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kr u tra n 	

uirh., Efter den nog kallaste julhel-
n114 gen på mannaminne har 
Stockholm nu i januari åter fått tillbaka 
sitt sedvanliga trista regn och slaskvä-
der. Vi får hoppas att även vi 08:or får 
uppleva kyla och snö en längre tid med 
lite halkövning som belöning för att vi 
står ut med den kalla årstiden.Men man 
ser en ljusning i mörkret, snart är våren 
här med allt vad det innebär för oss med 
ett gammelbilsintresse. Det är alltid lika 
spännande att smyga sig in i ladan och 
se om pärlorna verkar ha mått bra över 
vintern. Sen stoppar man i batteriet och 
slår på tändningen och sitter där som en 
skolpojke och tindrar med ögonen när 
mätarna börjar röra på sig. Sen kommer 
momentet då i allafall jag måste knuffa 
ut bilen för hand för min lada är lite 
trång, för startar man en tvåtaktare där 
inne så ser hela ladan ut som en tekoka-
re som kokar för fullt och det finns risk 
för att traktens brandförsvar dyker upp. 
Nog om detta, nu till allvaret. 

Till er som hade tänkt att arrangera en 
träff i år är det hög tid att vidtala vår 
klubbmästare Nicklas, det är ju han som 
har koll på alla träffar så ta ett samtal 
med honom om lite råd och dåd. En av 
hans uppgifter är att sammanställa alla 
träffar och se till att allt kommer ut i 
Bakrutan. 

Som ni vet blir det ingen Saabfestival i 
år utan vi samlar all kraft och krut till 
nästa år på en stor internationell träff i 
Trollhättan då Saab fyller 60 år. Men vå-
ra vänner i Trollhättesektionen ligger in-
te på latsidan för det utan tänker arran-
gera ett tidstypiskt 60 talsrally genom 
Värmland som säkert blir en riktig höj-
dare. 

Apropå rally har jag debuterat som 
kartis åt förre ordföranden Yngve i hans 
Sport-65. Det blev start i anrika Vinter- 

pokalen i Såndviken men tyvärr ingen 
målgång med bil utan per fot. På den 
längsta sträckan (2 mil) gav motorn upp 
givetvis längst bort från ära och redig-
het. Vår flinka inhyrda servicebesätt-
ning var mer sugna på att värma sig i för-
re vice ordförande Holmgrens kök än 
att bärga oss därav en ofrivillig prome-
nad på 1 mil iförd rallypyamas och gym-
padojor till den snälla tanten i Järbo-
kiosken. Det var en något "kylig" stäm-
ning när vår service väl dök upp. Nu fi-
las det i garaget och snart ska en ny ma-
skin i. Tilläggas kan att ekipaget 
Holmgren/Sjöberg segrade i klassiska 
klassen med sin MC 850. Grattis Lennart 
och Bernd!! 

Danskarna har hand om den interna-
tionella träffen i år och som kommer att 
vara på en plats som heter Billund och 
som inte ligger inte allt för avlägset för 
oss. Jag kan varmt rekommendera de 
danska träffarna då jag bara har goda er-
farenheter från förra sommarens stora 
sjöslag. 

Det var allt för den här gången, hej 
och tack! Eder John. 
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1r u tra n  	i 
Fr.o.m. Bakrutan nr. 2/96 kom-
mer klubbtidningsredaktionen 
att flyttas till Göteborg. 

Den nya redaktören kommer då att 
heta Maffias Johansson och som sin 

högra hand/medhjälpare kommer han 
att ha Mikael Redsäter. 

Här kommer en kort presentation om 
dessa två individer: 

Mattias "Nalle" Johansson ("99- 
mannen"), född i december 1971 i 
Nödinge. Första Saabminnet härstam-
mar från "spyfällan" i sin farbrors 95-V4. 

Nya redaktörer! 
Utbildad servicetekniker och arbetar 
som sådan på Ring Marine Commu-
nication i Göteborg. 

Saabbeståndet uppgår idag (960121) 
till 3 st. Saab 99-or, två 70-or och en 
bruks-84. Bland tidigare bilar han ägt 
kan bl.a. noteras en 96-65 och diverse 
99-or. Har (tyvärr?) aldrig ägt något an-
nat än Saab men innehar ett genuint mo-
torintresse som sträcker sig från 2.0 cc 
Ft/C bilar, mopeder, motorcyklar till vrå-
lande Can-Am V8:or. 

Så vem vet vad fordonsparken inne-
håller om ett par år!!! 

Mikael "Redan" Redsäter, född Juni 
1972 i Göteborg, uppväxt i Nödinge. 

Är väl inte direkt född med Saabandan 
i blodet och har inga tidiga Saabminnen 
men är duktigt indoktrinerad av sina 
vänner. 

Arbetar som speditions/reparations-
ansvarig på samma företag som "Nalle". 
Har avverkat ett antal V4:or och några 
99:or under sitt liv. 

Äger f.n. en 95-74 i bruksskick och en 
Triumph Bonneville -68 i chopperutfö-
rande. Även han innehar som synes ett 
brett motorintresse. 

De båda nya redaktörerna 
har för närvarande inga planer 
på att förändra utseendet/in-
nehållet på bakrutan, då Erik 
Randa med redaktion utarbe-
tat ett bra koncept. Dock vet 
man aldrig riktigt vad dessa 
båda herrar hittar på!! 

Deras förhoppning är dock 
att medlemmarna kommer att 
skicka in mer material så att 
tidningen i framtiden kom-

mer att bli än mer innehållsrik. 
Allt material och bilder skickas till nå-

gon av dessa båda adresser: 

Maffias Johansson 
Prästvägen 16 
440 45 NÖDINGE 
Tel: 0303-229708 
Mobil: 070-5354604 

Mikael Redsäter 
Gulldövergatan 34 
440 45 NÖDINGE 
Tel: 0303-96625 
Mobil: 070-7148707 

Tio 
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13~ 	
Nattu an 
Tiodrsjubilerande arrangemang-
et med Sune Strömberg tillbaka 
vid styret såg ett helt domineran-
de inslag av Saabar vid starten. 
Närmare bestämt åtta stycken. 

Saabgänget har ju firat stora fram-
gångar i tävlingen genom åren med 

minst ett ekipage på pallen de flesta 
åren. Därför var förhoppningarna högt 
ställda inför nattens övningar. 

Efter samling och förargenomgång vid 
Gamlia (Umeås museiområde) kunde 
bilarna dra ut i höstmörkret och leta 
ugglor. 

Saabama brukar flyga lågt på vägarna 
och därför hade Sune valt att låta alla 
Saabekipage starta föst och köra "skiten 
ur varandra", som han diplomatiskt ut-
tryckte sig. Äldsta Saab var Folke 
Nordells maroonröda 92-56, som fortfa-
rande tuffar gott på Agrololja och yngst 
var Lars Hellqvists rallystukade svarta 
V4. Däremellan några kortnosar, lång-
nosar, en Sport och en Monte Carlo. 
Tävlingen gick ut på att svara på lite oli-
ka motorfrågor med amerikansk prägel. 
Första bemannade kontrollen bestod i 
att medan föraren körde sakta framåt 
skulle passageraren med hjälp av en ten-
nisboll slå omkull fem ölburkar. När eld-
pagen lyckliga anlände till slutet möttes 
de av beskedet: Det här var bara för att 
få upp stämningen i kväll. Frågan lyder: 
"Hur långt är det till Mo i Rana härifrån? 

Så fortsatte tävlingen. En fråga om 
Carlsson På Taket ingick, han är nämli-
gen Sunes stora idol. Dessutom frågades  

det om traktorer, motorcyklar, Pontiacs 
samt allehanda baklysen. 

En kontroll hade fallit bort (ner i di-
ket?), vilket orsakade ett jättekaos då 
det i tävlingen ingick att få ihop ord till 
en ordfläta som gav 8 poäng. 

I mål kom de flesta vid kl 24.00, då 
det var fritt att äta pyttipanna, dricka 
kaffe och läsk samt småprata med andra 
motorentusiaster i väntan på prisutdel-
ningen. 

Det försåldes även ett anta lotter och 
det mest remarkabla för affären var att 
potatisodlarens son från Helsingfors, 
Håkan Ångström, vann en liten säck po-
tatis på sin lott. Håkan uppvaktades 
även inför sin 30-årsdag med en blom-
sterbukett av Sune Strömberg. Nu har 
han ju dessutom som omväxling en 
snygg körbar tvåtakts Saab istället för 
skogsmossemuseet där de flesta av hans 
pärlor väntar på förnyat liv. 

Då det gäller resultatet i själva tävling-
en får vi dra ner rullgardinen för hela 
gänget. Placeringarna låg runt 15:e till 
25:e plats, något som Saabgänget inte är 
vana vid. Fast alla hade in i baljan roligt. 
Lagom många felåkningar och lagom 
mycket åka med "plattan i botten" på 
de omväxlade spikraka och ibland 
dyngkrokiga vägarna. 

Nästa år blir revanchens år för 
Saabgänget. Då kanske med ännu fler 
startande från SSR. Det var kanske helt 
normalt att kontrollen som försvann 
gjorde det. Sune hade bett Umeås bli-
vande kommunalråd (S) att sätta upp 
den och politiker de får inte ha några 
krav alls på sig. 

Text: Salomon Degerman 
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Stockholms äldsta bruksbilar 

Percy Breisler i Sundbyberg har 
varit med i SSR nästan ända se-
dan starten 1976. Han rattar 
ännu idag sin 93 A -57 till var-
dags. Och lär göra det länge än. 

B köpte han ny för 38 är sedan 
Woch den korn då att bli hans första 
bil. Den levererades från Philipssons bil-
hall på S:t Eriksgatan i Stockholm den 
17 maj 1957. Den är en av få 93:or i det-
ta land som ännu är i vardagligt bruk. 
Mig veterligt är den Stockholms näst 
äldsta brukssaab. 31986 mil (mars -95) 
har Percy och hans fru färdats i den 
gamla trogna pärlgrå 5: an. Enda felet 
har egentligen varit att bromsarna 
sprungit läck, berättar Percy. Den gång- 

en byttes alla packningar. rör och slang-
ar i bromssystemet. Detta har gjorts yt-
terligare en gäng med åren, så nu är 
bromsarna fräscha. 

Motorn är orörd förutom byte av 
blockpackning och förgasarrenovering. 
Till och med fördelaren är orörd och al-
drig isärtagen. Växellåda och drivknutar 
är också orörda. Detta bevisar vikten av 
noggrann smörjning och skötsel, vilket 
Percy verkligen har utfört minutiöst ge-
nom åren. Detta visar inte minst bilens 
yttre. Någon rost står ej att finna och 
den pärlgrå originallacken blänker än 
idag med god glans. Det enda som be-
hövt svetsas är ett litet hål i golvet vid 
pedalerna. Det enda som bytts i övrigt 
är någon kylare, tre generatorer, bräns- 
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lepump, koppling, inre drivknutsgum-
min och avgassystem. Stötdämparna är 
original runt om! 

Percy poängterar vikten av att inte slö-
åka med en tvåtaktare. Då och då skall 
man så att säga "Nasa ur den" på motor-
vägen. Annars sätter avgassystemet 
snart igen sig med påföljd att bilen blir 
slö, bensintörstig och motorn slits i för-
tid p g a det höga mottry -cket. 

Rattlås, säkerhetsselar och låsbart 
tanklock är det enda som är "ombyggt" 
på bilen. Samtliga monterade vi nyleve-
ransen. 

Familjen Breisler har avverkat många 
semesterresor genom åren i den gamle 
trotjänaren. Hela Sverige kors och tvärs, 
Norge, Danmark, Tyskland och Finland. 
Percy, som idag hunnit fylla -2 år, pla-
nerar för många mil än med den gamle 
Saaben. Han kan ju knepen för att hålla 
den rullandes, så det blir nog inget pro-
blem. Nästa semestertripp är tänkt att 
gå till Dalarna. och en tur till Gotland 
blir det nog också framöver. 

Vi önskar lycka till och hoppas få se 
bilen på en träff snart! 

Text Mattbias Roswall 
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a ■rutra n 

tt Ok hIN 

hotiand 
När man läser alla små trevliga 
artiklar i vår klubbtidning Bak-
rutan, slås man av tanken: 
Varför sänder inte vi in en liten 
blänkare från oss här ute på ön 
och berättar lite om vad vi syss-
lar med' 

Vad gör de i lokalsektionen Got-
landssaaben? Jodå, vi håller farten, 

både med och utan frihjul. Vid en av vå-
ra trivsamma träffar med sedvanliga 
medhavda kaffekorgar väcktes tanken: 
Varför inte lägga in ett tema när vi träf-
fas. Visst är det trevligt att träffas i blå-
röken och prata Saab, men det finns ju 
så mycket annat! 

En av dessa tematräffar förlades till 
Rune Hallgrens trivsamma traktor- och 
jordbruksmuseum, beläget i Vänge, nå-
gra mil utanför Visby. Temat för kvällen 
var traktorn, dess utveckling från de 
första ganska klumpiga exemplaren 
fram till våra dagars kraftfulla och smi-
diga maskiner. Efter genomgången av 
muset samlades vi kring Runes köks-
bord vid kaffepannan och smörgåsarna. 
En mycket trivsam temakväll med 
många deltagare. 

Nästa tematräff ägnades åt en Got-
landsfärja, från maskinrum till kom-
mandobrygga. Således samlades gänget 
en blåsig söndag i slutet av september 
vid hamnterminalen i Visby. Där mötte 
en av maskinisterna på Gotlandsfärjan 

Nord Gotlandia. Sedan följde en intres-
sant rundvandring i Nord Gotlandias 
maskinrum under sakkunnig ledning. 
Man måste säga, att i ett sådant maskin-
rum räcker det inte med tre cylindrar 
och åtta bultar i toppen! Allt var enormt 
stort och på sina ställen varmt och bull-
rigt. Mycket intressant! Efter besöket i 
maskin tog fartygets kapten med oss på 
kommandobryggan och berättade om 
sin arbetsplats. Lyckad träff, tyckte 
samtliga deltagare. 

