen 

"Gurksnutten » 

11 juni 1995 

John Pohlman hade troligen sti-
git upp tidigt denna söndags-
morgon liksom vi, varit längst in 
på lagret och hämtat fram träff -
väderkvalitet extra prima, då 
det nu var dags för oss ifrån 
Uppsala att bjuda upp till en 
svängom i tvåtakt och även i 
viss mån fyrtakt. 

Tolv ekipage mötte upp kl 10.00 vid 
e startplatsen, som var förlagd till B & 

W:s parkering i södra Uppsala. Gläd-
jande många av modell 93, då ju dessa 
alltid är trevliga att vila blicken på i den 
stressiga värld som omger oss. Anita och 
Lars-Åke Karlsson hade snickrat ihop en 
4,5 mil lång bana som skulle föra delta-
garna först söderut mot och igenom 
Bergsbrunna, förbi Vilan, längs den 
vackra Nåntunavägen som slingrar ge-
nom grönskan längs ån till Flottsunds-
bron. Där vände slingan mot norr ige-
nom i en mer sightseeingbetonad del 
genom Uppsalas äldre och ädlare kvar-
ter. Här gavs tillfälle att se Uppsala slott 
med Gunilla-klockan - ni glömde väl inte 
att njuta av utsikten? Vidare förbi 
Fyristorg, genom valvet på Gillbergska 
huset och till sist en liten sväng genom 

de gamla 1700-talskvarteren vid Öfre 
Slotts. 

Så var det dags för lite blommor och 
blader igen. Roadbooken visade vägen 
ur staden och ut på landsbygden där frå-
geskyltarna åter började dyka upp ige-
nom längs vägkanterna. Börje och Åker-
by kyrka passerades - sockenboma fun-
derar väl fortfarande över dessa mystis-
ka blå moln som så gåtfullt uppstod den-
na söndag. Efter mellanlandning vid 
Sundbro sportflygfält återstod nu bara 
några kilometer fram till målet och sam-
lingsplatsen vid Ulva Kvarn. 

Som avslutnings- och skiljeprov fick 
deltagarna avreagera sig med navkapsel-
frisbee. Familjen Blomkvist svarade för 
marketenteriet med Mats Saabo funge-
rande som kokvagn. Under tidens gång 
hade ytterligare ett antal ekipage anslu-
tit sig till målplatsen spontant, ditlocka-
de av ryktet. Vi saknade bara det glada 
Stockholmsgänget (men det talar vi inte 
om för dem). Många tog tillfället att be-
söka kvarnen och att se på kvarnfallet. 
Byggnaden utnyttjas idag av konsthant-
verkare. Där finns bl a en glashytta. 

Sedan var det dags för prisutdelning. 
Dagens vinnare blev Börje Eriksson med 
10 rätt. Tvåa blev Anders Dahl, även han 
hade 10 rätt, men var inte lika bra på att 
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kasta navkapslar. Trea kom Thomas 
Klaassen som hade 9 rätt. Övriga delta-
gare fick tröstpris i fallande valordning. 
Hederspris för den lite speciella 12:e frå-
gan fick Anders Dahl (där var han fram-
me igen) och Stellan Sjödahl. Priset för 
bruxigaste bruxsaaben gick ohotat till 
Inge Lundberg, mycket tack vare den 
magnifika tretonslacken, rött, rostrött 

och grått sann tvåtaktsmotor med över-
liggande generatoraxel. Till dagens lång-
tradare utsägs Kent Dahlin som akt med 
sin tvåtakts långnos ändå från Ösmo. 

Vi tackar alla glada entusiaster som 
hjälpte oss att göra denna vackra dag så 
trevlig! 

Text Uppsalagiinget genom Åke Englund 

Ale Engvall får instruktioner inför starten. 
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Om: 
Från Lycksele meddelas att Martin 
Stenlund äntligen fått sin 93 B -59 kör-
klar och besiktigad. Det har tagit lång 
tid, men trägen vinner! Med tanke på 
andra Saabrenoverare (ex Lyckselebor) 
funderar vi på att ta fram en årskalen-
der med minst 20 års framförhållning. 

Nybliven SSR medlem (militären) 
dammsuger Norrland på alla bra 
Saabobjekt, dock ej norrländsk dussin-
vara som är slut p g a att Stenlund & Co 
redan dammsugit slut på dem. Till mili-
tärens stora besvikelse far han nöja sig 
med ett dussin 93:or. 

Bert Bärarm har ställt till det för sig 
för tredje gången (samtliga träffar) 
genom att ha demonstrerat hur man 
krossar rotorn på 7.000 varv. Som tur 
var fanns det en medlem som bistod 
med en rotor så att Bert kunde ta sig 
hem för egen maskin. Bert hälsar och 
tackar. 

För Torbjörn Monte Karlsson fattas 
bara en 63 Sport för att stallet skall vara 
komplett =62 Sport till 67 V4 Monte 
Carlo. 

Redaktör Randa har döpt om 95 - 
66:an till T Blå p g a at han har ökat 
hästkraftsantalet i motsvarande grad. 

Storsamlaren Lennart Holmgren 
vet inte hur ett långnos Sport extraljus 
ser ut. Han fick tillkalla expertishjälp 
på Falumarknaden. 

Svante (ej medlem) från Falun och 
Smedjebacken, är ute med håven och 
säljer bil i Classic Motor under falska fö-
respeglingar. Han säljer en Saab 96 -66 
som enligt uppgift skulle ha gått 4.500 
mil hade gått minst 11.500 mil. Bilen 
skulle dessutom vara kvar i registret, 
vilket den ej är. Varning utfärdas! 

John fick problem med sin 95-60 
(som alltid går så himla bra). Han fick 
stopp utanför Lerum p g a dåliga kol i 
generatorn samt de nyinköpta brytarna 
som endast gått minst 1.500 mil gick 
helt av på okänd plats på väg till 
Danmark. 

GTJonasson, dock ejJobn, har 
börjat med renoveringen av sin 93 GT - 
58. Han ser fram emot den ganska om-
fattande rostlagningen. Kanske taket 
går att rädda hojtar Micke med kapen i 
högsta hugg. 
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Bert Bärarms flickvän har köpt en 
96-62, svart, för semesterpengarna, så 
Bert Bärarm jublar och meddelar att 
bärarmarna och rotorn är i bra skick, så 
att han har lite att bryta på om han får 
låna bilen? 

Jörgen Hdven Andersson har fått 
återfall på sin gamla 93 F, svart, och 
gjort den körklar. Den blir väl snart till 
salu så att hugade spekulanter kan höra 
av sig till Håven. 

Runt Hökend sens camping låg 
dimman tät runt styrelsens stuga p g a 
att Saabarna var tvungna att varvköras 
en gång i timmen till Saabgrannarnas 
stora förtjusning, som även var med i 
körsången. Kan det bero på för mycket 
Klippans centrum och DKW? För öv-
rigt två mycket förträffliga partysånger. 

Mattbias "Oljeshejken" Roswall har 
synts på träffar med 200 liters oljefat på 
släp efter 96 -63:an. Han har nu laddat 
med ett ståtligt skägg, så nu saknas bara 
lakanet. 

Karin "Piruetten" Randa verkar kö-
ra som en hel karl efter att ha haft 96 - 
76:an i nio månader. Hon har både 
gjort piruetter och åkt farligt nära 
dikeskanten vid ett flertal tillfällen. 

Mattan Carlsson har äntligen börjat 
titta på nya Saab 900:an. Kanske säljer 
han sin Opel Vectra. Styrelsen godkän-
ner affären. 

Fredrik "Blydojjan" Ekeizdabl har 
skurit motorn i cabben efter att ha var-
vat den trimmade -65 motorn, så den 
gick i bitar. Fredriks kommentar var att 
man skall följa dekalerna på skuffiuck-
an; gasa tills det rasar. Randa 
"Bogserkungen" fick rycka ut som 
vanligt. 

Motorsprängaren Micke "Raset" 
Bergman fullkomligt spränger tvåtakts 
Monte Carlo motorer på löpande band. 
Tre motorer på ca 50 mil! Ägg under 
pedalen rekommenderas. 

Martin Stenlund den s k 
"Norrlands zigenaren" verkar äntli-
gen ha hittat en fast boplats med sitt 
nyinförskaffade hus. Martins mamma 
kanske äntligen slipper ha en massa 
Saab-bråte på tomten eller Skodor och 
annat skrot och korn. 

KG Klagevall har försett sig med en 
96-60. Den är mörkgrön med mycket 
options. Den lär bli stående i ladan 
p g a att även den är ett "objekt". 

Bertil Maununen tar rallyproffsen Ola 
Strömberg och Stig Blomqvist till hjälp 
för att han skulle vinna tredubbelt i 
Klassiska RAC Rallyt. Redaktionen 
önskar lycka till! 
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Göteborgs Challenge 
Göteborgstraffen närmade sig med stormsteg. Tjatet från Fredrik Eken-
dahl ökade i motsvarande grad Till slut gick det inte att stå emo4 och när 
permissionsansökan dessutom gick igenom fanns det ingen återvändo. 
Färden skulle bli av, men ett krav från min sida var då att marknaden i 
Jönköping skulle besökas tidigt på lördags morgonen, som ett etappmåL 

'Vården startade lördag morgon kl 03.20. 
e-  På grund av resfeber och diverse andra 
omständigheter var det två trötta gossar 
som begav sig iväg mot Jönköping. Första 
förarbytet skedde i Norrköping kl 04.40. 
Snittfarten hade så långt varit inom respi-
ten. Det var alltså min tur att ta över rodret 
på den s k "sportbilen". Efter diverse väg-
arbeten kunde jag åter låta 60 hk-motorn 
löpa ut mot Jönköping. Dock började bilä-
garen erinra om att det var dags för ett 
tankuppehåll med tillhörande pisspaus, så 
detta förlades till Brahehus. 1 samband 
med detta konstaterades att bränsleför-
brukningen var låga 0,831/mil, trots trim 
och tunga gasfötter. 

Vi anlände i Jönköping k 06.25 och de 
tunga skyarna började lätta för att seder- 

mera bli kalasväder. Snittfarten var goda 
108 km/tim på 33 mil. Klart godkänt! 

Vi lyckades tvinga oss in på Frnbilspar-
keringen och Sportbilen lämnades med 
raska steg mot marknadsstånden. Som 
vanligt på marknader tog det en stund in-
nan fynden började ramla in, men sedan 
var det ingen hejd. Som exempel kan 
nämnas en ny främre tvåtumsljuddämpare 
av fabrikat Dalum, diverse Sport och 
Monte Carlo delar samt en 67 V4 Monte 
Carlo billigt. Klockan gick i så rask takt att 
någon tid att gå och drömma fanns inte, 
eftersom sista etappen mot Göteborg kal-
lade. Därför stuvades delarna snabbt in i 
bilen och Fredrik intog åter förarplatsen. 

Direkt efter Jönköping kom första mör-
darbacken, i en serie av hur många som 
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a rutran 

helt! Till att börja med kändes Saaben star-
kare än någonsin, men alla backarna och 
den tunga lasten gjorde sitt för att knäcka 
motorn. I Ulricehamnstrakten började 
problemen. I en jättebacke nöp en av 
Sportkolvarna. Snittfarten sjönk betydligt. 
Turligt nog dök en nedförsbackemodell 
upp längre bort. Där fick motorn behövlig 
vila. I Borås var det dags att besiktiga de 
eventuella skadorna. Den bakre cylin-
derns tändstift var illa skadat. Redan vid 
resans start frågades bilägaren om eventu-
ella reservstift medhavdes. Svaret var att 

Besiktning av Sahl en-motom. 

inga sådana skulle behövas. Nu var emel-
lertid behovet akut, så stämningen kom 
att hamna på topp eftersom bensinstatio-
nerna endast tillhandahåller video, chips 
och läsk. 