Vid jultallriken den 11 december 
1995 samlades tjogtalet deltagare. 
Temat för kvällen var flyg. Flygande ve-
teranen och flygkaptenen Lars Gibsson, 
som ibland fortfarande för befälet på 
Flygande Veteraners DC-3 Daisy, visade 
bilder och berättade om flygplan och 
flygning både med och utan motor. Vad 
sägs t ex om 50 mil non-stop i segelflyg-
plan över Nya Zeeland? Lars vet hur det 
känns! Undertecknade berättade flyg-
minnen. Tiden går fort när man har trev-
ligt och efter sedvanligt prat kring bor-
det om reservdelar och annat om livets 
nödtorft skildes deltagarna, mätta och 
belåtna efter ännu en lyckad temakväll. 

Nu ser vi fram emot vårt årsmöte och 
funderar så smått över programmet vid 
detta tillfälle. 

Många Saabbälsningar till er alla! 
Med blårök vid skrivmaskinen 

Evert Östermark, 93-förare 
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Bilsportdagarna 
i Sollentuna 

Mikael Bäckström i 
Saab musäets monter 

Stellan Sjödahl vid sidan av sin välanvända 
rally 96. 

Mellan den 30 november och 3 de-
cember arrangerades Bilsport-
dagarna på Sollentunamässan 
utanför Stockholm. Temat är som 
namnet antyder Bilsport och allt 
som därtill bön 

Erik Carlsson invigde mässan. På Saab 
fronten var det förhållandevis mycket. 

Saab-muset representerades av en 
Formula Junior, 283-replikan samt 99 
Rallyturbon. Man hade med enkla me-
del fått ihop en smakfull monter med 
mycket tävlingskänsla. Granne med 
montern stod SSR-medlemmen Stellan 
Sjödahl från Uppsala med sin rally 96:a. 
Stellan som är handikappad låter inte 
detta hindra honom från att köra rally. 
Stellan visar på ett bra sätt att om bara  

viljan finns, klarar man det mesta! 
Racerhistoriska klubben hade bland 

andra fordon ställt ut "Wickes" Ford 
Falcon samt Bosse Lindmans racer-96. 
Som representant för lite modernare 
tävlingssaabar hade Svensk Bilprovning 
(!) ställt ut Anders Norstedts Saab 900 
4WD rallycrossbil som publikmagnet. 
Man svarade på frågor om bland annat 
importregler och ombyggnader. 

En bilmotor får till exempel inte trim-
mas över tio procent mer än angivna ef-
fekt och vridmomentvärden för den bi-
len. Om det gäller våra årsmodeller vet 
jag faktiskt inte. Sammanfattningsvis en 
hel del att titta på men som alltid på 
mässor är det inte lika roligt som när bi-
larna rör på sig. 

Text: Martin Bergstrand 

9 



a irutra jj  

På träff med Tommy! 
NIklär jag nu sitter här och skriver, 

jag bakåt och tänker på alla 
träffar jag och min familj varit med på. 
Det har varit ett mycket trevligt år för 
träffar. Vår första resa var 12 km hem-
ifrån, Saab och Lerum den 20/5. Det 
kom ca 17 bilar till träffen. Vi gick en 
tipsrunda och fick fika på Saab. Efteråt 
var det prisutdelning, samt ett litet kort 
möte som Widarsson höll. 

Vid semestertid kopplade vi på vår 
husvagn till 900:an och for mot Skåne. 
Vi åkte förbi Båstad, där vi tittade in till 
Båstad Classic Car. Det var lördagen den 
18/7. Vilken dag med många fina bilar. 
Men jag tycker ändå att Saabmontern 
var den läckraste, med alla Sportar som 
stod uppradade. Lennart Johansson från 
Kil hade med sig sina två snygga V4:or 
som Stig Blomqvist och Per Eklund en 
gång ägt och kört. Hela dagen gick åt 
till att beskåda alla fina bilar som fanns i 
parken. 

Sedan gick vår husvagnsresa till Åhus 
där vi campade på Åhus camping. 
Denna camping kan jag rekommendera 
för er som husvagnscampar. 

Lördagen den 17/7 åkte vi in till 
Kristianstad. Där mötte vi upp vid Saab. 
Jag tror det var ca 25 bilar. Matthias 
Roswall var arrangör där. Vi åkte med 
våra bilar till Råbelövsbanan några kilo-
meter utanför staden. Förr i tiden hade 
de tävlingar på denna bana, som är för-
lagd till landsvägar med asfalt och grus-
vägar. 

Kl 14.30 skulle vi vidare till grillningen 
och fika vid en kyrka några mil ifrån 
Kristianstad, vid Djurröds församlings-
hem. Vid körningen av motorcyklarna 
kolliderade två MC-förare. En förare om-
kom. Han kallades för Halmstad-Gustav. 
På grund av olyckan blev tiden förskju-
ten för utsläpp med bilarna. Till slut 
kunde vi dock åka vidare till grillningen 
av korv. Därefter blev det prisutdelning 
på den tipsrunda som vi gjorde vid par-
keringen på Saab i Kristianstad. 

Semestern var nu slut. Vi vände kyla-
ren mot Gråbo och vårt hem. 

Den 26/8 - 27/8 åkte vi till Tida-
holmsträffen med en övernattning. Vi 
träffades i Hökensåsens semesterby. Där 
hyrde vi en stuga för en natt. Ca 37 bilar 
mötte upp. Vi åkte en trevlig slinga på 
ca 5 mil runt Tidaholm. Efter rallyt var 
det uppehåll tills prisutdelningen kl 
18.00. Därefter grillade vi korv hela 
gänget. Det slank ner en och en annan 
korv samt en hel del öl därtill. Kylan 
kom dock snabbt, varför vi fick gå till 
stugan och vänna oss. På söndag åkte vi 
efter det att vi hade checkat ut och 
packat in allt i bilen till Tidaholms cen-
trum för att ställa upp alla Saabarna på 
parkeringen vi Konsum. Därifrån gick vi 
till museet som låg några hundra meter 
ifrån parkeringen. Där tittade vi på last-
bilar och bussar från 1925 - 1947, som 
då hette Tidaholm. Marbodal hade en 
köksutställning 50 meter längre bort. 
Där bjöds det på kaffe. Efter fikat fick vi 
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a irutran 

åka med en fm gammal buss som reno-
verats till nyskick. 1927 var den ifrån, 
tror jag. 

Den 9/9 Kungälvsträffen på Saab kl 
10.00. Arrangör var Niklas Lindberg. 
Saab bjöd på kaffe med dopp. Vid kl 
11.00-tiden åkte vi en rallyslinga på ca 
4 mil. Från Saab Kungälv till Nödinge, 
Kilanda, Östad samt till mål Anten. Vi 
parkerade på Anten-Gräfsnäs museum-
järnväg, där vid fick varm korv med 
dricka som Jonas Sahln fixade.  Efteråt 
var det uppsittning i en nyrenoverad 
rälsbuss från 1959, vilken vi fick åka 
med i ca 15 km. Det var första gången 
man åkte smalspårigt. Efter turen blev 
det prisutdelning, varefter träffen av-
slutades. 

Lördagen den 23/9 var det höstträff i 
Trollhättan. Vi samlades på Saabs muse-
um kl 09.00. Ca 20 bilar kom. Där i mu-
seet visades en mycket bra säkerhets-
film om krockar med nya 900 och 9000. 
Om hur bra bilar Saab verkligen bygger. 
Efter filmen kördes en rallyslinga på ca 6 
mil runt Trollhättan, Gärdheva, 
Upphärad, Sjuntorp. Mål var Saab-Ana i 
Trollhättan. Där bjöds det på kaffe. 
Prisutdelningen var det efter kaffet. Änt-
ligen vinst; fjärde pris, en bogserlina. 
Bra om jag behöver hjälpa någon, kan-
ske en Volvo. 

Tack för bra och trevliga träffar 1995! 

Text Tommy Larsson, opalgrön -77 
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titta 	 

Daislandsloppet 

_ 
Svenska Saab registrets trollhät-
tesektion inbjuder härmed till 
dalslandsloppet 1996. Tävling-
en, i form av ett "rally", äger 
rum lördagen den 15:e juni 1996 
med start vid Saabs bilmuseum i 
Trollhättan och med medgång i 
Snarhögsparken i ÅmdL 

M ed detta evenemang vill vi bjuda er 
möjligheten att känna på några 

klassiska specialsträckor från dalslands-
loppet med äkta 50-60-tals stämning! 
Körslingan kommer att vara cirka 18 mil 
med sjuttio procent grusunderlag! 

Ni får dock inte åka fri fart utan vi kör 
alltid på allmän väg och skall följa de la-
gar som gäller. 

Följande ekipage får deltaga: 
Saab 92, 93, 96 2-takt årsmodell 1950- 
1966, 95 kortnos får deltaga eftersom 
Erik Carlsson körde en sådan i Monte-
Carlorallyt 1961! 

Ni som har andra bilar och är besvik-
na för att ni inte får deltaga: 

Vi beklagar, men när Dalslandsloppet 

gick så var det under den blomstrande 
2-taktsepoken! 

VI uppmanar er att: 
- Ta bort navkapslarna på bilen. 
- Se till att ni har ett "puttrigt" 
avgassystem. 
- Tynga bilen med några extraljus. 
- Försöka utrusta både bilen och er själ-
va på ett tidstypiskt sätt, tex. träratt 
och gamla hederliga hjälmar. 
- Tag med matsäck. 

Tävlingens genomförande: 
- Tävlingen kommer att avgöras på olika 
delmoment: 

1) Körning på rallyslingan efter 
karta/roadbook där det gäller att 
ankomma till vissa kontrollpunkter/ 
prov vid rätt tidpunkt utan att ådra 
sig straffprickar. 
2) Manöverprov på enskild plats 
på tid. 
3) Andra lurigheter som vi inte 
avslöjar. 

För att Saab 92:or och ej modifierade bi-
lar inte skall vara chanslösa mot tex. 
trimmade sportar kommer alla deltagan-
de bilar att klassas enligt ett handikapp-
system på manöverproven. 

Vid manöverproven är det ett krav att 
ha hjälm för både förare och kartläsare 
samt, om det firms monterat i bil, säker-
hetsbälte. Endast förare och kartläsare i 
bilen under manöverproven! 

Vi kommer att ta ut en startavgift på 
150 kronor per ekipage. I denna avgift 
kommer det att ingå karta, roadbook, 
dekaler och någon form av grillmat vid 
målgång för både förare och kartläsare. 

Denna tävling är ett endagars arrange- 
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mang, men vi kommer att tipsa delta-
garna om övernattningsmöjligheter i 
Åmål om intresse fmns. 

Vi förbehåller oss rätten att få detalj-
ändra tävlingens upplägg under plane-
ringsarbetets gång, och avlysa den vid 
för fa anmälda deltagare. 

Det finns även ett tak för maximalt an-
tal deltagare och vid för många anmälda 
är det de tidigast ankomna anmälningar-
na som har förtur. 

Anmälan måste vara oss tillhanda se-
nast den 10:e Maj. 

Skicka nedanstående anmälningstalong till: 
Saab Automobile AB • X31-1 10 Peter Bäckström • 461 80 Trollhättan 

Startbekräftelse, mer information och inbetalningstalong kommer att 
utskickas till deltagarna efter anmälningstidens utgång. 

Anmälan till Dalslandloppet 1996 

Biltyp: Saab 	 Årsmod: 	 Regim: 

Förare: 	  

Adress . 	  

Postnr & ort 	  

Telefon: 	  

Kartläsare: 	  
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Tala om bil 
För Sture Holmberg, nybliven 
medlem från Sala, bar det dagli-
ga transportmedlet sedan kör-
kortet togs 1966 varit synonymt 
med Saab tvdtakt. 

Den första Saaben blev en 93:a för nä- 
— - gra hundralappar. Sture minns, att 

den bilen gick troget i drygt tvä är, se-
dan köptes en 96:a för 150 kronor. Så 
fortsattedet i den stilen. Han körde 
djungeltrummorna i ca ett - två år sedan 
blev det en annan för 150 - 200 kronor, 
och så höll det pi. 

Sture. som är präst i Kila församling 
någon kilometer utanför Sala, och dess-
utom tjänstgör som sjukhuspräst, berät-
tar att arbetet medför mycket körning 
och ibland hamnar den årliga körsträck-
an på ca 3.000 mil. 

Mellan 1966- 1988 hade han alltså ett 
15-tal tvåtaktare och har till dags dato 
tillbringat minst 70.000 mil bakom rat-
ten i sådana. Han minns problemen som 
lätträknade: det rörde sig mest om fukti-
ga fördelarlock och läckande vatten-
pumpar. Något motorhaveri har aldrig 
inträffat. Bruksbilarna idag är 95 -76 
och 96 -68. men så finns förstås en kör-
klar tvåtaktare i garaget också, en city-
grå 96 -62 som han lyckades hitta i gott 
originalskick för tre år sedan. Den an-
vänds ofta till vardags. 

Även om reparationerna som sagt var 
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få, har Sture förstås fått skruva 
med både det ena och det andra 
på Saabama med åren. Han kan 
verkligen knepen för att hålla pas-
toratets rullande arbetshästar ma-
de in Trollhättan igång. 

- Några planer på att i framtiden 
byta bilmärke? 

- Knappast efter över 17 så billi-
ga och trevliga varv runt jorden... 

Text: Matthias Roswall 

Verktygstips 
Denna kulturgärning som många 
av oss ägnar sig åt, att renovera 
gamla bilar, är verkligen en sti-
mulerande hobby, men den bar 
förvisso sina sidor, och då tänker 

jag främst på undersidor... 

Det måste väl vara någon mer än jag som 
har upptäckt att det är ett elände att skra-
pa bort gammal underredsmassa?! Jag 
tycker i alla fall att det är det tråkigaste 
man kan syssla med när det gäller bilme-
kande. Jag har prövat det mesta i skrapväg 
och kommit fram till att gamla skruvmejs-
lar och slöa knivar trots allt är det effekti-
vaste, trots att man efter ett tag får mjölk-
syra i armarna och gammal underredsmas-
sa ända ner i kalsongerna. 