Goda råd var dyra eftersom Boråsgänget 
redan hade lämnat hemorten. Efter diver-
se dykningar i bilens inre regioner fiska-
des ett bra, men väl inoljat A7-stift fram. I 
det här läget var detta likvärdigt med att få 
dra på lokets stora Jackpothjul. Stiftet ren-
gjordes och monterades. Färden kunde 
fortsätta, dock i reducerad fart. Efter ca 2 
mil behövde det mjuka A7 stiftet rensas, 
men för övrigt var allt OK. 

En orolig träffarrangör vid namn Niklas 
Lindberg ringde vid flera tillfållen och vil- 

le ha lägesrapport, eftersom sista starttid 
för träffrallyt var kl 11.30. På grund av den 
påtvingade lägre snittfarten, klarade vi re-
spittiden med endast fem minuter. 
Snittfarten från Jönköping hade varit blyg-
samma 83 km/tim, då det gällde att spara 
på krutet. Träffrallyt avverkades effektivt 
trots motorstörningen. Vi var i mål som 
femte bil, men resultatet av frågesporten 
var inte på samma nivå. I samband med 
prisutdelningen fick vi ett A8 tändstift av 
Rolf Jensen, som tröstpris. Stiftet monte-
rades snabbt, så nu kunde motorn belastas 
hårdare igen. 

Några tänkbara motorinnehavare tillfrå-
gades för säkerhets skull, för hemfården 
på söndagen utan reservmotor kändes 
osäkert. Jonas Sahl&I erbjöd sig välvilligt 
att låna ut en motor, som kunde avhämtas 
vid hans motorlager vid sommarstugan i 
Lindometrakten. På känt Sahln-man ér 
kunde motorn inte avhämtas för tidigt 
på söndagen, med andra ord inte före kl 
13.00 

Lördagen avslutades med några öl och 
en god köttbit i sällskap med Niklas och 
Bernt på kvarterskrogen i Gamlestan, då 
restaurang V4-Combi är stängd för gott. 
Därefter blev vi fösta i säng av vår 
eminente värd Niklas. Enligt trovärdig 
källa släpades det en hel del timmer den 
natten. 

Efter en rejäl frukost hämtades reserv-
motorn och hemfården kunde påbörjas 
sent om sider kl 15.30. 

Efter några mils körning fick vi resesäll-
skap då Martin och Bettina påträffades på 
en bensinmack med öppen huv. Ingen fa-
ra förelåg dock, det var endast en rutin-
kontroll. Färden fortsatte i paråkning. Det 
kändes tryggt för vår del då motorn inte 
kunde belastas fullt i uppförsbackarna. 
Vårt Waterloo mötte vi i den berömda 
Hova-backen. Då gav den redan trötta kol-
ven upp. Turligt nog fmns en rastplats 
mitt i backen där vi kunde rulla in. Nu för-
stod vi att det var dags att kavla upp är- 
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marna och byta motor. Vid en snabb kon-
troll konstaterades att det var hål i ettans 
kolv. Motorbytet gick i rask takt. Martin 
hämtade vatten och bilens besättning 
skruvade så fingrarna glödde. Efter över-
flyttning av förgasare och grenrör m m 
kunde den nya motorn monteras och ef-
ter påfyllning av vatten startade den på 
första slaget och gick perfekt. Efter 1 _ 
timme var vi åter på vägen. Efter den 
kraftansträngningen var det nu dags att 
fylla på magen. Detta skedde på Nalles i 
Arboga där köttbullar och makaroner in-
mundigades välvilligt. Sista etappen kun-
de avverkas i ganska rask takt, trots sliran-
de koppling. Ett stopp i Bro krävdes dock 
för avlastning av delar. Färden avslutades 
ca kl 23.30 i Bromma. Utmaningen var 
fullbordad. 

Resumé: 
Total snittfart över 100 mil ca 80 
km/tim inklusive motorstöming och 
därav efterföljande motorbyte samt 
tank- och matraster. Den totala kör-
sträckan var dock 135 mil inkluderan-
de träffrallyt och motorhämtning m m. 
Total bränsleförbrukning blev 0.8 
1/mil. Motorhaveriet uppstod på grund 
av att ettans cylinder fick tjuvluft tack 
vare att bultarna bakom svänghjulet till 
veyhushalvan inte var dragna ordent-
ligt. Ett speciellt tack till Jonas Sahlen. 
Niklas Lindberg. Rolf Jensen, Martin 
Bergstrand och Bettina Romer. 

Text och bild: Mikael Philipson 

Gänget som gjorde det! Fr v Martin Bergstrand. Mikael Philipson ovh Fredrik Ekendahl. 
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SAAB-mus 

7 BM 733 

På bilden ser vi Peter framför Saabmuseet 
tillsammans med sin 96-64 avsedd för 
historisk racing enligt appendix K. 

Då Pelle Rudb dessvärre lämna-
de oss 1994 undrade vi nog alla 
bur det skulle gå med museet. 
Pelle hade lagt ned ett ansenligt 
arbete på att få museet till den 
standard det bar idag. Vem skulle 
kunna axla den manteln? 

Nu har vi fått svar, och det bådar gott. 
Den nye chefen för SAAB-museet blir 

Peter Bäckström, aktiv SSR-medlem i 
Trollhättan. Peter är 33 år och bor i 
Trollhättan. Som sig bör har det varit 
SAAB och tvåtakt från allra första början. 
En del av uppväxten tillbringades faktiskt 
i DKW, och det måste väl ändå räknas som 
tillåtet. 

Peters "civila" bakgrund är gymnasie-
maskiningenjör och han anställdes 1984 
som elevingenjör på Saab:s motorkon- 

utan 	

struktion. Peter arbetade där några år, och 
fortsatte sedan på transmissonsavdelning-
en där han arbetade med teknisk utveck-
ling av Sensonic-systemet. 

Peter har tidigare jobbat en del tillsam-
mans med Pelle på museet, så Peter har en 
viss insikt i arbetet redan från början. 

Peter säger att det är mycket svårt att ef-
terträda Pelle, men strävar efter att musei-
verksamheten kommer att få fortsätta på 
ungefär samma sätt som tidigare. Inrikt-
ningen är att vara ett levande bilmuseum 
med bilar som går att köra och inte står 
och samlar damm. Bilarna skall synas och 
medverka i arrangemang och träffar då 
möjlighet ges. I framtiden kan vi förvänta 
oss temautställningar som t ex Saabs täv-
lingshistoria, miljöengagemang med mera. 
En liten svårighet ligger i att museilokalen 
är smal, vilket försvårar något att ha större 
utställningar utan att inkräkta för mycket 
på det ordinarie utrymmet. De innanför-
liggande lagerlokalerna har av olika anled-
ningar reducerats med 2/3, vilket inte gör 
det hela lättare. 

Saabmuseet ingår numera i en form av 
turistpaket som Trollhättans kommun lan-
serar för att locka till sig turister. Detta har 
gjort att man under sommartid tvingats ta 
en entréavgift på tio kronor. Trollhättans 
kommun har dock inget med museets in-
nehåll att göra. En avgift på tio kronor för 
att få sitt lystmäte på Saabar stillat måste 
väl ändå ses som ett mikroskopiskt hinder. 

Avslutningsvis berättar Peter att 1996 
års Saabfestival flyttas fram ett år till 1997, 
då Saab firar sitt 50 års jubileum. Man väl-
jer att satsa allt krut till jubileet istället, och 
det kan vi förstå. 

För den som vill åka på ett stort 
Saabarrangemang 1996 erbjuds istället 
den internationella Saab-festivalen i Bil-
lund, Danmark. 

Vi ber att få gratulera Peter till ett i 
mångas ögon drömjobb, och önska ho-
nom all lycka till! 

Text Martin Bergstrand, Uppsala. 
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Säsongens första träff 

%öbettuseK 
Klockan var åtta när vi svängde 
in på OK-macken. Det var lör-
dagmorgon, soligt och fint och 
träffpremiär för säsongen för 
vår del lett hörn av planen stod 
redan två gammelsaabar parke-
rade. En stund senare dök även 
Saab nummer fyra upp. 

Gänget från Uppsala med omnejd var 
samlat. En trevlig svit av modeller: 

93-60,96-61, 96-62 och 96-63. Efter 
tankning började färden mot Skär-
holmen längs gamla E4:an. 

Startplatsen utanför Klintberg och  

Way var redan tämligen välfylld när vi 
anlände en kvart före kl 10.00 och fler 
vari ringen, medan andra hördes på be-
tydligt större avstånd. Vål urstigen ur bi-
len började både jag och blicken att van-
dra bland de många nyputsade och vä-
lansade ekipagen, för att se om vinter-
mörkret hade burit frukt i form av några 
nya objekt som blivit färdigställda. Jodå, 
där fanns minst en. Blicken fastnade 
nästan omgående på en klassiskt röd li-
ten bakelse med det långa namnet 
Granturismo 750. Ägaren visade sig vara 
samme man som skriver visdomsord till 
oss på ledarsidan i vår kära Bakruta. 
Nåväl, när alla samlats och kommit i ord- 
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Matrikelunderlag för 
OBS! var si 

Namn: 	  Adr« 

Postnummer & ort: 	  

Bilmodell: 

Årsmodell: 

Regnr: 

Chassinr: 

Färg: 

Option: 

Skick: 

Modellkod: 

Bilmodell: 

Årsmodell: 

Regnr: 

Chassinr: 

Färg: 

Option: 

Skick: 

Modellkod: 

Har du ännu fler bilar? 



medlemmar och bilar 
äll och texta 

Tel: 	  

Bilmodell: 

Årsmodell: 

Regnr: 

Chassinr: 

Färg: 

Option: 

Skick: 

Modellkod: 

Drtsätt då på baksidan! 

Bilmodell: 

Årsmodell: 

Regnr: 

Chassinr: 

Färg: 

Option: 

Skick: 

Modellkod: 





Saabama ivrigt väntande på starten. 

ning inbjöds vi på en guidad tur genom 
Klintberg och Ways fina anläggning, där 
såväl försäljningslokal, reservdelslager 
och verkstad förevisades. Nya Saab 
Sensonic fick också provköras, vilket 
naturligtvis många passade på att göra. 
Som kronan på verket serverades ham-
burgare med dryck. Det satt fint, tackar, 
tackar. 

Så vidtog själva körningen. Erik Randa 
gav instruktioner och flaggade av oss. Vi 
körde runt på trafikleder och in på vil-
lovägar samt villavägar. På en sådan vän-
tade manöverprov 1. Där gällde det att 
inte backa sönder föreningens plogpin-
ne, utan bara nästan. En snygg nolla 
präntades in i mitt protokoll, då jag som 
alltför försiktig chaufför fick lite för 
mycket nästan. Sedan for vi mot nästa - 
prov alltså. Fem stycken tändstift skulle 
kastas ned i centrumhålet på en 96:a 
fälg. Avståndet var ca två Saablängder. 
Efter tre missar funderade jag på att by-
ta till hårdare stift. Dock utan resultat. 
Ny nolla. 