Men nu mina uttröttade vänner har jag 
kommit på lösningen! Lösningen heter 
"Perago roterande bläster" och är ett red-
skap som man sätter i en vanlig borrma-
skin. Det är en mycket enkel konstruk-
tion, ett antal hårdmetallstift som är glest 
ingjutna i en mycket mjuk gummirondell. 

Personligen är jag mycket skeptisk mot 
allt vad "mirakelmaskiner" och "mirakel- 

medel" heter, och särskilt när den har ett 
så töntigt namn som denna, nä nä, sa jag. 
Men min käre svärfar envisades med att vi 
absolut skulle köpa den för att prova på 
Saaben. Men hör och häpna, det var fak-
tiskt en mirakelmaskin!! Superlativen 
räcker inte till, men resultatet blir en plå-
tren (nästan som blästrad) yta. 

Eftersom gummirondellen är mjuk blir 
hela apparaten mycket flexibel, så man 
kommer åt i alla möjliga och omöjliga 
vinklar  och vrår. 

Jag var också mycket skeptisk till håll-
barheten på denna anordning. Jag trodde 
absolut att jag skulle få meta llstiften i ögat 
eller att de skulle slitas ner på fem minu-
ter, men också här fick jag tji. Den håller 
och den fungerar! Priset tyckte jag var i 
överkant, ca 250 kr. Men faktum är att det 
är värt varenda öre, tro mig. Särskilt som 
jag lurade svärfar att betala. 

Var köper man då detta underverk? Jag 
(svärfar) köpte min hos Martin Karlsson 
Bygg AB i Limmared, telefon 0325-71350. 
Generalagenten i Sverige heter TROIA 
GROUP, Gunnebogatan 32, 163 53 
Spånga, telefon 08-761 55 30, telefax 08- 
761 45 30. 

Köp, slipa och spar tid! 

Text och musik: Ulf Hindström, Kumla 
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Av Magnus Lindberg, sekr. 
i Östgöte SAABklubb. 

Det kan vara svårt att veta hur intres-
set för SAABOhusvagnen egentli- 

gen startade men troligen berodde det 
på att jag under några år i mitten av 80- 
talet då och då åkte förbi en SAABO-
vagn vid en gård hemmavid utan att för 
den skull bry min hjärna speciellt myck-
et. SAABintresset hade nämnligen vid 
den här tiden inte riktigt mognat fram 
men när så skedde tog jag kontakt med 
ägaren och tittade på vagnen. Till salu 
var den men i ett bedrövligt skick, hade 
använts som lekstuga i många år, så dct 
blev ingen affär av. 

En annons i lokalpressen sensomma-
ren -88 fick oss dock att bege oss till 
Finspång där en SAABOvagn av årsmo-
dell -64 i gott skick var till salu. Anneli 
och jag, båda med ett långt för-flutet in-
om scouting där bivack är den vanligas-
te sovstugan och där lättviktstältet får 
agera hotell på semestrarna , hade väl al-
drig haft så mycket över för husvagns- 

folket men den här vagnen var ju väldigt 
charmig och så var det ju en SAAB! (För 
övrigt det största tillbehör man lär ha 
tillverkat). Att den var i gott och kom-
plett skick samt hade chassienummer 
13 gjorde ju inte saken sämre. Affär! 
Ägaren ångrade sig faktiskt när vi sa att 
vi skulle köpa den, troligen hade han 
gått sin hustru till mötes som ville bli av 
med vagnen och satt ut annons men in-
te räknat med att det fanns någon "gal-
ning" som ville köpa den. 

Som nybliven ägare började jag forska 
om vagnens historia. Ringde först till 
SAABmuseet i Trollhättan men på den ti-
den var kunskapen där om SAABOn intc 
så stor, Vadå SAABO?, så jag blev hänvi-
sad till SAAB i Linköping vilket visade 
sig falla mycket väl ut. Här fick jag mig 
tillsänt senaste nummret (4-88) av per-
sonaltidningen Vips (Vi På Saab) där det 
just skrivits en artikel om SAABOn. Här 
nämns bl.a. att det finns c:a 30 st. inre-
gistrerade SAABOhusvagnar kvar med 
just detta påstående är nog en kraftig 
underskattning! Bara här i Östergötland 
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har jag hittat 31 st. vagnar och i Sverige 
bör nog minst 180 st. finnas även om de 
flesta är avställda. Kanske är det c:a 30 
st. som årligen rullar på sommarvägar-
na. 

På SAAB i Linköping fick jag då veta, 
det för mig helt okända, att SAABO-
vagnen tillverkades i Norrköping på 
SAABs fabrik i Dagsberg. Att jag själv är 
bosatt i Norrköping gjorde fortsatt for-
skande klart enklare och jag fick kon-
takt med SAABOns projektledare Birger 
Lindberg (ej släkt med mig). Genom 
Birger fick jag tillgång till brochyrmate-
real och tester vilka jag lånat ut till detta 
nummer av Bakrutan. Förhoppningsvis 
hittar här den intresserade något nytt ti-
digare ej publicerat matereal. En artikel 
i Norrköpings Tidningar gjordes också 
där Birger Lindbergs arbete med 
SAABOn omskrevs och där vår vagn av-
bildades tillsammans med mig och 
Birger. Tyvärr gick Birger Lindberg bort 
för några år sedan innan jag hunnit lära 
känna honom ordentligt samt samla 
den information jag önskat. 

Åter till vår SAABO där mycket små-
fixande har krävts sedan inköpet, att 
hitta orginaldelar är ju inte så där jätte-
lätt, även om någon genomgripande re-
novering ej utförts. Jag trivs nog bäst 
med mina Saabar i gott bruksskick (en 
fin omskrivning för bristande renove-
ringskunskaper?) och vagnen har varit i 
drift samtliga somrar sedan inköpet. 
Semestrarna har dock genomförts med 
bruksbilen, av ej här nämnbart märke, 
som dragare och resornas längd har 
med åren minskat i samma takt som fa-
miljen utökats. Med ett barn gick det 
hyfsat att bo i vagnen men sedan dot-
tern föddes har vi de två senaste som-
rarna mest använt vagnen för dagsturer. 

Ämnar dock snickra ihop en överslaf så 
det ska nog bli övernattningar för hela 
familjen fratnigenom i den, enigt rekla-
men, "rymliga vagnen för hela famil-
jen". Vi har dock lärt oss att stå bland 
lätt-viktstälten på campingplatserna för 
att inte bli helt uttittade, man lirar då så 
att säga i samma division. 

De efterforskningar som jag gjort på 
min vagn visar att den alltid levt sitt liv 
här i Östergötland. Första ägaren var 
provflygaren Bengt Olow i Linköping, 
känd från provflygningar av bl.a Draken, 
och därefter ägdes den av den 
Finspångsbo som vi köpte den av. Det 
låga chassie- nummret A13 (chassie-
nummer 1- c:a 70 föregicks av boksta-
ven A och vid vissa årsmodells-byten 
startade man på nytt hundratal vilket 
förklarar chassienummer upp mot 440 
trots att bara 390 tillverkades enligt de 
uppgifter jag fått fram) är ju ingen nack-
del om man är Saabtokig. Jag har för nå-
gra år sedan försökt få fram vad som 
hänt med de vagnar som tillverkats före 
min och kom då fram till att tre tidigare 
vagnar är kända vilka dock är i renove-
ningsobjekt-, jakt-stuge- eller båtkärres-
kick. 

Sålunda skulle vår vagn kunna vara 
den äldsta rullande SAABOn!? Har du nå-
gra upplysningar om de tidigaste vag-
narna så hör gärna av dig! 

Släpa lugnt! 
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International Saab Club Meeting 
1996 

24. - 21. ■ la ■ 

Organised by 
The Association of Danish Saab Clubs 
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International Saab Club Meeting 1996.  

Under mottoet "Familietrieffet for alle Saab-entusiaster" glwder De Danske Saab Klubber 
sig til i 1996 at kunne byde dig og din familie velkommen tu International Saab Club 
Meeting '96 i Danmark. 
Trxffet afholdes i pinsen i dagene fra den 24. 61 den 27. maj i Billund, hvor der er plan-
lagt et varierert program med indhold for hele 

Billund er med sin beliggenhed mellem det bakkede Ostjylland og det flade Vestjylland det 
ideelle sted ffi afvikling af et arrangement, som International Saab Club Meeting, idet der 
her i kontrastemes land fmdes uberort natur, oltidsminder, gamle kirker, museer og hyg-
gelige små stationsbyer - men her er også hastigt voksende industrier, moderne landbrug 
og nogle af Danmarks allerstonte turistattraktioner. 

Center Mobilium, 3 spzndende museer under samme tag: Danmarks Flyvemusetun, 
Danmarks Bilmuseum og Falck Museet. Rigtige fly, smukke veteran - og Falckbiler i 
massevis. 
Et besog i LEGOLAND parken er for hele familjen. Kom og oplev en verden af sjove og 
lxrerige ting. Miniland med bygningsvxrker fra hele verden, Legoredo Town med Wild 
West stemning. Forlystelser for bom og voksne. Verdensberomt samling af antikke dukker 
og dukkehuse, mekanisk legetoj. Titania's Palace, verdens fomemste miniaturepalads. 
Lovep arken - Oplev dyr fra hele verden. Kor i egen bil rundt blandt savannens dyr og 
lover. Chimpanser, elefanter, giraffer, kameler, Mkr, påfugle, papegojer m.fl. 

Lerdag den 25. maj åbnes i Center Mobilium Danmarks storste specialudstilling af Saab-
biler. Der vii Imre mulighed for alle Saab-entusiaster at se Saab'er lige fra den xldste til 
den sidste nye modet. 

Saab Performance Team kommer og giver opvisning i avancerede korekunst. Et arrange-
ment, som med sit intemationalt isixt for forste gang bliver vist i Danmark. 

Sight-seeing tur på egen hånd omkring Billund. Benyt lejligheden tu l på egen hånd at kore 
ud til de mange spxndende sevxrdigheder i Billund og omegn. 

Intet Saab Trxf uden Beauty-Contest, stumpemarked, festaften i stort cirkustelt med spis-
ning, dans, prxmieoverrxkkelse og det allervigtigste - stedet, hvor gamle og nye vennner 
modes om vor fxlles interesse: Saab biler. 

Deltagergebyret, er på kr. 520,- pr. person og dxkker registrering, festaften, fri entre til 
Center Mobtlium i alle trxfdagene, specialpris på billet tu Legoland samt grillfest sondag 
aften. 
Bom under 12 år fil halv pris, under 6 år er deltagergebyret gratis. 

I Billund og nxrmeste omegn findes mange forskellige ovematningsmuligheder, derfor har 
De Danske Saab Klubber indgået en samarbejdsaftale med Billund Turistbureau, således at 
ALLE reservationer koordineres herigennem. Du bedes på vedlagte reservationsliste, ved 
hjx1p af tal, prioritere netop din families ovematningsonsker. Du vii så modtage en be-
krxftelse på din reservation sammen med nxste mailing angående "International Saab 
Club Meeting 1996 - Denmark". 

Benyt samtidig lejligheden fil at ta' et par ekstra feriedage i tilknytning tu Saab-trxffet og 
besog de mange sevxrdigheder i Billund og omegn. 

19 



The Saab Club Meetin2 1996 
(Forelobigt program - med ret til £e ndringer) 

Fredag, den 24. maj 

- Ankomst og registrering af deltagere. 
- Indkvartering på hoteller, moteller, vandrehjem, campingpladser og 

hytter. 

Lordag, den 25. maj 

- Ankomst og registrering af deltagere. 
- Officiel åbning af det Internationale Saab Trxf 1996. 

- Saab specialudstilling i Center Mobilium åbnes. 
- Opvisning ved Saab Performance Team 

- Beauty-contest. 
- Stumpemarked. 

- Festaffen i cirkustelt med spisning, dans og hyggeligt samvxr. 
- Prxmieoverra2k1dse. 

- Andre underholdende indslag. 

Sondag, den 26. maj 

- Koreture i omegnen, mulighed for besog i Center Mobilium, 
Legoland og Loveparken 

- Grill-party. 
- Officiel afslutning på International Saab Club Meeting 1996. 

Mandag, den 27 maj 

- Afrejse fra Billund 

VI SER FREM TIL AT MODE DIG I 1996 I BILLUND 

V • 	- tilfl 
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Reservation — 
Min familie har folgende ovematningsonsker, angivet med 1,2 og 3 i prioriteret raklcefolge: 

Reservation — 
My Family have following booking-wishes in following order, marked with 1,2 and 3: 

Reservieruneen- 
Meine Familie babe folgende Obernachtungswonschen in folgender reihe, markieret mit , 2 und 3: 

Overnatningsmuligheder i &Itutad 1996/ 
Possibilities to stay overnight in Billund 1996/ tlernachtungsmöglichkeiten in Billund 1996: 

Hoteller/Hotels/Hotes: Enkdt/Single/Einzel 
1 pers. 

Dobbelt/Double/Doppel 
2 pers. 

Triple 
3 pers. 

Famille/Family/Familie 
4 pers. 

Hotel LEGOLAND .1 695,00 925,00 925,00 925,00 
Hotel Propellen 590,00 770,00 880,00 970,00 
Hotel Svanen 495,00 595,00 720,00 755,00 
Billund Kro 390,00 575,00 650,00 725,00 
Alle priser inkl. morgenrnad. All priser in DKK indude breakfast. / Alle Preise in DKK emschl. Fffihstiidc. 
6) Adgang lit LEGOLAND koster DKK 60,— per person og er gyldig under bele opboldet. / Admission to LEGOLAND at DKK 60,00 per person is 
valid during stay at hotet / Eintrin rum LEGOLAND koster DKK 60,00 pro Person und is ~rend des gamen Aufenhaltes 

Campingpladser/Vandrerhjem 
Campsites/Youth Hostels 
Campingplåtze/Jugendherberge 

Voksen 
Adult 
Envachsen 

Barn 
Child 
Kind 

Vrerelse/hytte 
Room/Cabin 
Zimmer/Håtte 
3 pers. 

Varelse/bytte 
Room/Cabin 
Zimmer/Hiltte 
4 pers. 

Varelse/hytte 
Room/Cabin 
Zimmer/Hiltte 
5 pers. 