Nu följde den lite mera lantliga delen 
av vägslingan genom skogspartier, öpp- 

   

na ängar och längs vackra sjöstränder, 
alltsammans kryddat av ett 20-tal skylt-
frågor med huvudsakligen Saab- och 
Bakrutekunskap. Vi passade också på 
au tillsammans med flera andra kaffes-
ugna deltagare ta en picknick i det grö-
na ur medhavd korg. 

Efter manöverprov 3- backning längs 
välgrusad planka - körde vi mot målet 
och samlingsplatsen vid en båthamn 
utanför Södertälje. Grillen tändes och 
grillmästare Jonasson kämpade tappert 
med att få färg på korvarna innan vi an-
dra var framme och käkade upp dem för 
honom. Så småningom var det dags för 
prisutdelning och det välfyllda prisbor-
det fördelades bland förväntansfulla 
Saabåkare. 

Det är ju bara så, att även trevliga da-
gar någon gång tar slut och det är bara 
att lätta på kepsen och tacka 
Stockholmsgänget för just en sådan dag! 

Ett stort tack till sponsorena Klintberg 
& Way, Auto-Herba, Saab Opel Sverige, 
och Stockholms offset. 

Text: Åke Englund 
Bild: Erik Randa 
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Sommaren kom till Skåne lör-
dagen den 8 juli 1995. 1 Norr-
vikens Trädgårdar avhölls 
Bd stad Classic Car Show. öpp-
ning kl 10.00. Nöjd går jag och 
kollar att Saabarna står i en 
rät linje. (Bara en Ölands Saab 
Sport ståt- lite för långt bak.) 

artin Strömberg har fatt en plats 
med sin husvagn där han säljer si-

na motorsportböcker, som han själv 
skrivit. Fina rariteter om svensk motor-
sport från 40-, 50- och 60-talet. Mycket 
folk har redan kommit och står och kol-
lar på vår video. Intresserade börjar 
flockas framför skyltarna på P55658 
och BPZ 798. Solen börjar flöda och 
den första riktiga sommardagen är här. 

Då uppenbarade sig ett välkänt 08-an-
sikte! jo, faktiskt var det Yngve Ekberg 
som tagit sig över gränsen. Han verkade 
upprymd i sinnet av vad han såg. 
Ingvar: Du måste skriva några rader om 
Båstad Classic Car Show i Bakrutan! Du 
vet att alla som bor i Norrland (norr om 
Markaryd) har svårt att ta sig ner till 
Skåne och tennismetropolen Bästad. 
Nomikens Trädgårdar ligger nägra ki-
lometer utanför mot fiskehamnen 
Kattvik. En av de vackraste platserna i 
vår herres hage. jodå, visst skall man 
skriva om så mänga vackra och historis-
ka bilar. 

Denna dag blev en verklig succé. 
Ordspråket frän förr om Saab andan le-
ver verkligen. Många med Saab anda 
kom och hälsade och visade uppskatt-
ning. Hej "möbelhandlaren"... sade Eric 
Carlsson med Evy Rosqvist och Lennart 
Ojesten i följe. Hej. vad trevligt, sade 
Gösta Karlsson, Varberg. Förarstolen är 
snart färdig... Hej. jag heter Rolf 

Ebefors... Hej, jag heter Skav&I med 
Sonetter... Mänga, mänga hälsade och sade: 
Oj vad fina bilar. En sådan har jag haft... 
Vilken dag med Saab anda! 

OK vill ni offra lite tid och läsa om denna 
mässa plus våra tidigare utställningar med 
Svenska Saabregistrets loggo i förgrunden, 
skall jag göra en kort historia lång. 

Scandinavian Classic Car Show den 28 - 
29 oktober 1989 

Motorsportoraklet, journalist och kröni-
kör Janne Tromark ringde mig och frågade 
om Saab Rally entusiasterna ville medverka 
på en bilmässa i Malmö. Jag ringde Per Ivar 
Andersson och Anders Källqvist i Blekinge 
och diskuterade mässan. jodå, om vi fick 
bygga en monter med grusväg och granar 
med stengärde runt, ja då var vi intressera-
de. Bara ställa ut bilar utan rekvisita tycker 
vi är dött. Arrangörerna lovade grus till oss. 

Vi byggde upp en monter av frigolit som 
målades likt ett stengärde. "Grusvägen" 
med gupp anlades, så min "Pelle" långnos 
såg ut att flyga. En docka med hjälm och 
spotlight under bilen gav fin effekt. Rolf 
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Källqvist hade ett ljudband med tvåtakt ef-
fekter tagna på Dackefejden 1965. Per Ivars 
Saab Sport -65 med snygga extraljus inbygg-
da i grillen visade motorn. Anders visade 
303:an -62 kortnos. Hasse Regner, krydd-
handlaren från Vinslöv, hade med sig sin 
fantastiskt fina Saab Monte Carlo -66 och 
Saab Sonett III -"0 i absolut nvskick. En grå 
skinngrupp med matta under gjorde sig fint 
och vi hade en skön weekend. jag tror t o m 
att vi fick pris för fantasifull rallymonter. 

Saab Trollhättan hade i sin monter den 
första Saab 9000 som tillverkades i nya Saab 
fabriken Malmö. Och på söndag morgon 
blev vi inviterade till besök i nya fabriken. 
jag minns hur imponerade vi blev. Här var 
ju finare än i vart finrum! Vi blev förevisade 
hur arbetslagen byggde bilen frän början. Vi 
var saliga - Saab är bäst i världen! Men det 
finns ju många infallsvinklar om vad som är 
bäst. Och för vem det var bäst för. 
(Personal-bil-lönsamhet?) Allt är nu historia. 
Vi fick nog lite blodad tand. Vi träffade så 
många gamla rallyvänner från förr, både 
kända och okända. 

Bästad Classic Car Show 
1991-07-06 

Inför utställningen 1991 tillfrågades jag 
av en sann Saabentusiast. f d Formel III 
stjärnan från Kristianstad, Bengt Arvelid. 
om  vi ville göra en rallymonter i 
Norrviken. Efter vår lyckade utställning 
1989 tyckte vi att det var en kul utma-
ning. Eftersom det skall vara liv i mon-
tern, inte bara ställa upp bilar i parad. 
gjorde vi - tema service plats". Saab 
Trollhättan kom med den välkända 
- 283:an -  Eriks Monte Carlo kopia, 
Anders Källqvists 303:a Sport 62:a, Per 
Ivar Anderssons långos Sport, Rolf 
Källqvists 95:a och min nybyggda 
"Malle" Sport 62:a. Filmen "Rattens 
Mästare del I" kördes från kl 10.00 - 
18.00 i min nya Saab 9000 lastbil. Denna 
fantastiska filmvideo om Saabs storhets-
tid på 1950-60 talet önskar jag att alla ni 
som läser detta får uppleva, härlig musik 
och fräsiga stilstudier på specialsträck-
orm. 

Tema - serviceplats" blev uppseende-
väckande. Det var nytt i Båstad Classic 
Car Show. Tyvärr sölade jag med anmä-
lan, så vi fick inte den publicitet i pro-
grammet som var brukligt. Vi tackade 
Ekdahl - Big Boss -  för motorhistoriska 
klubben, som önskade oss välkomna till-
baka. Men vi kommer bara vartannat är. 
det får inte bli tjatigt med rallybilar. 

Båstad Classic Car Show 
1993-07-10 

Arets utställning skulle ha till tema 
- Safari rally och Baja 1000 - . Per Ivar 
Andersson nedkom med sin nybyggda 
Safari 64:a P44308. Pelle Rudh kom 
med den bil som en gång gick Baja 
1000. en rätt anonym bil som vi tyckte 
skulle fram i rampljuset. Dessa båda bil- 
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dade ryggraden i rallymontern. Dess-
utom hade vi Anders Källqvists nya 93:a 
56:a byggd som Midnattssolsrallyts bilar 
var då, med dubbla torkare på förarsi-
dan. Rolf Källqvist hade förstoringar på 
foto från Safari rallyt, där bl a P44308 
rullades framför kommunalhuset i 
Nairobi vid prisutdelningen. Per Ivar 
blev förärad en äkta geting av 
Expressens Lennart Öjesten, så nu är bi-
len så nära originalet den kan komma. 

Lennart Nilsson i Kil gjorde debut i 
Skåne med sin otroligt fina P55658 från 
1971. Jag tror jag vågar citera meningen 

Från Båstad 1993. 

en beundrare sade: Här finns ingen 
kvinna så vacker som den bilen. Jag 
nickade instämmande Jag hade "Malle" 
med , för en bil med taklampa måste fin-
nas i montern. Dessa fina exemplar gör 
denna monter till en spännande resa ge-
nom historien. 

Lars-Åke Larsson gjorde ett förtjänst-
fullt arbete med planeringen av de s k 
privata civila Saabarna. Synd bara att vi 
inte fick vara vid sidan om varandra. 
Men det hade sina randiga själ, av hävd 
brukar alla klubbar vara för sig själva in-
nanför häckarna. De tog för givet att 
även Saabklubben ville vara där. 

På kvällen innan den stora scenen 
skulle byggas uppstod ett litet dilemma. 

Helgen innan hade det var rockkonsert. 
Stora byggnadsställningar för högtalarna 
stod som stora skelett på var sida om 
scenen. Möbelhandlaren tillfrågades 
och tipsade om försköning. Svaret var 
enkelt. Vi klär in byggnadsskeletten i tyg 
och sätter DDD Gripen på ställningen 
vid sidan om scenen. Jag har ju bara 7 
mil till Bjärnum och med världens snab-
baste möbelbil 9000 turbo går det 
snabbt. DDD Gripen var vid detta tillfäl-
le utan motor och växellåda, så det var 
lättare att baxa upp den på byggnads-
ställningen. Två veckor innan Båstad 
Classic Car Show åkte vi historisk racing 
på Ring Knutstorp. Motorn skar efter 
den långa rakan på sjätte varvet. Det ver-
kade nästan helt omöjligt att få den i 
mål. 

Egentligen skulle den få ett D (dyr) 
till. Men nu när jag renskriver detta den 
2 augusti 1995, har det otroliga hänt, 
DDD Gripen har gått i mål! (Den 22 juli 
1995 fick DDD Gripen en ny "Edwin" 
motor, den vi lånade i Como Rally sprint 
vid Kalundborg. 1:a Porsche, 2:a Opel 
Rekord 6, 3:a DDD Gripen. Före bl a 
Cooper S ny 1994 års modell. Jo, de 
blev placerade i historiska klassen trots 
insprutningsmotor. Nu har turen vänt 
för DDD Gripen! Nu står hon i möbelaf-
färens monter och väntar på något ut-
landsrally 1996.) 

Vi klädde upp scenen och placerade 
DDD Gripen vid sidan. Tro mig, det var 
den vackraste scenen som varit på 
Norrvikens trådgårdar. 19000 lastbilen 
kördes videofilmer från Safari och Baja 
1000.1 programmet var Saab Rally med, 
egentligen skulle vi även vara med i 
Concours de Charme-programmet. 
Tyvärr, för det skulle vara superhemligt. 
Tydligen så hemligt att det inte kom 
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med. I programmet skulle det bara stå 
"grön hatt". 

Vi har väl alla hört historien om när 
Erik "på taket" åkte som Liras till Lasse 
Nyströms pappa? Då lär Erik alltid ha 
haft en grön hatt med sig, en sk turhatt. 
Emellertid blev Erik åksjuk och fick an-
vända hatten som "spann". Huruvida he-
la gröna hatten åkte ut, eller bara inne-
hållet, har glömts. Detta önskade jag få 
svar på framme vid scenen. Men pro-
grammakarna hade glömt den "gröna 
hatten". Speakem annonserade ut "grön 
hatt" som programpunkt efter paus. Jag 
var klädd i tidsenliga rallykläder med 
störtkruka TT 60-tal samt gjorde gester 
som Erik. Tyvärr fick jag inte tag i någon 
tidsenlig grön hatt från 50-talet. Jag bad 
radio Kristianstad om efterlysning på en 
grön hatt, men icke någon hörde av sig! 
Istället köpte jag en Snapphane i glas 
och målade hatten grön. Det blev till ett 
minne för Erik. 

Anders Källqvist körde fram oss till 
scenen med sin nybyggda 93:a 1956 
med midnattssolens rallyskyltar på. När 
jag lite framåtböjd hälsade med handen, 
hörde jag Erik säga: Det där liknar ju 
mig. Han såg lite häpen ut. Jag gick upp 
på scenen och lästen en vers på rim om 
den gröna hatten. Jodå, Erik drog en his-
toria om en grön hatt, men inte den hat-
ten jag menade. Det blev lite antiklimax 
när vi åkte från scenen, men artiga ap-
plåder fick vi. 

Om du läser detta Erik: Jag tror att alla 
läsare av Bakrutan vill att du skriver ner 
dina  historier till oss. Jag vet fortfarande 
inte slutet av historien "grön hatt". Som 
Bakrutans läsare skulle jag önska att Erik 
Carlsson och Torsten Åhman m fl skrev 
om de historier som man hört i 4 - 5 led. 
T ex paret i Monte Carlo som hoppade  

över en ravin för att tjäna tid? Inför en 
artikelserie "Jag minns". Utställningen 
gick bra. Vi ses om två år. 

Båstad Classic Car Show 
1995-07-08 

Årets tema var "Middnattssolsrallyt och 
KAK Rallyt". Redan 1993 hade jag klart 
för mig hur nästa rallymonter skulle se 
ut och var vi skulle exponera den. Att 
bara visa upp oss vartannat år tror jag är 
bra. Det får inte vara så att besökarna 
går förbi och tänker "det är samma som 
i fiol-. Vi är ju så exklusiva så våra pärlor 
skall ransoneras! 
På grund av naturlig avgång i Motor- 

LÅSS Chila,  

Från Båstad 1995. 

historiska klubben hade nya personer 
kommit till. Men alla Saabvänner, den 
hjärtlighet och fina respekt ni visade oss 
jämte redaktören på Nostalgia kändes 
bra. Vi var välkomna! Programmet i år 
hade en fm Saab historik på första sidan 
med P44301. Mycket bra. Köp Nostal-
gias juninummer. 

Årets videofilmer handlade om Mid-
nattssolsrallyt 1961 - 1963, KAK rally 
1967- 1971. För att videobilden skulle 
bli tydligare från 9000 lastbilens möbel-
skåp, byggdes ett tak mellan Saab-andan 
skylten och bilen. Men planerar man II- 
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digt, brukar det gå åt helvete. Nu brann 
9000 lastbilen, så vi fick hyra ett släp 
istället och köra filmerna i. (Tack 
Bjärnums Bil AB att vi fick hyra den gra-
tis!) Tack Gunnel Ekberg för filmerna, vi 
återkommer. Vid sidan om videon bygg-
des serviceplatsen upp med bakaxehik-
ten på höger bakhjul. P55658, Stig 
Blomqvists vinnarbil från KAK rallyt 
1971. På filmen syns och hörs Bosse 
Hellberg: "Stig har krökt bakaxeln" och 
på filmen ser man hur Bengt Erik Ström 
och servicepersonal använder gas och 
bakaxelriktare. Många frågade vad det 
var. Är det en domkraft? Vid sidan om 
stod min Saab 95:a med däck på ta-
kräcket samt bakaxelrikten för Sporten 
4 bult. 

Lennart Nilsson, Kil, som äger 
P55658, hade även Per Eklunds och 
Simo Lampinens orange BPZ 798, även 
den i nyskick. Stora fma skyltar om bi-
larnas historia beskådades ivrigt av 
15.000 besökare. Ture med fru från 
Saabs museum visade Per Eklunds vin-
narbil från KAK rallyt 1976. Alla mindes 
den otroliga fighten med Stig. Skylten 
med "Besök Saab Museum i Trollhättan" 
satt fmt. Anders Källqvist, Karlskrona, 
hade P54444, 93:an med Midnatts-
solsrallyplåtar och lok. En pärla som 
prydde ingången till montern tillsam-
mans med min Malle 62:a Sport. Med sig 
hade han också sin 95:a herrgårdsvagn 
1962. (Han lär ha blivit bjuden 25.000 
kronor för den.) 

Per Ivar Andersson hade monterat på 
original ljuddämpare från Safarirallyt 
1964 på sin P44308. Vilket sound! På 
sen eftermiddag när folket såg finalen 
på Concours de Charme och det blev 
glesare i ledet, startade Pelle upp juve- 

len, med nästan fritt blås under höger 
fram kofångare. På 15 sekunder flocka-
de sig folk i hundratal. (Den attraktio-
nen skall vi göra nästa gång. Det skall stå 
i programmet, t ex tvåtaktare startar var-
je hel timme!?) Längta och åtrå i två år. 

Kenneth Nilsson i Håstenslöv visade 
upp sin nya diamant. Kortnos 63:a 
byggd efter Safari koncept. Tänk er att 
Kenneth och hans kära hustru åkte för-
bil i stenhårda South Swedish Rally i 
pingst. De visade också sin fina Sonett 
1966 tvåtakt med chassi nr 15. Många fi-
na 96:or och 97:or visades upp. 

Tack alla, ingen nämnd, ingen glömd, 
som gjorde vår Saab rallymonter till en 
av historiens intressantaste med täv-
lingsbilar från 1956- 1974 av världsmäs-
tarbilar. Detta saknar troligen motstycke 
i historien. 

Jag avslutar med första och sista styck-
et i tidningen Kristianstadsbladets refe-
rat från Båstad Classic Car Show 1995: 

Vem kan locka mellan 15 - 20.000 
människor att lämna badstranden, se-
mesterns första riktiga soldag? Jo, gamla 
bilar, MC, traktorer, kort och gott 
Båstad Classic Car Show.! solgasset från 
den klarblå himlen trängdes och trivdes 
man tillsammans med drygt 900 utställ-
da fordon från olika tidsepoker. - En gi-
ven vinnare var den läckra Saab-delen av 
utställningen. - Blomqvist-Saaben hade 
hjulen bortplockade så att alla kunde ta 
del av de "raffinerade" tekniska lösning-
arna som Rally-Saaben hade för nästan 
25 år sedan. Nostalgikänslan var tjock 
som en nybredd honungsmacka... 
(Kunde det sägas bättre?) Saab Rally 
återkommer om två år. 

Text och foto: Ingvar Lindberg 
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Vad sägs om en 
Saabfrikväll i veckan? 

Många av oss i redaktionen och i styrelsen tycker att klubbar-
betet är roligt och stimulerande. Men många gånger ledsnar 
våra fruar och sambor när belgkvällarna får tillbringas vid 
telefonen svarande på allehanda spörsmål kring Saabar. 
Varför inte ha lördagskvällarfrån kl 15.00 - 24.(X) som Saab- 
och bilfria? Är tanken rimlig? 	 Martin Stenlund 

EN Ii■GARK. 
I3AkA ekl-f 1 	MILT 

TILL OCH FCKH SJUrt-fons 
_,.,<YRKPk t  PÅ sät,koP, k\el, 

ilkrIJhITI 

Inskickat av Karl Olof Fjellstål. 
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Eller bröderna Daltons återkomst... 

I vår gemytliga broderklubb Saab Totakt Klubbens i Danmark tid-
ning Cockpittet annonserades Totaktklubbens årsmöte 1995 med 
tillhörande träff Det skulle avhållas under pingsthelgen i sydöstra 
Danmark, närmare bestämt på en "Western Camp" strax väster om 
Rödby på den vackra ön Lolland 

Efter en tids funderande beslöt 
Göteborgsgänget samt 08-oma att 

åka ned. Boråsarna Rolf Jensen tillsam-
mans med sin bror Anders samt Per A 
hade bestämt sig för länge sedan. 
Göteborgarna bestod av Jonas och 
Lotta, "Redarn", Niklas, Nalle samt Joel. 
Från Mälardalen kom John, Bettina och 
Martin. Från Uddevalla dök Alf Lönn-
gren med familj upp. Med andra ord en 
försvarlig samling svenskar, vilket våra 
vänner danskarna skulle få uppleva. 
Som tidigare nämnts avhölls träffen på 
en Westerncamp, och därmed var träf-
fens tema givet. Cowboys are back 
again! Göteborgarna hade tömt samtliga 

leksakshandlare i Göteborg på deras la-
ger av ollonskott. Mer om detta senare. 

Vi, det vill säga John, Bettina och jag 
bestämde oss för att åka ned i Johns 95- 
60. Av olika anledningar beslöt vi att 
mellanlanda i Göteborg för att sedan 
samåka med göteborgarna och borås-
gänget ner till Helsingborg. Vi kom iväg 
vid 17.30 tiden på fredag efter arbetet. 
Förväntansfulla med knallpulvernistoler 
i bagaget styrde vi kosan likt en prärie-
vagn västerut mot Göteborg. I höjd med 
Arboga upphörde laddningen att funge-
ra ordentligt. En kort undersökning gav 
inget resultat, kolen var nyligen bytta. 
Eftersom batteriet var fårskt och fullad- 
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dat beslöt vi att stäva vidare. Klockan 
01.30 strax innan Lerum var det dags 
igen.... Utan någon förvarning dog mo-
torn. Det var extra knäckande eftersom 
vi nu var så nära. Bensin hade vi så det 
räckte, så det första vi gjorde i mörkret 
var givetvis att kolla gnistan, Ingen gnis-
ta! Felet lokaliserades till fördelaren, där 
vi upptäckte att brytararmen hade gått 

Kullavik. Raskt monterades Jonas 93- 
59:as generator/vattenpump ur för att 
ha som reserv. Jonas skulle nämligen 
åka 9000. "Tvåburk" kan man ju inte 
åka! Tillsammans med Nalles fina 99-70 
EA åkte vi ner mot Varberg för att träffa 
boråsarna som mötte upp med två fina 
soltakssportar. Självklart hade vi en liten 
revolverduell på motorvägen ned mot 

Som synes är 95:an en mycket bra "laståsna" för tunga sprit-transporter. 

av! Som tur var hade John en extra bry-
tare. I skenet av en liten ficklampa ställ-
de John in avståndet på ögonmått. 
Startförsök och genast puttrade det 
hemtrevligt igen! Precis då vi skulle 
svänga ut igen fylls backspegeln av blål-
jus. Polisen! Vad nu då? Vi har inte gjort 
något fuffens! Ingen fara, de hade bara 
stannat för att hjälpa till, och vände till-
baka då de fick klart för sig att allt var 
OK. Till slut gled vi in i Göteborg där mi-
na föräldrar väntade på oss med nattlogi. 

Vilan blev inte lång, redan klockan sju 
följande morgon mötte vi Jonas i 

Helsingborg! Vi kom ned till Helsing-
borg precis till färjeavgången. Tyvärr 
fick alla inte plats på färjan, utan vi fick 
vänta en avgång. Priset var hutlösa 645 
kr t/r för den lilla biten. Därefter vidtog 
färden ner mot Lolland och den hägran-
de träffen. 