Varelse/bytte 
Room/Cabin 
Zimmer/Hfitte 
6 pers. 

Billund Vandrehjem 85 85 310 330 365 400 
Billund FDM Camping 46 23 150-260 150-260 225-260 260 
Alle priser i DKK pr. dags exct morgenmad, sengelinned og campingpasivandrekort_ 
All prices in DKK per day exclusive of breakfast, bedlinen and campingfee. 
Alle Preise in DKK pro Tag excl. Friihstöck , Bettwäsche und Personengebilln. 

O Jeg onsker standplads til campingvogn/telt/andet - / I want to book place for caravan/tent/other - / Ich wiinsche Plats ffir 
Wohnwagen/ Zeit /Anderes 	 Eli Electricity/ Elektrizitåt :13 ja/ yes/ja -0 nej/ no/ nein 

Overnatningsmuligheder udenfor Billund 1996/ 
Possibilities to stay overnight outside Billund 1996/ ilemachtungsmöglichkeiten ausserhalb Billund 1996: 

0 Vi onsker at ovematte privat (afstand max. 30 km fra Bättrad) / We want bed and breakfast (distance max. 30 km from 
Billund) 
- / Wir wiinschen Privat Unterkunft (Abstand von Billund max. 30 km.) 
Voksenl Adtdd Envachsen DKK 150,00 - Barn 3-11 årl Child 3-11 years/ Kind 3-11 Jahre DKK 80,00. 

o Vi vii genie reservere hoteUvandrerhjem/hytte/campingplads, (overstreg den ildce onskede kategori). 
- / We would like to book Hotel/ Youth Hostel/ Cabin/ Campsite , (Please delete as required). - / Wir wiMschen zu reser-
vieren Hotel/ Jugendherberge/ Hiltte/ Campingplats, (Bitte durchstreichen die nicht Gewiinschte Kategorie). 

p Vi sorger selv for ovematning hos private vennerffiekendte.1We stay ovemight at freinds./ Wir åbernachten beim Freunde. 

- Tilmeldingen sendes senest den 31. masts 1996 til Billund Turistbureau 
- Please send bookingform to Billund Touristoffice, March 31, 1996, at latest 
- Bitte schicken Sie Reservierungsliste an Billund Tourist-bureau spätestens 31. März 1996. 

21 



a Tutran 

International Saab Club Medi« 1996 - Denmark 
T1LMELDINGSSKEMA 

Deltagere: 

Eftemavn: 	  
Fornavn: 	  
Adresse: 	  
Land: 	  
Telefon- 	  Fax: 	  
Klub: 	  

Jeg deltager med Saab—model: 	 Årgang: 	  
Indregistreringsnummer: 	  

Jeg deltager i Beauty—contest: 	ja — 	nej 

Ankomstdato: 	 kl. 	 
Afrejsedato: 	 kl. 	 

Betaling: 

	voksne (13 år og derover) a' kr. 520,— : 	  
	bom (6-12 år) alcr. 260,- 
1 alt kr., som indbetales på nedenstående konto: 	  

	bom under 6 är, angiv alder: 	  

Deltagergebyr indbetales senest den 31. marts 1996 på folgende konto:  

GiroBank, reg. nr . 1199 kontonr. 619-6624, med angivelse af stikord "Saab Club Meeting '96" 

Dato: 	  Underskrift 	  

Tilmekingsskemaet indsendes senest den 31. nzarts 1996111: 

Bilund Turistbureau 
vi LEGOLAND Parken 
DK-7190 Billund 
Tel. (+45) 75 33 19 26 — Fax (+45) 75 35 31 79 
Mwrket "Saab Club Meeting '96" 

Reservation og overnatning, se vedlagte. 
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Saab Cabbar 
DEL 7 
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Tommy Johanssons Cab finns med i en Saabkalender som är framtagen av Saabklubben i 
Belgien. 

Cabben på bilden bar många sett och gett sina åsikter om Första 
gången den blev synlig för allmänheten var sommaren 92, och bar 
sedan dess används flitigt i allehanda sammanhang. Till badet, åka, 
på träffar; frakta V4-motorer och andra trevliga aktiveter som till-
hör sommaren. 

1-lä hit i 'war 

TO171177y "cctb'jobalissoil 

Vart är 99:oma på träffarna? 
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Saxat ur Vips 1988. 

Roger Urin ma 4 &tt pJ60-toktjkra susen af i Ewipa mai in Soda 

För 25 år sedan: 

Saabo husvagnsprojektet 
som lades ner 

mitten av 60-talet gjorde Saab ett fårsök att ta upp 

tillverkningen av en mindre husvagn, Saabo. 
Den var anpassad till relativt små bilar, t ex Saab 96 

och Volkswagen. Men husvagns projektet blev 

&dryg nogon succe. Det lades ner 1968 i samband med 

en koncentration av Saabs produktprogram. 

Husvagnen kom in i bilden som en 
produkt avsedd att jämna ut syssel-
sättningen vid Saabs dåvarande Norr-
köpingsavdelning, som ursprungligen 
byggdes upp för att montera franska 
KeUoptrar som Saab sålt till svenska 
försvaret. 1 NonieSpingsavdelningens 
verksamhet ingick under samma epok 
även försök med en svävare, Saab 401, 
och fcir denna uppgift hade ett antal 
konstruktörer anställts. 

— När svävaren så småningom för-
svann från vår horisont behövde vi 
helt enkelt en större bas for verksam-
heten. Det var på dessa grunder hus-
vagnen kom in i bilden, berättar Tore 
Ljungberg, di teknisk chef för Saabs 
Norrköpinsavdelning, numera verk-
sam inom Saab 340-projektet. 

Eldsjälarna i husvagnsprojektet var 
dåvarande chefen för Saabs Norrkö-
pingsavdelning, Bo Bjemekull och Bir- 

ger Lindberg. Den senare med ett för-
flutet inom både svenska och etiopiska 
flygvapnen, 

Bo Bjemekull var en man med 
många strängar på sin lyra: före detta 
pilot i svenska flygvapnet, provflygare 
hos Saab och dessutom skiddig flygfo-
tograf Han avled 1976. 

Bi9ger Lindbet ansvarade i stort 
sett lör allt inom husvagnsprojektet: 
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Flm Tre&,11 räjkanj tävlingsförare på 60-inkr, isa en ar de _flinta Soobo-kunderna 

konstruktion. produktion och försälj-
ning. 

— Prototypen till den första karos-
sen tog vi fram hos Fisksätra varv, be-
rättar Birger Lindberg, fortfarande 
bosatt i Norrköping och i dag verksam 
som konsult. Sedan tillverkade vi en 
förserie på tre vagnar hos Marieholms 
bruk i Småland, som hade erfarenhet 
av plasttillverkning. 

°bromsad 
En °bromsad vagn var en av grund-
tankarna i husvagnsprojektet, bl a för 
att hålla nere priset. Man hann också 
med att tillverka ett 50-tal °bromsade 
vagnar innan lagen ändrades till obli-
gatorisk broms på alla husvagnar. 

En av finesserna med Saabon var 
den låga vikten. När karossen — helt 
skarvfri — var fårdigbakad vägde den 
inte mer än 80 kg. Det gick, med and-
ra ord, att ta den på ryggen. Till andra 
utmärkande drag hos. Saabo hörde de 
två stora fönstren fram och bak som 
innebar att man från bilens backspegel 
kunde se rakt igenom vagnen. 

— Konstruktionen var urstark, me-
nar Birger Lindberg. Jag körde samma  

vagn 5000-6000 mil utan nämnvärda 
tekniska mankemang. Jag åkte med fa-
miljen, fem personer, kors och tvärs i 
Europa. Vi körde både till Moskva och 
Turkiet på stundtals väldigt eländiga 
vägar som verkligen satte vagnen på 
hårda prov. 

Tilverkades 1 Dagsberg 
Det var i samband med husvagnspro- 

Fakta Saabo 
, 4 m 

Bredd 	 1.841. 
Höjd 	 2,10a 
lnv3ndig stad 	1» ra 
Vikt (netto i 	 ca 230 kg 

Interiören rymmer två - ...vajefassa 
sodor, matbord kölubank tu 
garderober. IVaddplatskor= 
soner om extrabädd lej 
ann/tjaa När produktionen ~U-
de 1963 sar riktpriset 4.950 
kronor. 
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jektet som Dagsbergsverkstaden knöts 
till Saabs pruktionsresurser. Verk-
staden, som hyrdes av Norrköpings 
kommun (så är fallet än i dag), använ-
des i första hand för Icarmniveriming 
och montering av husvagnarna, vilka i 
inte ringa grad var uppbyggda på lego-
tillverkade komponenter. 

Underredet köptes från Linköpings 
Transportindustri och inredningen 
från Hellgrens Snickeri i Norrköping. 

— Karossen började vi efter hand 
att tillverka i egen regi i Dagsberg och 
vidare drog vi el eller gasol och mon-
terade inredning, berättar Birger 
Lindberg. 

När projektet gick för högtryck var 
40-talet personer sysselsatta via verk-
staden i Dagsberg. 

Rullar än i dag 
Av de cirka 400 Saabo som tillverka-
des finns fortfarande mer än 30 inregi-
strerade och rullar på vägarna. An-
vändningsområdena tycks variera. En 
fiskhanlare i Norrköping utnyttjar 
t ex sin Saabo som rullande fiskar. 

En av de första som köpte Saabo 
var Picko Troberg, välkänd tävlingsfö-
rare på 60-talet Pickas första Saabo 
"blåste" mekanikern bort vid en 
gasolexplosion i Paris. Varpå Picko 
bums ringde Birger Lindberg och be-
ställde en ny vagn. Och den hämtades 
av den olvcksdrabbade mekanikern ett 
dygn senare. 

Små resurser 
— Med facit i hand så Isär 20 år efter-
åt kan man säga att husvagnsprojektet 
hade alldeles för små resurser för att 
lyckas och bli framgångsrikt. Det hör-
de heller inte hemma i den stora Saab-
organisationen och därför var beslutet 
att läkpga ner Saabo klokt, menar Tore 
Ljungberg. 

Birger Lindberg tycker att beslutet 
var förhastat Boomen på husvagns-
fronten kom fyra till fem år senare. 
— Produkten utvecklades under tiden 
vi arbetade med den och när nedlägg-
ningsbeskedet kom hade vi inte långt 
kvar till lönsamhetsgränsen som låg 
vid 500-600 vagnar. Hade vi lItt 
fortsätta att utvecida produkten och 
försäljningseuganisationen, t ex till-
sammans med Saab-ANA, hade säkert 
resultatet blivit en bra och säljbar hus-
vagn, betydligt mer lyxig och bovänlig 
än försdingen, slutar Birger Lindberg. 

Gert Peterson 



a irutran 

Het Norgeresa med 96 V4 
Jag tänkte skriva om en liten ga-
len resa i Norge som en kompis 
och jag hade tänkt genomföra i 
flera dr med en risig Saab, sd vi 
fick tag pd "Hubberulle Vkan". 

B är döpt till det efter en våldsam 
»rullning över stubbar och storsten 
på ett kalhygge här hemma i Malung. 
Efter byte av dörr och front var den kör-
duglig igen för sin sista utmaning, 
Norge runt med fyra dårar och en maxi-
malt överlastad V4. När vi fällde baksä-
tet lite gick det att lasta mer i skuffen, 
men ju mer vi lastade in bak kom det 
fram i baksätet. Inga problem. Vi stäng-
de luckan och pressade ryggstödet bak-
åt, men det är ingen bra idé om man har 
en hel påse med starköl. 

Torsdagen den 27 juli 1995 drog vi 
iväg mot Sälen. Sedan var siktet Trysil, 
men på fjället blev det växellådspro-
blem. Motorbromsen försvann totalt. Då 
sade jag: - Trollstigen, åt de andra dårar- 

na. De skakade bara på den lilla knop-
pen ovanför axlarna och sade: - Saab, för 
de tycker inte om Saab. Vi körde vidare, 
kom till Trysil utan problem förutom 
motorbromsen. Vi stannade och köpte 
lite chips, snus och pilsner. Sedan åkte 
vi vidare mot Åndalsnäs på krokiga små 
vägar utan problem, men det var drygt 
att sitta bak på grusvägar när det inte 
finns fjädringsväg bak kan jag ömt tala 
om. 

Väl framme i Åndalsnäs skulle vi hitta 
en camping. Det var så fullt överallt att 
vi körde ut på en gammal skogsväg och 
skulle slå upp tältet, men det gick inte 
så bra, tältpinnarna gick ner 4 cm i mos-
san och sedan var det bara sten. Vi fick 
därför sova i Hubberulle, fyra personer 
= dålig sömn, varmt, fötter åt alla håll 
och en full som sov och snarkade för 
full maskin. Efter någon timmes vila 
drog vi vidare mot Ålesund för att stan-
na där en natt och hinka i oss lite öl. Det 
var helt överfullt på varenda camping. 

26 



a Tutran 

Vi letade efter en skogsväg i närheten, 
men den enda väg vi hittade på gick till 
en soptipp, ingen trevlig tältplats. 

Vi beslutade oss därför för att köra 
mot Stranda men dessförinnan körde vi 
ut på kusten för att se havet. Vid ham-
nen fick jag vid ett skjul se en tvåtaktare, 
en vit 96 -61, tror jag det var. Det var 
svårt att se för den såg ut att ha legat i 
havet. Hela bilen var rostbrun. Den ha-
de varit perfekt som monument hemma 
på gården. Därefter lämnade vi Ålesund 
och riktade fronten mot Stranda. 
Hubberulle bara gick och gick, men 
problemet med motorbromsen tuggade 
i huvudet när jag tänkte på Trollstigen. 

På vägen mot Stranda var det färjetu-
rer efter fårjeturer, men äntligen var vi 
på fast mark igen. Vågen är först rak och 
fm, men krokar sedan åt alla håll, uppför 
stigningar. Det fanns bara en växel bilen 
orkade på, ettan så klart. Jag har aldrig 
sett en V4 som har kokat som 
Hubberulle. Det sprutade åt alla håll, så 
det var bara att stå och vänta på att den 
skulle bli kall. Vi hällde i norskt käll-
vatten och körde sedan ett par kilome-
ter innan nästa stopp. Sedan gick det 

hyfsat, men vi fick köra med full värme 
på. Det var värre än att ligga och steka i 
solen en hel dag. Så började det gå ner-
åt mot Stranda. Det var inte så farligt 
medlut, men det räckte för att bromsar-
na skulle brinna upp och oljan att börja 
koka. Det blev rena Monte Carlo Rallyt 
neråt, men som tur var blev det lite upp-
åt igen innan Stranda, varför vi kom 
fram till Stranda helskinnade. Väl fram-
me i Stranda körde in på nännaste verk-
stad och tittade över bromssystemet 
bak. Beläggen var nästan helt slut, var-
för jag frågade verkstan om de kunde 
fixa några, men som svar fick jag att så-
dana bilar finns inte idag. Han hade inte 
sett någon på flera år. Jag fick därför 
vackert spänna dem maximalt inför eld-
provet - Trollstigen - men nu skulle vi 
campa och här var nästan tomt på cam-
pingen. Vi hyrde en hytte, för nu skulle 
vi supa skallen av oss, och dunken kom 
upp på bordet. Sedan blev det party he-
la natten och när klockan var 09.00 på 
morgonen fick vi besök av polisen. Det 
hade varit gravskändning på något stäl-
le och vi hade varit kört runt och raggat 
på kvällen, varför vi blev misstänkta. 
Det var inte vi som hade gjort det, men 
bilen skulle polisen aldrig glömma, som 
den såg ut. Polismannen kollade att den 
var godkänd bara. 

Kl 12.00 drog vi så iväg upp efter 
Trollstigen. Det gick bra förutom att 
motorn kokade. Bromsarna klarade sig 
helt otroligt. Nu har jag kommit till slu-
tet på den här dårresan. Nästa sommar 
blir det Treriksröset i en annan Saab, för 
nu är Hubberulle död, de andra tre då-
rarna har nämligen börjat gilla gamla 
Saabar. 

Text: Ronny Berntsson, Malung 
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Fredrik Ekendahl inspekterar Tobbes 95:a. 

Norrlänning på rymmen 
Det börjar renoveras Saab 95 
tvåtaktare lite hår och var i lan-
det och kul och positivt år det. 

D'

,henna Saabmodell finns idag kvar i 
ytterst få exemplar och de som 

överlevt är väl värda att spara till efter-
världen, oavsett skick. 95:orna gick i 
många fall en kort levnad till mötes. 
Tvåtaktsmodellen försvann redan i mit-
ten på 70-talet från vår trafikbild och or-
sakerna till att de skrotades ut långt tidi-
gare än systermodellen 96 var flera. De 
fick ofta slita mycket hårt och tungt som 
tjänste- och firmabilar med minimal om-
vårdnad, såväl maskinellt som kaross-
mässigt. Saabkombins stora rostbenä-
genhet, framförallt i bakpartiet, kan väl 
ingen ha undgått att känna till. 
Dessutom var en något till åren kom-
men tvåtaktare nästan värdelös pen-
ningmässigt under såväl slutet på 60-ta- 

let som hela 70-talet. En körklar trubb-
nos 95:a kunde lätt uppbringas för 3 - 

400 kronor, fulltankad! 
Tyvärr tog det också tid innan man 

fick upp ögonen för denna bil även i ve-
terankretsar. Dessa orsaker ihop har re-
sulterat i det mycket låga antal bilar som 
idag finns kvar. 

Ett exemplar som färdigställts under 
den gångna vintern 1994/95 ägs av 
Torbjörn Karlsson i Sigtuna. Tobbe har 
varit med i SSR sedan mitten på 80-talet 
och har ett flertal gamlingar i sin lada. 
Bruksbilen är en grön (original!) Sport - 
64 som efter en provtur på Gistad-
marknaden kan intyga att den går som 
en vässad Saab skall göra! 

Tobbes 95:a är även den av årgång - 
64, toreadorröd. Den hittades på an-
nons i en lokal Norrbottentidning: 
"Rostfri Norrlandsbil", stod det att läsa 
om den gamle. 

28 



a irutran 

- Rostfri, nåja, lite rost har allt fått la-
gats i bakre hjulhusen. I övrigt var ka-
rossen fräsch, berättar Tobbe. 

Han har dock haft bilen nedplockad 
under denna vinter och gått igenom det 
mesta. Allt för mycket har inte behövt 
bytas eftersom bilen inte var så värst 
luggsliten efter blott 12.000 mil. 

Fyra ägare inklusive Tobbe har passe-
rat revy genom dess ägarpapper sedan 
1964. Den förste ägaren, en äldre man, 
sålde bilen 1987 och den gick alltså som 
bruksbil till dess. 

Under huven hittar vi originalmotorn, 
som i denna vagn är utrustad med 
Zenithförgasare. De Saabmotorer som 
utrustades med detta bränslesystem från 
fabriken målades blå. 

Tobbes nyrenoverade bil har varit ute 
och rört på sig en hel del under den 
gångna sommaren och vi får gratulera 
till en fm renovering. Bilderna vi visar 
här i artikeln är tagna i vintras då reno-
veringen var i full gång. 

Text: Mattbias Roswall 
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Saabon som fic 

Min Saabo är en -67:a med chas-
sinumnzer 383, som införskaffa-
des sommaren 1994. Vagnen var 
sliten både bär och där, men 
den skulle väl kunna tjänstgöra 
något år i detta skick. 

M en vid nogrannare inspektion visa-
de det sig att den var mögelskadad 

på grund av att någon av föregående 
ägare isolerat den med 1 cm tjock frigo-
lit invändigt, och tapetserat utanpå fri-
goliten med våtrumstapet. Det resulte-
rade i att kondensen som bildats mellan 
frigoliten och karossen inte kunde kom-
ma ut. Så mögel bildades som låg och 
frodades. 

När hösten närmade sig hade jag be-
stämt mig att vagnen skulle renoveras 
och att den skulle bli så nära originalet 
som möjligt. Min renovering är ett alter-
nativ till renovering och det finns säkert 
saker som kunde lösts på bättre sätt. 
Men när tiden och ekonomin fick säga 
sitt så blev det på det här sättet. 

Det första var att försöka hitta en lokal 
att vara i. Men efter allt letande så fick 
jag inte tag i en lokal som hade tillräck-
ligt högt i tak. Så det blev utomhus un-
der en presenning som blev det slutgill-
tiga altemativet.Nu kunde renoveringen 
börja. Alla löstagbara delar monterades 
bort och märktes upp. När rutorna mon-
terades bort upptäcktes sprickor i rutra-
men, vid närmare inspektion även fukt i 
karossen under fram och bakrutan.Da 
uppkom ytterligare ett problem, hur 
skulle jag fa bort fukten, när isoleringen 
består av vellpapp? Torka ut fukten/ 
vattnet var otänkbart. Så jag kapade bort 
innerväggen från rutan och ända ner till 
golvet sedan skrapade jag bort isolering-
en så det skvätte. 

Efter det så fick en kupéfläkt torka väggar-
na,och när de torkat sattes ny isolering dit 
och plastades in. 

När vagnen var lagad på sina hål inne i 
vagnen var det dags för mögelsanering. Jag 
sprutade på Klorin och borstade så möglet 
släppte, sedan skulle kontaktlimmet bort 
(som hållit frigoliten på plats). Jag provade 
med ett superbra limborttagningsmedel 
som enligt färghandlaren skulle vara bra. jag 
gjorde enligt instruktionen men limmet ville 
inte släppa det minsta, så det fick bli att skra-
pa och slipa. Väl klar med detta så målades 
väggar och tak i en gul nyans som brutits till 
enligt originalet. 

Nu blev det vinter och för kallt för att fort-
sätta utomhus så det blev till att renovera 
chassit som visade sig att vara så pass rostigt 
på ett parti så ramen byttes en bit. Efter det 
plockades ramen ner blästrades och lacka-
des i original grå/grön nyans. Väl klart med 
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Saabons skick timmarna innan den demonterades. 
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detta så plockades ramen ihop, bromsarna 
fick nya belägg och trummorna fick nya 
hjullager. Parallellt med detta så fick en 
granne, Lasse Larsson uppgiften att bygga 

ny inredning enligt original utseende. 
Jag köpte hem 4mm mahogny skivor 
och 10 mm plywood till sittbritsarna 
och lådorna. Lasse som är en skicklig 
hobbymöbelsnickare, mätte, kapade 
och limmade för fullt, så jag behövde ba-
ra bidraga med material. 

När våren kom började jag med utsi-
dan av vagnen. Den skulle slipas och 
spacklas, men redan på hösten hade en 
20mm bred remsa kapats bort runt vag-
nen, för det läckte in vatten där vagnen 
är sammanfogad på mitten. Sedan plas-
tades den 20mm spalten ihop med glas-
fiberplast. Efter detta fick plasten mog-
na under vintern, så åter till våren. Jag 
började med att tvätta vagnen med för-
tunning rejält så allt ingrott smuts för-
svann. Sedan plastades alla sprickor och 
hål igen, efter att plasten hade härdat, så 
slipades alla plastade ställen släta. 
Därefter spacklades alla ojämheter bort, 
efter ett antal slipningar och spacklingar 
sa var det dags för slipning av hela vag-
nen. När slipningen var klar så började 
jag spruta på fyllprimer på karossen 



Saabon har precis fått chassit monterat. 

a lr u tra n 

men efter en liten stunds sprutande så 
upptäcktes att ytan var alldeles porig så 
det var bara att avbryta sprutningen. Jag 
kontaktade en lackexpert som rådde 
mig att lägga på sprutspackel där det var 
porigt, så fram med sprutan och i med 
sprutspacklet. 

Sedan var det åter dags för slipning in-
nan det var dags att spruta på grundfyl-
ler. Återigen togs slippappret fram med 
ett ännu fmkomigare och försiktigt sli-
pade bort alla dammnoppor. Äntligen 
var det dags att slutlacka karossen, den 
lackades först den gråa nyansen nertill 
när lacken hade härdat, så maskades det 
gråa in, därefter det vita upptill, färgerna 
valde jag att bli något mattare än vad bil-
lacken är original, för jag tyckte att den 
var för blank. 

Vagnen är äntligen klar för hopmon-
tering, rutor som jag nytillverkat under 
vintern monterades, gångjärn, dörrar, 
gasollåda, taklucka och så vidare. När 
vagnen var färdig utvändigt så började 
Lasse montera inredningen, och tillver-
ka britsar och delar som ej blivit klara in-
nan återmonteringen började. I skrivan-
de stund är det bara små justeringar 
kvar av inredningen, så nu till våren -96 
skall Saabon besiktas och premiäråkas. 

Ett stort tack till Lasse Larsson och al-
la grannar som orkat stå ut med den 
ylande slipmaskinen och färgdimmorna 
som låg täta, och alla som hjälpt till med 
att få fram delar till Saabon. 

Text o bild Erik Randa 
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trevlig resa med SAABO 
alla bilars husvagn! 

Oavsett om Ni har en stor eller liten dragbil 

— SAABO är husvagnen Ni söker. Den är 

tillverkad i glasfiber och därmed praktiskt 

taget underhållsfri. Den är lätt och därmed 

ekonomisk. Vägsäker dessutom — Ni kör 

tryggt med SAABO bakom Er! 

SAAB° 

SAAB AKTIEBOLAG 
1.10/MOPINGSÅVDELXIMGEN 

F ack Noel Rop', 6— T,, 011 40332 

- - 

1».11111.111.111 

Jag har själv nyligen köpt en 
Saabo, varför jag kan bjuda 
på följande: 

- Bilregistret. 

- Ja hej! Jag skulle vilja ha lite 
uppgifter om en husvagn som 
jag köpt med registrerings-
nummer CXU 703. 

- Ett ögonblick... CXU 703? 
- Ja. 

- ... Det är något som inte 
stämmer. Det står att det är 
en Saab. 

- Ja, det är rätt. 

- Men du sa ju att det var en 
husvagn? 

- Ja, det stämmer. 

- Ja, det står faktiskt Saab 
260 släpvagn, men inte har 
väl Saab gjort husvagnar, el-
ler... 

Eller på bilprovningen: 

- Haru satt Saabmärken på 
husvagnen, ha, ha, ha... 

- Nä, det skall vara så. 
(En titt senare i fordonspapp-
ren) 

- Var det en Saab? Har de 
gjort sådana? Det har jag al-
drig sett förut. 

Text Ingmar Back 



a ■ru tra n 

92:an nylackad ljusgrön och året var 1978. 

Hur stor månde denna skara 
vara? Åsyftas gör det okända 
antal 92:or som ännu är i full 
gärning i brukssvängen pd det 
svenska vägnätet. 

'skrivande stund är ca fem kända, men 
med tanke på modellens slitstyrka och 

för sin ålder svårslagna användbarhet 
och egenskaper, torde det finnas ytterli-
gare en handfull. 

En av de fem ägs av vår medlem 
Bernhard Sandström i Bredbyn, Ånger-
manland. Det är en -54:a som körts av 
Bernhard sedan 1978. Dock har den vi-
lat några år men i somras fick den sätta 
sina diagonaldäck i den norrländska as-
falten igen. Detta är den enda bruksbil  

han har nu, ty någon modern bil vill han 
ej ha. 

Bernhard berättar, att han renoverade 
sin trotjänare innan den togs i använd-
ning då för 17 år sedan, och de kort vi 
visar här i artikeln är tagna då. 

Han har med åren kört ganska mycket 
med den, ca 1.500 mil per år. Några re-
parationer av annat än underhållskarak-
tär har inte behövt göras sedan renove-
ringen. Dock var motorn ganska sliten 
efter många mil och förra vintern reno-
verade Bernhard en motor som sedan 
plockats i. 

Han berättar vidare, att det är en 
mycket rolig bil att köra, så milen blir 
trivsamma. 