Då vi till slut kom fram till Rödbyhavn 
visste vi att vi kommit rätt, när vi sakta 
rullade in på bensinstationen med ben-
sinbrist och ett nära nog tomt batteri då 
vi såg en fm 93-59 med danska plåtar. En 
välkommen syn! På Westemcampen 
där träffen skulle hållas hälsades vi 
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varmt välkomna av våra värdar och 
värdinnor och vi tilldelades några stu-
gor, eller "Jails" som de kallades, samt 
träffinformation. På kvällen hade vi en 
trevlig grillafton och tillfälle att bekanta 
OSS med våra danska vänner. Det blev 
inte sent, det blev tidigt på morgonen 
innan det blev läggdags. På söndag mor-
gon var det dags för 1995 års Viking-
rally. En tiomilatur runt Lolland inklu-
derat ett besök på Knutenborgs Safari-
park. Frågorna var kanske inte helt lät-
ta, en fråga gällde vad som skilde en 
speciell brevlåda från andra danska 
brevlådor. Givetvis konsulterade vi den 
danska lokalbefolkningen och fick reda 
på att den saknade reflexer! Det gällde 
att ta reda på om en bäck rann väster el-
ler österut, kartan gav ingen ledning så 
vi skickade ut en expedition i form av 
undertecknad som kunde konstatera att 
bäcken var uttorkad! Det mest exotiska 
inslaget måste varit inne på Knuten-
borg Safaripark, då en av en framförva-
rande bilist uppretad tiger, beslutade 
sig för att en Saab 95:a är ett lämpligt 
objekt att hoppa upp på. 300 kilo tiger 
försökte att kliva upp på bilen via bak-
luckan men misslyckas turligt nog. Jag 
kan garantera att en tigerskalle fyller 
upp bakrutan på en 95:a ganska bra! 
Tur att bilen var röd, och inte savann-
beige eller antilopbrun. Som ett litet 
minne av påhälsningen hade vi ett stort 
avtryck stort som en singelskiva av ti-
gertassen i dammet på bilen. 

Lagom trötta efter en hel dag på ut-
flykt kom vi hem till campingen för att 
vila och samla krafter inför middagen 
på kvällen. Givetvis på Westemtema! 
John ställde upp med 95:an som pils-
nerfraktare till festlokalen som låg en li-
ten bit bort. Begreppet pilsnerhäck ha- 

de fått en ny innebörd. Det delades ut 
pris för bästa kostymer och annat. Det 
arrangerades också auktion och fråge-
tävlingar och vi hade mycket dejligt. 
Glädjande för oss, var det Per Anders-
son med codriver Niclas som tog hem 
segern i 1995 års Vikingrally! 

Bröderna Dalton från Göteborg hade 
med sig så mycket ammunition till sina 
revolvrar att till och med försvarsmak-
ten skulle blivit avundsjuk. Med andra 
ord låg krutröken snart tät i lokalen. Vi 
andra med begränsad tillgång på ammu-
nition kände oss klart utsatta. Men styr-
keförhållandena utjämnades snart. Våra 
värdar delade ut en form av "partypisto-
ler" till de som inte redan hade. De skul-
le användas att ackompanjera Totakt-
klubbens kampsång. Pistolerna ladda-
des med en separat krutladdning. 
Effekten och volymen var enorm, snart 
kunde Daltons hållas i schack. Inte så 
mycket genom att skjuta, utan genom 
att hota med att skjuta. Terrorbalansen 
var återställd! Efter mycket god mat och 
lika mycket gott att dricka blev det 
Saabsnack till tonerna av Torsons 
"DKW" långt in på småtimmarna. 

På måndag morgon, efter att vi lämnat 
stugorna, åkte vi i kortege mot Aalholms 
slott fina bilmuseum. Det var en vacker 
syn med flera fina tvåtaktare så långt 
ögat kunde se. Allmänt håller danskar-
nas bilar en mycket hög och jämn stan-
dard. På bilmuseet var det en Saab 
det första vi såg. Utanför står en av 
Danska Flyvevåpnets utrangerade RF-35 
Draken. Man känner igen den på långt 
håll genom den karaktäristiska nosen 
försedd med olika kameror. För övrigt 
är det inte så vanligt att Saabar drivs 
med Volvomotorer, och tur är väl det. 
Inne på museet fanns det en mängd oli- 
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ka fordon utställda. Man hade för en be-
gränsad period en Sport i tävlingsutfö-
rande, en jubileums 80:a samt en lätt 
modifierad Sonett V4. Bland andra for-
don kan nämnas Idi Amins Mercedes li-
mousin och en NSU Wankel Spider frän 
1965. Det fanns också en mängd sa kal-
lade mässings-bilar. Sammanfattningsvis 
ett trevligt museum. väl värt ett besök 
om man har vägarna förbi. 

Eftersom värt ekipage hade långt att 
åka var vi tvungna att åka redan vid tolv-
tiden. Efter vi sagt adjö till våra danska 
vänner, bar det iväg hemåt mot Sverige 
och Stockholm/Uppsala. Ett försök att 
köpa med sig god dansk öl misslyckades 
tyvärr. vi  måste ha valt fel ställe, för där 
sålde man inte öl på helgdagar. Måste  

vara något dumt de lärt sig från Sverige. 
Resan gick utan bekymmer, förutom att 
laddningen började att krångla igen i 
Nyköping. Vi blev inte ett dugg oroliga. 
Har vi kört mellan Arboga och Rödby 
utan laddning var det här som en fjärt i 
rymden. Vi misstänkte laddningsregula-
torn. Strax innan midnatt rullade vi in 
mot Stockholm, sedan skulle Bettina 
och jag vidare mot Uppsala. jag kan ga-
rantera att den natten somnade man in-
nan huvudet nått kudden! Avslut-
ningsvis vill vi tacka våra danska värdar. 
ingen nämnd, ingen glömd, för en me-
get dejlig treff! Vi ser fram emot nästa 
års arrangemang! Om vi får komma för-
stås? 

Text: Martin Bergstmnd, Uppsala. 

41 



a irutran 

Till Europas mitt 
med en bil från skroten 

Inte sd lite inspirerad av Stig-
Olof Petterssons reseberättelse 
i en Bakruta frdn begynnelsen 
av detta drtionde, smiddes vd-
ren 1993 planer pd att försöka 
knäcka Europa med "Plogen". 

»logen är en numera röd och svart 
e—  (den sistnämnda färgen pryder som 
sig bör enbart motorhuven) Saab 96 -

66, räddad en hårsmån från pressarnas 
glupska innanmäte på en Stockholms-
skrot. Räddaren var den inte helt obe-
kante Fredrik Ekendahl, och det hela ut-
spelade sig en julidag 1992, några ögon-
blick innan långnosens ifråga personlig-
het (= pappersidentitet) skulle skickas 
in till länsstyrelsen för att giljotineras 
för gott. 

Som vanligt när Fredde är i farten 
stod djungeltrumman snart på besikt-
ningen efter diverse svets och bromsre-
parationer och kunde släppas ut i frihe-
ten igen, med blott två ettor i protokol-
let trots en ovanligt hård hammare. 

Någon månad senare bytte under-
tecknad till sig denna vagn mot diverse 
Monte-delar. Under hemfärden rasade 
lådan, men detta var väntat eftersom en 
bergborrmaskin stod sig underlägsen 
mot denna ifråga om oljud. 

Väl hemma blev det lådbyte och en 
pensellack en natt, eftersom bilen vid 
köpet var utsmyckad i en rosa och lila 
utstyrsel (hu!). 

Namnet Plogen fick den efterföljande 
vinter, efter att den visat helt suveräna 
framkomlig,hetsegenskaper i djup snö, 
som lämnade allt vad som heter V4:or, 
900:or och kortnosar långt bakom sig. 

Jag glömmer aldrig den gången jag 
stod fast mitt i en backe i skogarna kring 
Åtvidaberg. Förhållande givetvis: Snö, 
halt, svinkallt, sommardäck på Plogen 
och ett uppförslut med närmast alplik 
lutning. Till Plogen var kopplat ett släp, 
med ca 600 kg Saabgrejor som skulle in-
kvarteras i ett förråd i trakten. Vad gör 
man? Jo, i släpet, någonstans, skulle det 
ligga ett, i bästa fall två, torra gamla 
dubbdäck som jag hade för mig höll luf-
ten. Efter lite grävande dök det upp nå-
gra rostiga fälgar med spikförsedd gum-
mibeklädning datumstämplat 1969 eller 
något sådant. Mer grävande efter kamrat 
domkraft i bilen (som blott var lastad 
med 150 kg) och sedan snabbt däcksby-
te på det drivande hjulparet. 

Som ni redan räknat ut, var detta vad 
som behövdes för att 42-hästaren skulle 
kunna ta ekipaget vidare, vilket den ock-
så gjorde. 

Nåväl, året blev 1993 och under se-
mestern skulle släkten i Sydtyskland be-
sökas. Jag tog kontakt med kompisen 
Micke Ohlsson i Götet (Saabgalning 
som ägt minst 40 95:or och 96:or i sina 
dagar) och frågade om han ville hänga 
med. 

Visst skulle han det och vi bestämde 
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Fikarast längs motorvägen i Hannover. 

att efter visiten i Bayern skulle långnäb-
ben riktas mot Österrike och alpland-
skapet där. 

Innan långresan skulle den årliga be-
siktningen företas, vilket innebar att off-
ra ett par lediga dagar på att svetsa bak-
vagnsrost i mängder. Jag monterade in 
rullbälten bak såsom sällskap till de 
främre som redan satt där vid köpet, 
och konverterade frambromsarna från 
original trummor till skivor från V4. Åt-
gärder som verkligen är att rekommen-
dera med tanke på trafikrytmen, köbild-
ningarna och utförsbackarna "där 
börte". 

Med en dum liten parentes i protokol-
let för en vass bakskärmskant (sanning-
en var den, att högst hälften av skär-
mens ursprungliga massa ännu existera-
de) rullade Plogen ut ur SBP:s hall i 
Motala en dag i slutet av juni. 

En 1.000 mila service efter den gång-
na slitsamma vintern gjorde att det åldri-
ga åkdonet nu var redo för en ordentlig 
tripp. 15 liter tvåtaktsolja och lite re-
servdelar och verktyg stuvades in i re- 

servhjulsdurken och under baksätet. 
Jag och min mor Birgitta, som också 

skulle åka med oss ner till min gamla 
mormor i Bayern för att stanna där nå-
gon månad, startade så äventyret genom 
att bränna iväg till Göteborg en solig 
julikväll. Där plockades Micke upp 
och vid tvåtiden på natten rullade vi 
ombord på en färja med destination 
Fredrikshavn. 

Väl över på den danska sidan mötte 
oss ett monsun (ja, nästan) regn. 
Givetvis gick en led till torkarmekanis-
men sönder under panelen. Efter en vi-
sit på en skrot (autouphug som danskar-
na säger) och en V4 fått släppa till den 
felande länken, hade vi torkare igen. 

Efter ca 155 mila sträckkörning med 
ett stopp för övernattning i Göttingen i 
Mittyskland, puttrade vi in i Neuga-
blonz, mormors hemort vid midnatt en 
kväll. Inte en motorhuvsöppning från 
Vadstena till Neugablonz, så resan hade 
börjat bra. 

Micke och jag stannade där tre dagar. 
Det blev några 20 - 30 mila svängar runt 
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omkring där för att hälsa på bekanta. En 
sväng in till Miinchen hann vi med ock-
så en lördagskväll (ca 20 mil). 