Den första bilen Bernhard hade var 
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just en 92:a, och på den bilen satt det en 
tillbehörsvattenpump monterad. Kyl-
systemet i 92:orna är ju inte utrustad 
med en sådan från början, eftersom det 
arbetar enligt termosifonptincipen, d v 
s vattnet självcirkulerar. Detta fungerar 
i vardagslag, men i kombination med bi-
lens inte direkt överdimensionerade 
kylvattenvolym kan detta vara otillräck- 

ligt om man hamnar i en bilkö en het 
sommardag, eller i bergigt landskap. 
Han hade den osannolika turen att hitta 
en identisk vattenpump till sin nyreno-
verade motor, som nu monterats. 

Kul att 92:ans bruksepok hålls vid liv 
och må den göra det länge än! 

Text: Mattbias Roswall 
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Tragiska träffen 
Umeå den 9 september 1995 

Det är inte fullt sd illa som det låter, 
även om benämningen kommer från 
träffens hundarrangör Stig "Gamle-
man "Johansson. 

Snart är det kanske läge att döpa om Stig 
till "Guzziman" då han för att kunna 
känna sig helt fri röstningsmässigt körde 
sin nyrustade Moto G1177i med sidovagn. 
Om inte annat för att bevisa att det går 
att köra på tre hjul. Nog ser det mysigt 
ut när han kommer tuffande med sitt 
ekipage, fast det luktar fel på något sätt. 

Träffen förlades till samma dag som 
UVS körde klassikern "Nattugglan", så 
att alla långväga besökare kunde slå två 
flugor samtidigt. 

Mängden deltagare med fina färdigre-
noverade fordon har ökat för varje år 
och nu visade såväl Bosse Nordström 
som Rune Danielsson upp sina pärlor. 
Dessutom kom en mycket snygg, välre-
noverad svart Opel Olympia från 
Skellefteå och gjorde Liselott Nordens 
blå Olympia sällskap. 

Åke "von Opel" Bäckström från 
Lycksele föredrog i år att åka med kom-
pisen Håkan Ångström i dennes äntligen 
motorbytta 96 -65 "Brunte". 

Tiden som vi fick utnyttja Motor-
centrums lokaler var begränsad, varför 
träffen rivstartade med en tipsprome-
nad, vilken innebar en välbehövlig pro-
menad inne i verkstaden. Under tiden 
hade "Sunkan" Sundgren sin vana tro-
gen motsvarat alla högt ställda förvänt-
ningar genom att ställa iordning det ef- 

terlängtade fikabordet. Helt perfekt som 
vanligt. Här fick alla chansen att påverka 
sin dag genom att själv bestämma påläg-
gets sort och tjocklek. 

Emellan fikasnuttarna kunde alla be-
undra de fma bilarna och lägga sin röst 
på den bil man tyckte bäst om. Saknades 
gjorde Martin Stenlunds nyrenoverade 
fina 93 B, vilket föranledde några spydi-
ga kommentarer. 

Sanningen var dock mycket bättre än 
så. Som den store Saabfantast han är kör-
de han 900 med släp för att kunna häm-
ta hem ännu en bil till sin samling. 
Denna gång en midnattsblå 96-65, vil-
ken inhandlats hos Saabfarmen i 
Stöcke. Till vilken nytta kan man ju stilla 
undra över. Fast den innehåller säkert 
några "Gott-å-firma-grejor" för en 
Saabfantast. Någonting är kanske på 
gång sedan han skaffat sig ett garage 
som enligt hans egna ord skall förbli ett 
garage och inte utrymme för allsköns 
skrot. 

Efter fikandet och tittandet tog så Stig 
till orda med att förrätta prisutdelningen 
för tipspromenaden. Tragiskt, tragiskt, 
men jag kan inte säga annat, segrare pre-
cis som för två år sedan är Martin 
Stenlund. Jag hade hoppats att någon 
skulle kunna konkurrera. Första pris var 
bromsolja av någon anledning samt MB-
pussel om tiden blir lång. Martin 
Stenlund hade dock hård uppvaktning 
av däckspecialisten Folke Norden, som 
körde Saab 92. Det skilde bara en poäng 
efter en ganska svår frågeomgång. På de- 
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Söker du vindrutor till din Saab? 
Jag har nya i lager från 600 kr ring! 

a Tuban 
lad tredje plats kom Brattengrabbarna 
och Saabkollektörerna Göran och Birger 
Mattsson, glada fyror blev Bosse och 
Lena från Saabfarmen i Stöcke och fem-
ma Åke "von Opel" Bäckström. 

När det sedan drog ihop sig till prisut-
delning i Concours tävlingen lyste det 
gult och blått om showen. Bosses ba-
nangula bakelse blev utsedd till träffens 
vackraste automobil, vilket hedrar de 
som renoverat bilen. Tätt efter i hans 
hjulspår kom Liselott Nordens Opel 
Olympia som trots att den renoverats 
för några år sedan och använts flitigt 
verkligen är fin. Som trea hamnade den 
svarta snygga Opeln från Skellefteå. 

Stig delade ut några specialpris, det 
första gick till Rune "Buss" för årets pre-
station "Newcomers Award" då han 
egenhändigt förutom slutlacken, reno-
verat sin och Margots gyllenbeiga 96 -61 
till en mycket hög standard med rätt 
färg på såväl kederlister som fälgar. Ett  

stort specialpris utdelades till Lyckseles 
egen Saabktmg Håkan Ångström, som i 
höstas fyllde 30 år. Eftersom han är 
känd för att springa runt och jaga delar 
på olika marknader bärande på plast-
kassar var gåvan given; en ryggsäck som 
verkade passa som hand i handske. 
Marknadsnasare se upp, nu blir Håkan 
riktigt farlig! Long distance priset tillföll 
Luleborna Jan-Erik och Tomas, vilka åkt 
ner i Jannes blå trubbnos. 

Efter att ha samspråkat och haft trev-
ligt drog alla iväg, en del för att titta på 
potatislådor, ladda för Nattugglan eller 
hämta Saabar t ex. Martin hälsar förres-
ten och tackar för lastningshjälpen, som 
ett flertal klubbmedlemmar bestod 
med. Fast det är ju sådant klubbkompi-
sar är till för. Hos Bosse märktes det 
knappast att en promilledel av hans bi-
linnehav försvann, men det är en annan 
sak liksom. 

Text: Gmissar Kromen 
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Fin husvagn från Saab 
Saabs husvagn har nu ndtt pro-
duktionsstadiet. En första serie 
om 300 enheter är under fram-
tagning. Produktionskapacitet-
en är dock till en början tämli-
gen blygsam. Det relativt be-
gränsade antal vagnar som 
byggs i år kommer därför hu-
vudsakligen att förbehållas 
kunder med förbandskontrakt. 
Först till nästa säsong beräknas 
leveranserna för allmänna 
marknaden komma igång i stör-
re omfattning. 

Vagnen har utvecklats vid Saabs 
Norrköpingsavdelning, där också 

detaljtillverkning sker. Skrovtillverkning 
och monteringsarbete är till största de-
len utlagt hos underleverantörer. 
Försäljning sker genom Norrköpings-
avdelningen och ANA:s återförsäljare. 

Riktpriset är kr 4.950,- exklusive oms. 
Vagnen är tillverkad (bakad) av glasfl-

berlaminat med skalet i ett stycke och 
tjänstetomvikten är endast 290 kg. Med 
nuvarande bestämmelser tillåter detta fri 
fart med Saab m fl bilar i liknande vikt-
klass. 

I skalet, inklusive den tvådelade dör-
ren, är inbakat ett mellanskikt av tvär-
wellit, ett material som ger utmärkt iso-
lering mot både kyla och värme. 

Stora fönster på fram- och bakvägg ger 
bilföraren god sikt bakåt under körning, 
två sidofönster och genomskinlig ta-
klucka bidrar till att göra interiören 
mycket ljus. 

Vagnen har torsionsfjädring och hjul 
med 18 tums ytterdiameter. 

Tre plus en bäddsats 
Inredningen utgörs av bl a ett matbord 
58 x 150 cm och två bekväma soffor 
med dynor och rygg i skumplast klädda 
med Saabs interiörtyger. En köksbänk, 
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också av glasfiberlaminat, har nedsänkt 
diskho med avlopp och plats för gasol-
kök eller liknande. I ett isolerat utrym-
me fmns plats för kemisk toalett. 

I de båda sittbänkarna finns plats för 
sängkläder, och för gångkläder finns två 
garderobsutrymmen - ett för långa och 
ett för korta kläder. Innerbelysning er-
hålles från två ljuspunkter, kopplade till 
bilens elsystem. 

Vagnen har normalt tre bäddplatser. 
Den långa soffan ger tillsammans med 
det nedsänkta och samtidigt förlängda 
bordet en dubbelsäng med måtten 116 
x 185 cm. Den andra, kortare soffan, 
kan för nattbruk förlängas till 176 cm. 
Över denna finns anordningar för en ex-
tra bädd. 

Prov pågår för att förse vagnen med 
värmeanläggning för vinterbruk, anting-
en med gasol - eller fotogeneldning. Än-
damålet med en sådan utrustning är inte 
enbart möjlighet till vintercamping, 
utan syftar dessutom till att göra vagnen 
lämplig som tillfällig evakueringsbostad. 

Praktiska semesterprov i fiol 
Praktiska prov med vagnen har pågått 
sedan förra våren. Av de tre prototyp-
vagnar som finns har två under förra 
sommaren körts och använts vardera ca 
1.000 mil som campingvagnar. 

Vagnkonstruktören, ingenjör Birger 
Lindberg, gjorde med familjen en tre-
veckors Hollandsresa med vagnen. Den 
fungerade utmärkt, betygar både han 
och fru Maj-Britt. Vid första anblicken 
verkar kanske utrymmena väl små, sä-
ger fru Lindberg, men det var inga pro-
blem varken med matlagning eller bädd-
platser för vår trebarnsfamilj. Iso-
leringen bestod också provet. Kyliga 
kvällar var en kort stunds gasoleldning  

tillräcklig för hygglig värme hela natten. 
Under sommaren kommer prototyp-

vagnarna att gå för ytterligare prov, en 
av dem under en semesterresa till 
Norrbotten. Bl a vill man utröna vag-
nens egenskaper på grusvägar - att köra 
den efter en Saabbil på asfaltvägar bju-
der inga problem. 

Flera förhandsbeställningar 
Intresset för vagnen är mycket livligt 
och ett stort antal förhandsbeställningar 
har redan gjorts. De främsta anledning-
arna till detta kundförtroende tror inge-
njör Lindberg vara, att det gäller en 
Saabprodukt (med kvalitet i namnet), 
att vagnen har anmärkningsvärt låg vikt 
och att den är tillverkad av glasfiberla-
minat. Beträffande den låga vikten kan 
som ytterligare fördel, förutom fri fart 
för mindre bilar, även nämnas det avse-
värt mindre slitaget på bilens funktions-
system - motor, koppling, bromsar samt 
den lägre bensinförbrukningen. 

Data 

Längd med koppling 
ca3.60 m 

Längd utan koppling 
m 

Bredd 
1,84m 
Höjd 

ca2,10 m 
Invändig stähöjd 

1,80m 

Ur 17PS 1963 

39 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

0
 

n
r 

 
 

 
 

 
 

 
 



lärs nitti]] 

Knep & knåp 

Rätt svar på förra knep och knåp är grillkrom som 
monterades i grillen som dekoration och passar 

95/961965-1968, detta har Karl-Fredrik Paul 
från Kvälinge klurat ut. 

Detta nr:s fråga är: Vad föreställer bilden 
och var skall den monteras? 
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Jonas "kolvringen" SabMn alias  
gnusskungen, lyckades bryta av en 
kolvring på sin flickväns V4:a, då han 
höll på att putsa kolvringsspåret. Allt 
för att uppnå rätt glans! 

Joel "jag kommer aldrig att köpa 
V4:a eller 99:a" Berneklev har till 
slut insett att tvåburkskörning endast 
hör sommaren till. En styck lagom ros-
tig V4:a inhandlades för vinterbruk, 
men vad hjälpte det? Bilen står nu upp-
ställd på hans arbetsplats i väntan på 
vård. Joel har nu vid ett flertal tillfällen 
setts bakom ratten i ett antal 99:or med 
något drömskt i blicken. 

Peter "godsägaren" Ludvigsen har 
nu tröttnat på "gamle lappen" och sin 
gröna 99:a. Peter gick och köpte sig en 
900:a, allt för att slippa problem. Men 
som alla vet får man ingen problemfri 
bil för 4000 kr. Prata gärna med honom 
om hans "nya" bil, men ring då till gara-
get! 

Mattias "Nalle"Jobansson har "räd-
dat" ytterligare en styck 99-70:a. 
Söker till denna en Triumph-stagmotor 
(V8:a). Han har hörts prata om att bilen 
inte är komplett utan denna. 

Stig "Gamleman"Jobansson har 
helt plötsligt förfallit ännu mer och in-
handlat en BMW 2002 till sin yngste 
son, som börjat överge skateboarden 

till förmån för bilar. Han hade först 
köpt en Manta Rallye, men Stig har bli-
vit så lat då det gäller rostlagningar att 
den sålde han iväg istället till en lycklig. 

Jörgen (Håven) Andersson som 
såklart sålt sin 93F till Frankrike! 
Landsföräderi enligt Roswall. 

Yngve Ekberg som införskaffat sig en 
dator som innehåller ett mycket fint 
korrningsprogram. Så att det förhopp-
nings blir ännu färre stavfel i Bakrutan 
hädanefter. 

Jonas Vase (som layoutar Bakrutan) 
deltog i gokartracet med bravur (4:a) 
som aldrig kört varken gokart eller 
sportigkörning och dessutom är totalt 
ointresserad av bilar! Bra gasat. 

John Jonasson som har fått snutfrossa 
på gamla dar (32 år) eftersom han gör 
Stockholms gator väldigt osäkra med 
sin opalgröna 95-77 som är i sämsta 
tänkbara skick. 

Fredrik Blydojjan Ekendabl som 
endast kom 2 kilometer från besikt-
ningen innan polisen underligt nog rik-
tade laserpistolen mot hans 95-60 och 
barskt sa att här gick det lite fort (13 
Kmh) och obes är det också men själv-
klart kör Blydoj jan aldrig obes. 
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Yngve Tugget Ekberg som rasade 
Sportmotorn i vinterpokalen trots att 
han hade helrenoverat motorn inför 
Globenrallyt-89 och sedan endast gett 
motorn en lättare översyn vid ett sena-
re Globenrally (91). I Tuggets bortför-
klaringar lät det som om han hade haft 
i för mycket olja! 

Martin Stenlund som har förlovat för 
tjugosjunde gången minst, dock ej med 
bil denna gång rapporteras det från 
dom norra breddgraderna. 

Mat -tias (Sbjeken) Roswall som i 
dagarna fått sitt andra kärleksbarn. 
Ring gärna och gratulera den stolte fa-
dern. 

Bert Bärarm Ytterbag som inte än-
nu kört sönder några bärarmar trots sä-
song. 

Lasse Token Eriksson som skulle 
dra ned på Saabandet fick ett insider-
tips angående en 96-63 och slog till. 

Kjell Andersson Motala som enligt 
envist rykte lär vara klar till vårträffen i 
Motala 11 maj med sin svarta med röd 
inredning 95-60. 

Blydojjan som motvilligt måste lämna 
tillbaks lånemotorn till Sahkn trots 
budgivning. Motorn går ju som om den 
vore trimmad och nyrenoverad. 

Lars Hamburgerman Mårtensson 
som tog ut en av sina norrlandspärlor 
med rakt rör och varvade utanför gara-
get Kl. 22.30 så att grannarna Tave och 
Hulda klagade minst lika högt. 

Erik Randa som avgår som redaktör 
så nu kan han äntligen ängna sig åt sina 
bilar på sin fritid och kanske äntligen 
får ut sin 96-60 som stått i ide några år. 

 

     

 

Godsägaren Leif Blomberg har monterat potatiskupen på sin 92:a! (Snacka om traktor). 

 

   

43 

    



a tru 
Hämtade ännu en Saabo 

Sedan skall två bli en 
Tvd mdnader och tvd Saabo an-
skaffade. Det blir i genomsnitt 
en Saabo varje månad 

Men nu får det vara slut. En hade 
räckt. Det visade sig dock att det 

skulle behövas två för att det skulle bli 
en. 

Det började redan i våras med att jag 
satte ut en annons i Nostalgia och 
Classic Motor. Det blev napp på tre 
Saabo. 

Först ringde Gunnar Samuelsson från 
Överstad vid Linghem utanför Lin-
köping. Han hade en Saabo till salu, 
men den var behäftad med vissa defek-
ter. Bl a var ett par rutor kass och listen 
mellan den sammansatta under- och 
överdelen saknades. Vi diskuterade möj-
ligheterna att få fatt på rutor och list på 
reservdelsmarknader och genom andra 
medlemmars försorg. Till slut bestämde 
jag mig dock för att avvakta eventuellt 
ytterligare annonssvar. 

Det kom ett svar till. Det var från Vara. 
En kille hade en Saabo i en lada. Där ha-
de den stått i tio år sedan den tidigare 
hade slutat sina dagar som lotterikiosk 
för IOGT-NTO i Göteborg. Det fanns 
inga papper på den. Den skulle vara ba-
ra ett tomt skal och saknade inredning. 
Men vad gjorde det. Rutorna var ju hela 
och listen fanns. Därför bestämde jag 
mig för att köpa båda två och ta rutorna 
från Vara-vagnen och sätta dem på 
Linköpings-vagnen, och så var saken 
klar. 

Men innan någon av vagnarna hann 
hämtas kom ett tredje svar. Det fanns en 
Saabo i en mindre ort mellan Söder-
hamn och Bollnäs i Hälsingland. Den ha-
de tidigare använts som skogskoja, men 
var hemdragen från skogen och var till 
salu. Komplett skulle den vara på alla 
vis. 

Det var en lång väg att hämta den, 
men å andra sidan var en resa för att 
hämta en vagn inte längre än att åka två 
resor för att hämta två vagnar. Och så 
slapp man ju jobbet att flytta rutor från 
en vagn till en annan, eller kanske en 
hel inredning, beroende på vilken vagn 
som i övrigt var i det bästa skicket. 

Med den logiken i bakhuvudet blev 
det bestämt att hämta Hälsinge-vagnen, 
trots det långa avståndet. 

Sommaren kom emellertid emellan 
med andra västkustska lockelser än att 
åka till Hälsingland och hämta en Saabo 
i värmen. Det fick med andra ord anstå 
till början av september, då badtempe-
raturerna i vattnet inte längre var lock-
ande utan höstens vedersmödor gjorde 
sig påminda. 

Slutligen kom den mer än 100 mil 
långa resan att ändå bli av för att hämta 
hem den kompletta Saabon. 

Vål framkommen till den lilla orten vi-
sade det sig att Saabon inte alls var kom-
plett. Det mesta av inredningen var bor-
ta. Det fanns inga sittbänkar, inget bord, 
ingen garderob och framförallt inget 
pentry. Det enda som fanns var ett par 
väggskåp (kanske för flaskan och nub- 
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beglasen) och en brits att sova på i den-
na "skogskoja". Besvikelsen var stor. 
Men med en tusenlapps prutning blev 
det i alla fall affär och hemresa med en 
Saabo på dragkulan. 

Sedan återstod det att fundera på den 
uppkomna situationen. Den saknade in-
redningen skulle säkert kunna anskaffas 
genom att köpa någon gammal skrotad 
engelsk småhusvagn. Det fanns ju gott 
om sådana på 60- och 70-talen. Men det 
kändes inte roligt, och framförallt var 
det ju inte original. Därför tog jag kon-
takt med Gunnar Samuelsson i 
Linköping igen, ett halvår efter det att 
han hade svarat på annonsen. Jo då, den 
fanns kvar. Några tyskar hade visserli-
gen varit spekulanter under sommaren 
och ville köpa den. Ett par bröder hade 
också tittat på den och var intresserade, 
berättade han. Ingen hade dock kommit 
till skott och vagnen stod alltså kvar. 

Det blev en expressresa tvärs över 
landet från Väster- till Östergötland över 
en dag. Sent på kvällen kom Saabo num-
mer två hem till Trollhättan. 

Nu står de där båda två medan omgiv-
ningen i kvarteret förmodligen pratar 
om den konstige grannen som plötsligt  

börjat åka runt i landet och samla upp 
små egendomliga husvagnar, vilka sett 
bättre dagar. 

Den första Saabon är turkos och den 
andra är militärgrön. 

Den allra närmaste grannen blev dock 
mycket nyfiken och fingranskade redan 
den första Saabon. 

- När du kom hem med den lilla hus-
vagnen slog det mig en sak, sa han och 
fortsatte: 

- Jag har en gammal Volvo Duett i en 
lada på landet. Skåpdelen är ganska ros-
tig, så jag har inte vetat vad jag skall gö-
ra med bilen. Men nu funderar jag på 
om det går att skära av skåpdelen och 
sätta en sådan där liten husvagn på ra-
men. 

Han fick förstås tipset om vagnen i 
Vara. Så snart kan Trollhättan begåvas 
med en husbilshybrid - en Volvo Duett 
husbil med en Saabo-kabin. 

Själv funderar jag som bäst på vilken 
Saabo som skall göras iordning och vad 
jag skall göra av den Saabo som blir kvar 
utan inredning och utan rutor. Kanske 
kan den byggas om till en täckt släpvagn 
med plastluckor där fönstren suttit. 

Text: Christer Gebo 
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Evanemangskalender 1996 

5 maj veteranmarknad isladan Umeå fri 
entré kontaktperson Stig Johansson 
090-317 43. 

11 maj DKW redaktionen inbjuder till 
Upplands rally kl 11.30 anmälan skall 
vara inne senast 27 april kontaktperson 
Tony & Susanne Karlsson 0295-101 01 
fax 0295-102 23. 

11 maj Östgöta Saabklubb inbjuder till 
vårrally i Motala kl 10.00 kontaktperson 
Kjell Andersson 0141-50271 eller 
Crister Gratin 0141-57494 

24-27 maj internationell Saab träff på 
Billund i Danmark. 

Classic motor festival 1996. Pingst 25- 
26 Maj. Plats: Ånnaboda Garphyttan, 20 
km väster om Örebro. För logi kontak-
ta: Ånnaboda frilufts- och kursgård. Tel: 
019-298660 Var ute i god tid. 

15 juni Trollhätte sektionen inbjuder 
till Dalslandsloppet. 

29-30 juni småbils träff bla WV, DKW, 
Trihump och Saab på Öland Faxnäs 
"gratis camping" senaste anmälan 17 
juni kontaktperson Göran 011erstad 
0485-304 37. 

Båstad Classic ear show, lördagen 6:e 
juli 1996. Plats: Norrvikens trädgårdar, 
Båstad För anmälan och ytterligare info 
kontakta: Sune Svensson MHK Skåne 
Enhögsgatan 6 212 31 MALMÖ Tel: 
040-490262 Fax: 040-492230 eller: 
Fredrik Sjökvist Nostalgia Magazine 
Box 529 371 23 KARLSKRONA 
Tel: 0455-335313 Fax: 0455-311088 

augusti Söderturen, Stockholm 
datum ej bestämt se nr 2/96 

Ni som tänker anordna träff skall snarast kontakta 
klubbmästare Niklas Lindberg på tel 031-25 59 30 

för uppgradering av evenemangskalendern. 
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Niklas Lindberg försöker gömma sin 95:a med hjälp av snöoväder. 
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Illtf1111111 

Ila r Ni och Er familj någon gång åkt förbi en skog full 
med bär och svamp eller en strand med klippor där havet 
bryts? Eller har Ni stannat vid en liten sjö där fis-
ken nappar och önskat, att Ni kunnat stanna en dag eller 
flera? Ni har kanske tyckt, att det varit för kallt och 
blåsigt för att tälta eller att det varit svårt att få 
något ledigt rum i närheten? Ni har kanske åkt vidare 
för att söka efter ett rum eller i trånasel letat efter 
matstållen och så har Er fritid inte blivit vad Ni Öns- 
kat. 

Men det kan vara så hår. När Ni kommer till en nlats i 
skymningen och Ni har fiskredskanen till hands, år det 
bara att stanna bilen, se solen på ned och efter en stund 
kan Ni gå in i Er varna Saabo husvagn. 
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RepreSentent: 

a ■ru tra n 

Ni kan sitta runt bordet och ha en underbar utsikt genom 
de stora panoramafönstren. Når det blir natt krvrer Ni 
ner i de sköna sängarna. Låter det inte fantastiskt? 

ien Ni kanske tänker på, att Ni bara har en liten drapvapn 
och att Ni inte har något vintergarage för en husvagn. Ni 
kanske tycker, att det år besvärligt, att åka omkring med 
en husvagn. Glöm allt detta! Saabo år en underhållsfri 
husvagn, som kan stå ute året om. Den eleganta karossen 
år tillverkad i en enhet av armerad plast s.k. glasfiber-
laminat. Saabos utomordentliga vägegenskaper per inget 
besvär vid körning, inte ens på dåliga vägar. Efter en 
provtur har Ni också blivit begeistrad i det lilla luft- 
motståndet och den mjuka gången och Ni har blivit förvånad 
över hur lättparkerad Saabo år. 

Den ljusa, luftiga, lätta och trevliga inredningen, 
matchad i ljusäkta bomullstyg i grönt och gult ger 
tillsammans med underbara dynor, stoppade med poly-
ester en utomordentlig komfort på minsta möjliga yta. 

Ja, Saabo ger Er första klass i kvalit6 och komfort 
och Ni blir oberoende av väder och hotellplatser och 
slipper att trångas under semestertiden. 

Saabo väntar på Er och Er familj för att visa sina 
fina egenskaper. Tag därför kontakt med vår åter-
försäljare för en provtur och Ni kan se fram emot 
bekymmersfria somrar gli. platser Ni längtat efter 
eller till platser Ni aldrig vågat pe Er iväg till. 

SAAB AKTIEBOLAG 
NORFIKOMMOSAVOELMMODI: 

fa. Norrköping 6 — Tel 011140332, 

AAAAA TRYCK., 
1.1.1[E3,kG 1.7 
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1 	ra n  	St.1°  
• TOPPGARAGE 
For mörkläggnirg och skycd mot insyn vid 
overnaltning i bilen. Toppgaraget år tillverkat 
av kraftig. vävburen plast och försett med drag-
kedja som medger oppning av vanstra dorren. 
Vintertid ger toppgaraget dessutom utmärkt 
skydd mot sno och is 
134-10200 Toppgarage, SAAB 96 Sedan 47:— 
134-10000 Toppgarage, SAAB 95 Hgv , 67:50 

• CAMPINGMOBLER 

Lätta och bomma Bildar i hopfällt skick en li-
ten väska som tar liten plats i bilen Beslår av 
bord med 4 taburetter. 
133-20100 	  61:— 

• BADDANORDWING 
For Er som overnattar i bilen finns en enkel 
anordning som gör det möjligt att anordna er 
utmärkt dubbelbådd Genom omplacering av 
baksatesdynorna och framtryttning av fram 
stolarna samt med hjälp av en s. båddsats 
kan p* några minuter en utmärkt dubbelt:kar:kl 
anordnas i vagnen_ 
Bäddsatsen år hopfällbar och förvaras lått un-
der baksätet når den ej användes. 
133-10000 Båddsats 	  18:50 

För mörkläggning och skydd mol insyn finns 
ett praktiskt toppgarage. 

O LUFTMADRASS 
"SkracidarsyCld -  luftmadrass for SAAB Hgv. gör 
Overnattningen i bilen enkel och bekväm. 
133-15300 Luftmadrass för SAAB Hgv 	80:— 
133-15001 Luftpump för d:o  	625 

PLÄDAR-FILTOVERDRAG 

• "Skraddarsydda" saxyllefiltar för SAAB. 

Filtöverdrag för framstol 	  14:50 
Pläd för baksäte 	  25:— 
Finns i fyra olika fargkombinationer. 