Vi åkte från Neugablonz tidigt en 
morgon och satte kurs mot Österrike. 
Vi åkte in i den medeltida staden Ulm 
(sevärd). I ett skyltfönster i en bokhan-
del där hittade jag en väldigt komplett 
Saabhistorik skriven av en tjeckisk för-
fattare. Språket var tyska, och bildmate-
rialet väl tilltaget och smått unikt och al-
drig återgett någon annanstans så den 
boken köpte jag med mig hem. 

Vi kom så ner till Österrikiska grän-
sen mot kvällen. Tre gränsvakter gick 

Jag lyckades ej ta reda på hur lång 
denna är, men uppskattar den till ca en 
mil. Lite pirrigt när tempnålen började 
klättra uppåt med rött mål i sikte, efter-
som detta ej hänt tidigare trots mycket 
värre alpbestigningar på den tyska si-
dan. 

Väl framme i Bregenz vid tunnelns 
mynning bytte vi termostat och proble-
met kom ej tillbaka sedan. 

Vi stannade i Österrike någon dag. 
Hemresan skedde över diverse flera me-
deltida tyska städer, bl a Rothenburg 
a.d. Tauber. Där råkade jag köra över en 
alltför hög trottoarkant när vi skulle in 

"Plogen bredvid en yngre släkting. 

bestämt fram mot bilen, och en av dem 
nästan skrek: 

- Öppna huven! 
I tron att de skulle söka efter smuggel-
gods av något slag gjorde jag som han 
sade, och vi misstänkte att de nu skulle 
riva bilen. 

Det enda de gjorde, när huven väl 
kom upp, var att fråga: 

- Zweitakter, stimmt? (Det är en två-
taktare, eller hur?) 
Efter en kommenderad och sedan beju-
blad ljudförevisning (eftersom jag 
förstås skruvade av luftrenarlocket) 
kollade de våra pass och gav oss klar-
tecken att ge oss in i tunneln genom 
Brennerpasset. 

på en mack, med en ordentlig reva i av-
gassystemet som påföljd. 

Med några extra avgasklämmor, lite 
Firegumpasta och resterna av en coca-
colaburk var problemet ur världen. Det 
läckte lite (inte in i kupén), så resten av 
resan bjöd vi tyskarna på lite Gr 2- 
sound. 

Övernattning var inga problem, över-
allt på landsbygden sitter det skyltar 
"Zimmer", vilket motsvarar engelsmän-
nens "Bed & Breakfast". Priserna är hu-
mana, ca 100 kronor per person. 

Vi åkte in till Hamburg en kväll. Nästa 
kväll vid sextiden kom vi till danska 
gränsen. Vi räknade ut att vi skulle hin-
na ta det ganska lugnt de 30 kvarvaran- 
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de milen till Fredrikshavn, där vi skulle 
ta färjan vid 03.30-tiden påföljande mor-
gon. Så vi stannade till i Århus och åkte 
inte därifrån förrän vid midnatt. Bara 15 
mil kvar, så vi skulle väl hinna. 

Säkert hade vi gjort detta, om det inte 
varit för den lilla petitessen att väder-
strecken, vissa orters placering och mitt 
minne angående detta inte stämde öve-
rens. 

Gränsstaden mellan Tyskland och 
Danmark, som vi alltså passerat 15 mil 
tidigare, heter Padborg. På tyska heter 
orten Pattburg, och det var också det 
enda namn vi sett på vägvisarna, efter-
som vi då kommit från den tyska sidan. 

Nåväl, vi åkte alltså ut ur Århus, mot 
E45 och de båda riktningsalternativen 
Kolding (söderut) och Randers (norrut) 
visades på tavlorna. Dock hade jag alltså 
förväxlat placeringen av orterna på kar-
tan och fick för mig att Kolding låg norr 
om Århus. Vi satte alltså fart mot denna 
stad, utan att titta på kartan. När vi väl 7 
mil senare passerat avfarten till Kolding, 
dök namnet Padborg upp på vägvisarna, 
och talade om att det är 80 km dit. 
Varken Micke eller jag reagerade efter-
som sydgränsen för oss är Pattburg. Vi 
snackade lite om att "Padborg nog är nå-
gon håla nära Fredrikshavn" och varken 
tittade på karten eller förvånade oss 
över att den sistnämnda orten lyst med 
sin frånvaro på kilometeravståndsskyl-
tarna. 

Väl framme i detta Padborg dök skyl-
ten "Bundesgrenz 2 km" upp. BUNDES-
GRENZ!!! Då insåg vi vårt lilla misstag. 
Vi var vid Jyllands sydände vid den TYS-
KA gränsen och inte vid norränden, där 
vår färja väntade. Klockan var nu 02.00 
och det är ca 30 mil till Fredrikshavn... 

Vi räknade efter hur mycket dansk va- 

luta vi hade. Totalt Dkr 60, och tanken 
är tom... Det blir att åka in i Tyskland 
igen och tanka för de sista D-marken vi 
hade kvar. Hand i hand med går förstås 
den sista skvätten tvåtaktsolja åt ur vårt 
förråd. 30 liter var nu islagna, måtte det-
ta räcka. 

4 mil från Fredrikshavn, vid kl 05.00- 
tiden på morgonen, gick bilen på ångor-
na. En nattöppen mack hade omaket att 
begära Dkr 49 för en liter tvåtaktsolja, 
och då skulle det ju inte bli mycket över 
att tanka för, så vi stannade till vid några 
stängda mackar, rotade i papperskor-
garna efter slängda oljeflaskor, det kun-
de finnas kvar en skvätt i. Vi fick på så 
vis ihop till någon snål deciliter (fyr-
taktsolja, inte bra!). 

Men vi har tur. Nästa mack höll just på 
att öppna för dagen, och den vänlige fö-
reståndaren löste vår situation genom 
att sälja en halvliter tvåtaktsolja till oss 
för Dkr 15. (Han hade ett fat i källaren). 
Så nu kunde vi tanka för resten. 

Väl framme i Fredrikshavn lyckades vi 
få en återbudsplats på färjan. Några tim-
mar senare var vi på svensk mark igen. 
Jag släppte av Micke och drog hemåt. 
När jag puttrade in på parkeringen hem-
ma i Vadstena var 484 mil tillryggalagda 
under dessa dagar. 

Vad jag med denna berättelse vill tala 
om, föret som orkat läsa ända hit, är hur 
mycket en tvåtaktsSaab som oförnuftigt 
nog ställts på skroten, kan ha kvar att 
ge. Den gamle kämpen är långt ifrån slut 
och ännu idag i fullt bruk. 

Jag har fått mersmak på det här med 
att åka långt med tvåtakt och både Öst-
europa och norrmännens Nordkaprally 
1997 (220 mil) känns väldigt lockande... 

Text: Matthias Roswall 
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Namn: Petter Braathen 

Bor: Trymveien 2, 1920 

Sörumsand, Norge 

Ålder: 42 år 

Tidigaste Saabminne: 

Min förste bil - Saab - 1963 års modell. 

Värsta Saabminne: 

Motorstopp på julafton. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

Har en gang hatt Volvo (åtta månader) 

- aldri mer. 

Det bästa med Saab: 

Frihjul og at den er svensk. 

Och det sämsta: 

Mine Saaber har hatt dårlige bremser.  

Hur många Saabar bör man äga för att 

vara lycklig. Och vilka: 

For meg vii det vare tillrekkelig med en 

styck totakt - med saxomat (eier idag ing-

en Saab). 

Är du lycklig: 

Savner en Saab. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 

ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): 

Jeg arbeider for å få större forståelse for 

min Saab-interesse. 

Jag vill också ha sagt att: 

Onsker å kjöpe Saab-totakter med 

saxomat. (Telefon 0094722629900 

arbetet og 0094763827328 privat). 
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Med~ar 

Namn: Jan-Ove Nilsson 

Bor: Malmö 

Ålder: 43 år 

Tidigaste Saabminne: 

När min far kom hem med familjens första 

bil, en splitterny Saab 96 GL V4 köpt i 

Hässleholm. 

Värsta Saabminne: 

När vi skulle köra till Idre och fick punkte-
ring på ett av framhjulen. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

För att ytterligare övertygas om att 

Saabbilens överlägsenhet. 

Det bästa med Saab: 

Det är frihjulet. 

Det sämsta: 

Jag kommer inte på något och tur är 

väl det. 

Hur många Saabar bör man aga för att 

vara lycklig, och vilka?: 

96 GL V4, en rally V4 och Saab 93-59 

(3 st). 

Är du lycklig?: 

Ja, men jag saknar en Saab från 1959. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 

ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): Till 
hälften deltagande och till hälften över-
seende. 

Jag vill också ha sagt att: 

Tur att den finns, jag menar Saab 96 GL 

V4 och gammel Saabar. 
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MedÄmin ar 

Namn: Gunnar Möller 

Bor: Hovsta utanför Örebro 

Ålder: 37 år 

Tidigaste Saabminne: 

Pappas vita tvåtaktare som stod på parke-

ringen vid Restalundsvägen i Örebro om-

kring 1960. 

Värsta Saabminne: 

När man satt på en camping utanför 

Lysekil med en tremånaders baby och 

hade en sprucken Saabkylare. Fick bestäl-

la en kylare från Trollhättan med posten. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

Kommer nog aldrig att hända, hela 

familjen gillar Saab. 

Det bästa med Saab: 

De är roliga att köra, allt från en 93:a till 

turbo samt att den är framhjulsdriven. 

Och det sämsta: 

Saabs dåliga kylare och värmekranar. 

Hur många Saabar bör man äga för att 

vara lycklig. Och vilka: 

Lyckan sitter nog inte i antalet utan att 

man trivs med de man har. Familjen har 

för närvarande en 93:a 1956 som är 

under renovering, en 96:a 1969 som 

byggdes om till rallybil 1973 och en 

gammal 900:a 1981 som är vardagsbil. 

Men en Sonett skulle inte sitta dumt... 

Är du lycklig: 

Ja, det tycker jag. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 

ditt Saabintresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): 

De flesta ser oss i familjen som lite 

Saabioter. Gällande släktmiddagar är det 

svårt att välja. 

Jag vill också ha sagt att: 

Det är synd att Saab inte har haft en riktig 

kombibil sedan 95:an. 
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Med~mar 

Namn: Bengt-Erik Torkelsson 

Bor: Borås 

Ålder: 46 år 

Tidigaste Saabminne: 

En resa till fisketävling i baksätet på en 

Saab 92-55, trädtoppar var allt jag såg. 

Värsta Saabminne: 

När jag under en rallytävling skrotade 
min fabriksbyggda Saab V4 Gr:2 

(körd 1.400 mil). 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

Om Volvo skulle lyckas göra en lika felfri 

bil som min bruksbil Honda Civic Esi. 

Det bästa med Saab: 

Var frihjulet på tvåtaktare och V4:or. 

Det sämsta: 

Att man inte längre har frihjul på Saab.  

Hur många Saabar bör man äga för att va-

ra lycklig, och vilka?: 

Man bör ha ägt en V4 Gr:2 och man bör 

äga en 96-63 och en jubileumsblå 96-80, 

som jag äger nu. 

Är du lycklig?: 

Ja. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saabintresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): 

Man blir ofta betraktad som lite udda, men 

man vet ju att de har fel. 

Jag vill också ha sagt att: 

Äga och köra en Saab tvåtakt och V4 är ett 

sätt att leva! 
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Med~mar 

Namn: Roger Pettersson 

Bor: Töre (cirka fem mil norr om Luleå) 

Ålder: 29 år 

Tidigaste Saabminne: 

Min fars 96 60:a som det bara gick att 

tanka tio liter i. Tanken var trasig, så tan-

kade man mer rann det ur. 

Värsta Saabminne: 
Jag och min då ettåriga dotter hängande 

upp och ner i vår ögonblicket innan total-

kvaddade 900 80:a. Som customstrick 

betraktat var det dock lyckat. Jag sänkte 

taket två decimeter på en tiondels 

sekund. Vi klarade oss oskadda i alla fall. 

Flygkvalitet... 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 

Inte vet jag om jag skulle köpa en, men vi 

har en skänkt Volvo i familjen. 

Det bästa med Saab: 

Allt. Teknik, komfort. 

Och det sämsta: 

Va? 

Hur många Saabar bör man äga för att 

vara lycklig.Och vilka: 

Det kan inte finnas någon övre gräns, men 

jag klarar mig ganska bra med en 96 63:a, 

en 99 76:a och en 900 84:a. 

Är du lycklig: 

Jodå, det är jag. Men fråga för all del inte 

vad min hustru tycker om tre Saabar och 

en ny Volvo på gården. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 

ditt Saabintresse. (Är det viktigare än 

släktmiddagar och gemensam fritid): 

Med milt överseende och en klapp på 

axeln. (Ja, ja det blir nog bra när han 

blir stor). 

Jag vill också ha sagt att: 

Det går även bra med mopeden, 

hjälpmotorer och andra små tvåtaktare. 
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.7 Saab Cabbar 

Bert "bärarmen" Ytterhag och 
Peter Thyllander har gemen-
samt köpt Rollnys gula cab och 
rustat upp den samt besiktigat 
den, med V4-motor. 

På midsommarafton =isades det flitigt. 
Berts gode vän Micke Edlund besåg vi-
dundret och fick genast ett enormt ha-
begär. 

- Får jag köpa den, frågade Micke. 
Svaret blev förstås nej. Ett sådant 

vackert fordon kan man ju inte skiljas 
ifrån. 

Det förstod inte Micke. Två veckor se-
nare ringde Micke till Bert. 

- Jag har en cab, en V4-cab. Jag och 
min garagegranne har byggt en. 

Juste bygge. Micke och hans polare är 
ganska händiga. Bilen tog ca en vecka 
att bygga inklusive lack. Den är förstärkt  

i golvet och har således öppningsbara 
dörrar. I skrivande stund håller grabbar-
na på och lägger parkettgolv i bilen. 

- Avspolningsvänligt, säger Micke, 
som redan fått torka ur några spyor. 

En riktig pilsnerbil är det, trots att den 
är ganska fin. Bilen är baserad på en 
73:a, men har fått ett lite äldre stuk. 
Fredrik Ekendahl bidrog med en front 
från en 67:a m m. Lacken är, som den 
uppmärksamme nog redan noterat, 
IHP*. Godkänd hos SBP? Jovisst, regis-
treringsbesiktningen gick som en dans. 

Fler cabar på väg? 
Mickes garagekompisar är förstås väl-
digt avundsjuka. De lär nu jaga lämpliga 
objekt att sätta kapen i. Hur många ca-
bar finns det i Stockholm nästa sommar? 

*IHP. förkortning av - I Hate Picknicks - . Ett begrepp stif-

tat av den icke helt okände Lörs. 
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96-60 en tidig högerstyrd prototyp? 

Ödsmål i norra Bohuslän stod det en 
stor samling bilar, som en äldre herre 

släpat hem från stora delar av Bohuslän. 
Bilarna var tänkta för att renoveras och 
vissa skulle skrotas och säljas som re-
servdelar, Och under tiden placerades 
bilarna på en åker men där blev dom 
bara stående. Drygt 300 bilar ställdes 
dit i början av --Otalet och dom var nog 
relativt fina då. Men med åren på åkern 
blev dom totalt sönderrostade och när 
allt gräs och sly bäddat in bilarna så syn-
tes dom nästan inte alls. 

Det var en härlig syn att gå och titta 
på.  dessa bilar, men att gå in i objekten 
var inte att tänka på, för dessa hade 
sjunkit ner i åkern och rosten ätit upp 
bottenplattan. så bilarna var av modell 
Flinta. 

Det fanns drygt 25 st Saabar av alla 
modeller att beskåda dessa hade en sak 
gemensamt. det fanns inga delar som 
kunde användas för att allt var fast-
rostat. 

Under våren 1994 sålde ägaren alla 
- bilar" till en bilskrot i Trollhättan som 
pressade allt och nu finns inte denna 
bilkyrkogård kvar längre. 

Text ac-b Bild Erik Randa 
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Vi skulle på detta sätt vilja pre-
sentera våra bägge 95:or. 
Den ena med chassinummer 896, till-
verkningsår 1978, tvåportsförgasare 
och i ett hyfsat skick för 4.500 kronor. 
Namn: Skåpet. 

Den andra med chassinummer 1, en-
portsförgasare med diverse förorening-
ar och i ett skick som nytillverkad. 
Kostnad, rent nöje. Namn: Tony. 

Bägge 95:orna kommer att borga för 
att Saabarna "still rolling strong". 

Text: Per, Anneli och Tony 
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kir utran 	 

ZY/fr däe/ 
Säljes: 

Saab 96 -60, påbörjat renoveringsobjekt, blå, lite ros-
tig, 18.000 mil, avstålld sedan mars 1985. Komplett 

bil med mycket nya delar, t ex fyra vita däcksidor, fyra 
stötfångarhom, två dörrspeglar, två dörrbottnar, två 

damasker m m. Även en del begagnade delar säljes, 
t ex extra inredningsdelar, extra däck, snobbringar m 

m. Säljes p g a platsbrist och tidsnöd. Pris: 10.000 
kronor eller bud. Saab 96 -62/63, komplett renove-
ringsobjekt, avställd sedan mars 1983, 16.000 mil, 

röd, men lackad mintgrön. Mycket delar och papper 
medföljer, bl a besiktningspapper från 1972. Två 
ägare före mig. Pris: 3.000 kronor eller högstbjudande. 

Saab 96 GL -79, reservdelsbil eller renoveringsobjekt, 
17.000 mil, avställd sedan maj 1994, gul. 

Claes Jansson, tel 0552-301 63 

Stenskottsskydd nederdelen, bakskärmar V4:a nr 73 
7355-9. Pris: 150 kronor styck. Drivknutsgummi två-

takt. Pris: 300 kronor per sats. Värstingoriginalspoiler 
till 900 fram och bak, nya, mycket ovanliga. Pris 2.000 
kronor. Tändstift till tvåtakt, Bosch M225TI och 175TI. 

Pris: 25 kronor styck. Tändstift till V4:a årsmodell 67 - 
68. Pris: 10 kronor styck Tändstift till V4:a årsmodell 

69 -80. Pris: 15 kronor styck. Mycket andra delar till 
V4:a, 99 -900 samt även lite tvåtakt. 

Carl Magnus Johansson, tel 0506-205 62 
(efter kl 17.00) 

Saab 93 -57, avstålld med extra tillbehör. Pris: 6.500 
kronor. Delar till Saab 92, 93, 95 och 96, nytt och 
begagnat. Till tidig 99:a nya kofångardelar, mätare, 

oljefilter, avgasklammer upphängning, Sport-lister och 
klädsel. 

Stefan Gustafsson, tel 0492-403 54 

Saab 95-62, ny motor, växellåda, tank, bromsar och 
en del plåt (skärmar m m). Går mycket bra. Kräver en 

del svets i bakre hjulhus och hyvel. Registrerad och 
besiktigad. Saab 92, bra objekt. Röd/grå/svart randigt 
tyg till 92. Gul/svart rutigt tyg till 92 och 93. 

Lars Einar, tel 0155-33321 

Saab V4 96 -79, komplett utan motor och låda, av-
ställd sedan 1987, mycket fin. Saabs riktbänk för 96, 

99 och 900 med tillbehör. Plåt, nytt och begagnat 
till 96. 

Roland Klaesön, tel 0495-301 08 (efter kl 18.00) 

Saab 96 V4 -67, renoveringsobjekt eller busbil, av-
stånd sedan 1980, buckliga skärmar, dörrar och sido-
plåtar, men fri från rost. Penselmålad röd/svart. Säljes 

utan motor, men med rallystol och svetsad ditt. För 
frisk att skrota. Pris: 500 kronor. Saab 96 V4 -73, ny-

besiktigad och körklar, grön, två ägare 1973- 1995, 
16.000 mil, ej rost. Pris: 5.000 kronor. 

Hans Wiksten, tel 063-75 21 87 

Saab 96 -64, röd, besiktigad till april 1996. Fin bruks-
bil, bensinsnål, radio, stereo samt booster i handsk-
facket. 

Ingvar Svensson, tel 0140-12390 

Saab 96-68, avstålld 1995-03-31, rostig men funge-
rar. Pris: 1.000 kronor. 
Saab 95 -75, avstålld 1995-06-08, f d militärbil. 
Påbörjad renovering. Pris: 1.700 kronor. 

Tord Wiklund, tel 0520-55489 

Saab 96 -62, mörkblå. Pris: 5.000 kronor. Motor till 
Saab -62. Pris: 1.000 kronor. 
Växellåda till Saab -62. Pris: 1.000 kronor. 

Hans Strömdahl, tel 063-75 21 07 

Saab 96 -61, grå, bra bruksskick, 8.000 mil. 

Renoverad motor, nya bromscylindrar fram och bak. 
Fin inredning, ej rost i golv. Diverse delar samt dubb-
däck medföljer. 

Ingemar Darsell, tel 08-550 983 64 

834483 kopplingsnav, 8200412, 8200438, 
8219446 gummi (4 st), 8343865 skruv, 8342685 

bussning, 8309817 kolvringar, 8310856 kolvringar, 
8310260 kolvringar, 8310849 kolvringar, 8343642 

lock, 8207581 arm, 8211393 plastdetalj, 820170 flä-
der, 8341190 brickor (4 st), 8342198 brickor långa (3 
st), 8219438 gummi (2 st), 8342677, 8371940, 

8349516, 8344038 låsring, 8379356 lock, 831028 
kolvbult (2 st), 8376030 eldosa, 7080617 lock växel-
låda, 8342230 drev växellåda, 7167174 backdrev 

växellåda, 8380404 reparationssats Bosch, 
8341208, ringar (3 st), 8342594, 7209729 glas nurn-

merskyltsbelysning Saab 95, 8300477 konsol' (3 st), 
8215097 brickor (15 st), 7236227 brickmutter bak-

lucka Saab 95, 8352379 förgasardel, 7863905 insex-
skruvar förgasare V4, 8218877 plåtdetalj, 7313836, 

7304660 stag stötfångare (3 st), 8340721 brickor (2 
st), 7311038 gummislang tvåtakt 65 - 68 (3 st), 
5731103 gummislang tvåtakt 65 - 68 samt 8344475 
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bricka. Dessutom säljes till Saab 96 60 - 64 inredning-

ar från blåa och bruna bilar. 

Kjell, tel 0243-31093 eller 0247-221 31 

Saab 96-64 2 stycken. En treväxlad och en fyrväxlad 

samt delar. Pris för båda: 5.000 kronor. 

Benny Lundberg, tel 0151-101 61 

Saabo husvagn -67, nylackad in- och utvändigt, helt 

nya plyrnåer och gardiner, skattad och besiktigad, med 

reservhjul och originaldomkrafter. Har kostat oss allde-

les för mycket. Till salu p g a inköp av större vagn som 

hon ville ha. Eventuellt tages Saab Sport eller 99 turbo 

i byte. Saab 96-67 tvåtakt, bra bruksbil, omlackad, 

nybesiktigad, går mycket fint, fin inredning, ovanlig 

modell. Till Saab 93: Bromsrepsatser, tändstift 

LODGE, toppackning, standardkolvar (3 st). 

Martin Stenlund, tel 0961-617 33 

Till Saab 95: Bakre stötdämpare, begagnade men 

översedda. 

Torsten Johansson, tel 0521-185 97 

Saab 96-64, treväxlad, komplett renoveringsobjekt. 

Bra maskinellt, avställd sedan 1992. Pris: 1.500 

kronor eller högstbjudande. Huv till kortnos. 

Lars-Erik Andersson, tel 0122-294 68 

Saab 95-71, hel under, lite rost i skärmar och dörrar, 

svart inredning, som ny. Går bra i motor och växellåda. 

Avställd, men fullt fungerande. Transport ordnas. Pris: 

2.500 kronor. Begagnad verkstadshandbok till 95 - 96 

- MC, tvåtakt, 1965- 1968. Pris: 200 kronor. 

Topplockspackningar till Saab 93 (750 cc motor). 

Ny tempmätare Monte Carlo V4. Pris: 250 kronor. 

Registreringspapper till Saab 96-62, -66, -67 (V4) och 

95-68. Saab 95-73. Förslagsvis bruksbilsobjekt, gan-

ska lite rost, delvis demonterad. Pris: 800 kronor. 

Treväxlade växellådor, två stycken, till 93 - 96, 1956 - 

1964. Provkörda i bil i september 1994. Tysta och helt 

felfria vad gäller såväl synkronisering, drivknutar som 

frihjul. Pris: 500 kronor styck. 

Matthias Roswall, tel 0143-139 22 

Saab 95-62, ljusblå, komplett renoveringsobjekt. 

Saab 95-64, savannbrun, dålig men komplett. 

Tor Knutsson, tel 0470-668 64 

Jag har fått förfrågningar på nytillverkning av Saabo ru-

tor så om ni känner på er att ni behöver nya rutor så 

hör av er snarast så får vi se om det bli aktuellt för ny-

tillverkning. Div försäljningsbrochyrer på tvåtakt, V4 

och 99. Div instruktions böcker. Boken Hur jag får ut 

mest av min Saab. Div brytare, kondensatorer, förde-

larlock till tvåtakt och V4 

Erik Randa, tel 08-71061 13 

Saab 93-58, bra kaross, renplockad, transport kan 

ordnas. Pris: 500 kronor. 

Matthias Roswall, tel 0143-139 22 

Saab 96-61, helt original, ej renoverad, en ägare, väl-

vårdad. Högstbjudande. 

Bo Pettersson, tel 0121-203 54 (kvällstid) 

Saab Monte Carlo V4 -66, grön med brun inredning. 

Körklart bruksskick, sportinstrument, stolar, träratt, 

fyrbult och dragkrok. Pris: 9.000 kronor. 

Lars Ericsson, tel 08-645 03 58 eller 08-670 59 76 

(arb) 

Saab 99-69 med frihjul, chassinummer 2900, rostfri. 

Hans Fredrik Larsen, tel 00947 69 31 77 40 eller 

00947 69 14 64 88 

Saab 96-61, citygrå, en tidigare ägare. Mycket bra 

skick. Mycket nya tvåtaktsreservdelar, kopplingar, 

krom, vattenpumpsdetaljer, eldetaljer, packnings-

satser. Delar till V4. Fyrväxlad låda -65. Bra motor -64. 

Alltihop säljes helst tillsammans. 

Herman Furman, tel 031-41 53 25 el 031-5861 00. 

Saab 95-68, V4, rostig baktill, kass i motorn. Två mo-

torer, en baklucka samt två rostfria dörrar ingår i pri-

set. Pris: 3.000 kronor. Saab 95-75, krockad hela 

vänstra sidan, original samt delar. OBS! Avregad. Pris: 

1.500 kronor. Saab 95 inredning, grön, 1973 års 

modell, nästan komplett. Pris: 500 kronor. Saab 95 - 

78 ny kofångare bak och fram. Pris: 400 kronor. Saab 

95 baklyktglas. Pris: 50 kronor/st. Saab V4 65 - 80 

huvar. Pris: 300 kronor/st. Bakluckor till 95. Pris: 500 

kronor. Bakluckor till 96. Pris: 300 kronor. Handtag VF 

och HF 65 - 80 med nyckel. Pris: 60 kronor/st. 

Växellådor till 95 och 96, 68- 78. Pris: 450 kronor/st. 

Frontplåt med grill och lyktor. Pris: 150 - 400 

kronor/st. Framrutor. Pris: 200 - 300 kronor/st. 

Saabrattar, 68- 79. Pris 100 - 250 kronor/st. 

Anders Stefansson, tel 0511-63590 
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Saab 96 -66, grå, lite rost, extra motor och delar ingår. 

Pris: 5.000 kronor. 

Maria Gerardsson, tel 0433-169 11 

Saab 96 -63, midnattsblå, fint bruksskick, besiktigad, 

går bra. Pris: 6.500 kronor. 

Lasse Mårtensson, tel 08-580 822 88 

Verkstadshandbok för tvåtakt 95, 96, SP och MC 850 

årsmodell 1965 och uppåt i fint skick pris 300 kronor. 

Cecilia Svensson, tel 040-45 11 89 

Köpes: 
Till Saab 93: Rödrutigt tyg på mörkröd botten, eventu-

ellt hel inredning i bra skick. Golvmattor fram och bak, 

felfria. Inre gummigenomföring för tankrör. Skärmlister, 

aluminium. 

Ove Tjernberg, tel 060-57 71 06 eller 010-224 36 43 

Saabo husvagn. Sportratt = träratt. Solex 44 pil kom-

plett med insugningsrör och luftrenare. Sportvevaxel 

eller komplett sportmotor. Vinkelväxel och vajrar till 

Hald speed pilot. Till Saab 93 B gummilist till bakruta, 

gummiring till tankröret. Tätningslister till dörr höger 

och vänster. Verkstadshandbok till 93:an. Saab 93 

motor. 

Janne, tel 0512-60385 

Yttre backspeglar, främre stötfångarhom samt kromlis-

ter till skärmarna, Saab 96-64. 

Nils Ahlen, tel 08-88 38 50 

Till Monte Carlo 850: Motor, komplett eller delar, extra-

ljus och extraljusfästen, emblem till handskfacksluck-

an, höger och vänster blinkers/parkeringslykta fram till 

USA-modellen. 

Hans Larsson, tel 0532-102 45 

Saab 95 i unga år. Karossen måste vara i mycket gott 

skick. Har en 96 -72 för rally eller mest lämpat för ga-

tubruk. Registrerad med bur för tre. OBS! Tre stycken 

passagerare. JT:s värstingavgassystem, motor ca 90 

hkr, 7,38 lamelldiff, lite bulig kaross, golv i mycket gott 

skick. Lämnas i byte mot mycket fräsch 95:a. Alla ty-

per av Saabverktyg, motor, växellåda, kaross, nytt eller 

begagnat. Endast V4 och tvåtakt. 

Nya karossdelar till 95-78. 

Per Sleipner, tel 08-745 54 45 

Saab 99 turbo, tvåtumsavgassystem till V4, ANA-Nytt 

1960 - 1964. 

Martin Stenlund, tel 0961-617 33 

Främre och bakre ljuddämpare till Saab 96-70 i rost-

fritt utförande. 

Claes Sandels, tel 08-660 99 40 eller 08-667 85 30 

Välbehållen tidig V4 modell 96/95. 

Jan Olofsson, tel 0340-402 31 eller 010-671 55 65 

Takräcke av äldre modell till Saab 93. 

Mats Bohman, tel 0295-10437 

1 st standardkolv till Saab 93, motor 66 m/m märkt A 

samt röd färgmarkering på insidan, komplett med 

ringar. 

Bror Pettersson, tel 040-46 84 25 

Till 95-67 tvåtakt Shrike. överdel instrumentbräda, 

Lock till spolarbehållare, kromringar bakljus, bakre 

stänkskydd samt dekaler till oljeburk. 

Svar på engelska. 

Mr Bob Shapton RR3 Caledon, Ontario, LON 1CO, 

Canada. 

Saab 92. En eller flera 5,5" fälgar i stål till Saab 

V4/tvåtakt. 

Bra tvåtaktsmotor. 1700/1815 ccm V4 motor. 

Saabdelar till gamla Saabar 

Hans Fredrik Larsen, tel 00947-69 31 77 40 eller 

00947-69 14 64 88 

Övrigt: 
Arbete utföres! Blästring och lackering av chassidelar 

utföres. Hög kvalitet - lågt pris. 

Carl Magnus Johansson. tel 0508-20562 

Bytes! 
Bakre sidoklädsel till Saab Sport helröda bytes mot två 

sittdynor med rött galon till Saab Sport. 

Hans Larsson, tel 0532-102 45 

Bortskänkes! 
Saab 96-68. tom kaross, 90% uppsvetsad, har även 

diverse delar att sälja. 

Mattias Abdelkader, tel 0155-74001 
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vassare... sportkarem 

SAABS 2-taktsmotor — välkänd i bil-

kretsar randen runt — kommer nu 

med trippellorgasaret Atotoreflekten 

blir hogre, accelerationen snabbare 

toppfarten ökas — Ni gör säkra-

le oinkorningar och vinner bd pa 

snabba sträckor. Jämnare bränsle-

tordeining till cylindrama betyder 

dessutom lägre bensinförbrukning. 

Provkör och känn själv — SAAB 1966 

år VASSARE ... SPORTIGARE... 

     

HUGRE MOTOREFFEKT 

LJUSTUTA 

MY^ •INNIKU ILIPCIVIRIMUTAR 

ItLJ 9 1- 961* MA VIKA PULAR 

ROSTFRIA DEKORLISTER 

UTI/ANM:INGA BACKSPEGLAR 

NYA EXTERICH~NGER 

STRÅLKASTARNA OPASTALLBARA 

FUR HUGERTRAFIK 

     

       

Ja, allt talar för SAAB 

 

med trippel:förgasare 
som standard 

FL TARV/AL/TU 

SÅKERHETSKONSTRURTIOH 

FRAMHJULSDRIFT 

2 FRUS BROMSSYSTEM 

2 ÅRS FABRIKSGAAARIT1 

3 ÅRS VAGNSKADIGARANI1 

" 

TVÅ-FEM fg 
GARANTI  .1 
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MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Östra Margaretavägen 76 
461 43 Trollhättan 
Tel:0520-136 36 

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 

Martin Stenlund 
	

Bertil Maununen 
	

Göran Kölborn 
Krokvägen 27 
	

Sjövägen 7 
	

Hanviksvägen 57 A 
930 90 Arjeplog 
	

703 54 Örebro 
	

135 50 Tyresö 
Tel:0961-617 33 
	

Tel:019-12 95 23 
	

Tel:08-742 72 70 

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-617 33 

Gotlandssektionen: 
Jan Michalowski 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel:0498-279 392 

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

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 

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 

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-617 33 

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

Dina annonser skickar 
Bettina Römer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel:018-36 91 56 

du till: 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1995/96 

 

Nr 4 5 november 
Nr 1 15 januari 
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