• Trevligt rutmeinstrade och försedda med 
Skumplast på baksidan. Olika färgkombinatio-
ner. 
Filtöverdrag för framstol 	  14:— 
Pläd för baksäte 	  26:— 

Priserna galler exklusive omsättningskatt. Re- 
servation för ändringar av priser och sortiment. 
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Novemberträffen 
i Umeå 1995 

"The same procedure as every 
year my dear", så kan man kan-
ske säga om norrlandssektio-
nens träff andra lördagen i no-
vember. Denna helg verkar pas-
sa bra, mittemellan allbelgona-
dagsstöket och julstök«. En del 
långväga gäster bann också 
passa på att handla julklappar 
och nyttoprylar när de besökte 
civilisationen 

Som vanligt hölls träffen hos Motor-
centrum i Umeå, som säljer både 

Saab- och Opelbilar. Arrangörer för träf-
fen var "Sunkan" Sundgren och Martin 
Stenlund, varav "Sunkan" dragit det 
tyngsta lasset genom att ordna den för-
nämliga förtäringen till mötesdeltagar-
na. Stig "Gamleman" Johansson nasade 
lite Saab originaldelar till såväl Saab 95 
som 99 från ett gammalt lager som han 
med fingertoppskänsla lagt rabarber på 
och genom denna utförsäljning såg till 
att hjälpa hobbyn framåt ytterligare ett 
par hjulvarv. Köparna såg väldigt lyckli-
ga ut då det var verkliga HTF-prylar han 
sålde iväg. 

Dagens huvudattraktion var som van-
ligt den obetalbare, munvige och alltid 
fika charmant stimulerande Sune 
"Siker Strömberg. Hans vilda skrönor  

och fantastiska diabilder går, som van-
ligt, alltid hem hos åhörarna. Speciellt 
då det gäller jänkebilar är han mycket 
allmänbildad. och kan lära ut lite om 
skillnaden mellan exempelvis Cadillac - 
54 och Chevrolet -56. Hans berättelse 
om Tavelsjöns originalfreak nr 1, med 
stor etta Kent Hortlund gav de flesta ett 
gott skratt. Sune tillhör också dem som 
har lite distans till hobbyn, vilket kan 
behövas så att man inte blir för origina-
lutförandetokig. Vissa i vår sektion har 
faktiskt drabbats av viruset "Originalus 
sjukus", ett mycket svårbotat fenomen. 

I år hade Sune också med några gam-
la Super-8 filmer från slutet av 1960-ta-
let, som handlade om Lövångerrallyt. 
Supernostalgiskt kan man säga. 

"Sunkan" visade också ett antal stört-
sköna diabilder från Karlskogabanan bl 
a och de var tagna av honom själv i bör-
jan av 1970-talet. 

I övrigt kan sägas att stämningen, som 
vanligt, var på topp då norrlandssektio-
nen har träff. Ett tjugotal entusiaster ha-
de mött upp, glädjande många körande 
gammelsaabar, dessutom bilar som al-
drig visats upp tidigare. 

Långnosar var helt dominerande 
bland dagens fordon. 

Text: Gntissar KromM 
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SAAB 

c 

— stor nog tör dekvam fam etrivsei — Hitt nog for fri fart med SAAB, VW \ 

54 



om natten 

Sa bor man i SAAB HUS- 
VAGN 

fl. i liknande tjänsteviktklass 

Inskickat av Magnus Lindberg. 
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******** • • • • • 	ditte 	 
Säljes: 

Saab 93 B 1959, röd, bra bruksskick, fin inredning. 

Avstålld sedan 1990 inomhus. Bilen finns i Örebro. 

Pris: 12.000 kr. 

Fredrik Jaakonantti, tel: 08-778 68 22 

Div brytare, kondensator,fördelarlock till 2-takt och V4, 

vattenpumpstätning till 93, 95 och 96 TO M 1968, 

Termostater till V4, div Saab literatur. Plus och minus 

poler(lilla fattningen). 

Erik Randa, tel: 08-710 61 13 

Rallystolar, svarta cobra, knappt använda, fasta under-

reden tvåtakt - V4. 

Pris: 750 kr/st. 

Std tändstift tvåtakt - V4. 

Pris: 10-25 kr/st. 

Hjulcylindrar, fram 64- 66. Pris: 180 kr/st. 

Drivknutsgummi, ny serie tas fram om intresse finns. 

Ny vänsterdörr V4, nya låset. 

Pris: 1.300 kr. 

Luftfilter V4 -67. Pris: 30 kr. 

Carl Magnus Johansson, tel: 0506-20562 

Nya kolvar 93-750cc 66mm c, 67,5mm. V. bakflygel 

93 beg. lite rost, literatur, Div. nytt långnos krom Bla.ny 

grill och diverse Beg. delar 93-96. Saab 96-67 

Ch421992 bra bruksskick nybes,skatt pris 4500Kr. 

Saab 96-80 Jub. i bruks skick nybes fin inredning ej 

komplett. Pris 4500Kr. Ev. Byte 95 delar upp till 68 el-

ler hel bil. Allt säljes ultra billigt! 

Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 El. 
070-587 88 01 Eft. Kl. 21,00 Svår att nå. 

Två stycken treförgasarmotorer -66. Den ena förgasa-

ren är helt komplett med växellåda, 10.200 mil, går 

som ett skott. Den andra förgasaren är i delar med 

lågt miltal. Säljes i klump. Pris: 2.000 kr. V4-växellåda 

-68. Pris: 500 kr. 

Niklas Larsson, tel: 013-12 86 44 

Saab 96 GL V4 -69, gått ca 18.000 mil. Renoverad vid 

15.000 mil för 15.000 kr. Pris: 17.000 kr. Mycket ex-

tra delar finns också. 

Jan-Ove, tel: 040-840 97 

Saab 93 B -58 och -59. 

58:an, svart, nerplockad, blästrad och påbörjad rost-

lagning. Rost finns i tröskellådor och bakre hjulhus. 

Alla delar finns till bilen. Betald avgift. 

59:an, blå, säljes eller bytes mot Saab 96 62-64, bilen 

måste vara röd, renoveringsobjekt eller bruksskick, el-

ler Saab V4 -80, jubileumsmodell. 

Lars Torstensson, tel: 0346-521 31 

Tvåpunkts säkerhetsbälte till Saab 96, tvåtakt, lång-

nos. Pris: 100 kr 

Ny komplett kylargardin till långnos. Pris: 200 kr. 

Träratt. fin. Pris: 350 kr. 

Janne Carlsson, tel: 0512-603 85 

Saab 96 -80 objekt. Totalt rostlagad och skrapad ka-

ross med gussbur. Något ombyggd. Pris: 2.500 kr. (Ej 

papper.) 4 x 4, två st växellådor, V4, med en kardan 

emellan. 6.35 utväxling special III, lamelldiff. Pris: 

5.500 kr. Bra pris vid snabb affär och klumpköp. 

Gärna byte 93, 96, två st objekt plus ev pengar. 

Crister Borg, tel: 016-1428 24 el 
0705-36 62 02 

Saabo dekaler åter i lager. 

Bo Nordsröm Tel:090-430 16 

Stroppar till Saab 93- 96, nytillverkning. 

Stig Johansson, tel: 090-317 43 

Saab 96 -65, vit (originallack), i bra skick, fin klädsel. 

Pris: 10.000 kr. 

Registreringspapper till Saab Sport -62, eventuellt föl-

jer Saab 96 -62 med. Pris: Högstbjudande. 

Olof Wallin, tel: 0660-45101 

Till Saab 93: 

Ny växellåda med huset uppskuret. 

Gösta Larsson, tel: 046-70 95 02 

Saab 93 -57, renoveringsobjekt samt extra interiör. 

Pris: 4.200 kr. Delar i kylarskydd (?), långnos till tidig 

99:a kofång, oljefilter, diverse kofångardelar till lång-

nos samt infåstn. Oljeburk till Sport. Bakljusglas, nytt 

eller begagnat. Vänster framskärm, plast, till -61. 

Höger och vänster dörr, rost, till -62. Tank samt givare 

till 93:a. 

Stefan Gustafsson, tel: 0492-403 54 

Saabo husvagn -67, renoverad, i bra skick. Saab 96 - 

67 tvåtakt, bra bruksskick, mycket ovanlig. Saab 95 

V4 -69, bra, rostfri, går fint, bytes helst mot Saab 

Sportmotor eller annat kul (99 turbo). 96-64 säljes i 

delar liksom 99 EMS. 

Broschyrer:Saab 95/96 72- 80, Saab 99 EMS 75 - 

78, Saab 99 turbo -78. Saab 99 GLE 76- 78, Alla mo- 
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daller 79 - 80, Lancia Beta. Affisch "En unik bilhisto-
ria" Saab-Lancia, stor fina färgbilder, samt begagnade 

instruktionsböcker, motortidningar m m. 
Martin Stenlund, tel: 0961-617 33 

Verkstadshandbok till långnos. Diverse 
Saabbroschyrer och böcker. 

Okänd. tel: 0650-169 19 

Saab 96 -60, påbörjat renoveringsobjekt, blå, lite ros-

tig, 18.000 mil, avställd sedan mars -85. Nästan 
komplett bil med mycket nya delar, t ex fyra vita däck-

sidor, fyra stötfångarhom, två dörrspeglar och dörr-
bottnar, två damasker, nya säkerhetsstroppar m m. 
OBS! Allt år oanvänt. Även en del begagnade saker 

medföljer, t ex extra inredning, extra däck och fem 
snobbringar m m. Säljes p g a platsbrist och tidsnöd. 

Pris: 8.000 kr eller bud. 
Saab 96-62/63, komplett renoveringsobjekt, avstålld 
sedan mars -83, 16.000 mil, röd, men lackad mint-

grön. Mycket delar och papper medföljer. Två ägare 
före mig. Säljes p g a platsbrist och tidsnöd. Pris: 

2.000 kr eller bud. 
Saab 96 GL -79, reservdelsbil eller renoveringsobjekt, 
17.000 mil, avstålld sedan maj -94, gul. Pris: 500 kr 

eller bud. Bilarna finns i Åtvidaberg. 
Claes Jansson, tel: 0552-30163 eller 
0120-147 12 

Saab litteratur: 
1950 reservdelskatalog Saab 92 
1950 instruktionsbok (engelsk) 

1956 försäljningsargument för Saab 93 
1959 "You asked for it" försäljningsargument för 

Saab 1959 
1963 försäljningsbroschyr GT 850 

1964 instruktionsbok Saab 96-5 

1964 instruktionsbok Saab 96 
(utan pärmar) 
Kent Hortlund, tel: 090-611 22 
(även fax) 

Ett par husvagnsfiådrar till 99 och 900. 

Pris: 400 kr. Bakaxel till 96-62, billig. 

Rune Danielsson, tel: 090-19 29 87 

Saab 99 automat -74. Renoveringsobjekt eller reserv-

delsbil, avstånd sedan -92, styrservo, defekt motor. 

Pris: 1.500 kr. 
Magnus Lidn. tel: 0911-170 95 

eller 0911-726 07  

Airflow spoilerpaket till Saab 90 - 99. 
Pris: 2.000 kr. 

Ny startmotor till V4. Pris: 500 kr. 
Kamdrevssats till V4. Pris 600 kr. 

Drivknutsgummi till tvåtakt. Pris: 350 kr/sats. 
Främre avgasrör med dämpare till 99 turbo. 

Pris: 500 kr. 
Avgasrör till 95, långa röret. Pris: 150 kr. 
Avgasrör till 96, bakre röret. Pris: 60 kr. 

Stenskottsskydd till bakskärmama till 95- 96 V4. Pris: 
160 kr/st. 

Höger dörrspegel till 99- 900, tvådörrars. Pris: 500 kr 
(hela dörrplåten). 
Nya bromsok bak till 99- 900. Pris: 350 kr/st. 

Bromsbackar fram till 95 -96, årsmodell -64 --68. Pris: 
180 kr. 
Carl Magnus Johansson. tel: 0506-20562 

(efter kl 17.00) 

Köpes: 

Mäffigg till växellådans kronhjul, nr 784146, samt mät-

verktyg till våxellådsgavel. 
Stig Johansson, tel: 090-317 43 

Varvräknare till tvåtakt, huvrem till kortnos, lyktglas till 
Marchal Fantastic 662. 

Niklas Larsson, tel: 013-12 86 44 

Saab 92 i körbart skick. 
Micke Jonasson, tel: 08-80 50 04 

V-framskärm, kortnos, -64. Önskvärt i bra skick. 
Gummilist, mellan framskärm och skyddsplåt, art nr 

708605. Stänkskydd, bak, med fiygplanemblemet, 
art nr 718097. Alternativt kan motsvarande till 95:an 
användas. 

Gunnar Lundgren, tel: 031-795 08 89 

1111 Saab 92A -52: 

Bromsvätskebehållare, komplett med fäste. 

Bakljushållare utan glas, två st. Innertak med alla sex 
spanten, användbart eller att sy efter, samt alla tillbehör 
för takfastsättningen. Grenrör. Fina brickor för innerhand-

tagen och veven. Kofångare i bra skick och fästen. 
Golvmattor i bra skick. Luftrenarstöd. Tyg, eventuellt bra 

klädsel. Gummidelar. Motorpackningssats. Bättre begag-
nad vevaxel komplett med gavellager och vevstakar. 
Gunnar Sandberg. tel: 0430-282 96 
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‘itift M:ef 
Till Saab 96 tvåtakt: 
Rött rattcentrum, GT-vevaxel, GT-förgasare med insug 
och luftrenare samt Sportinstrument. 

Till Saab 93: 
Gummimattor, fram och bak, ej tillbehörsmattor, gum-
milist till bakruta, solskydd samt verkstadshandbok. 

Janne Carlsson, tel: 0512-60385 

Till Saab 96 -62: 
Topplockspackning, kylarslangar, värmeslangar, kylar-
lock, vindrutetorkare, komplett med arm, samt hastig-

hetsmätarvajer. 
Magnus Rosenlind, tel: 0480-292 96 el 070-521 50 

72 (Tyskland) 

Till Saab 96-64: 
Dörrsidor, grå galon med röd textil till ljusgrå bil. 
Värmepaket och eventuellt kylare. Söker även bakre 

stötfångare till ovanstående bil. 
Ulf Hindström, tel: 019-57 19 39 

Elsystem till 96-63 vänsterstyrd. 
David Barrow, 27 Lylacave, Wiones Cheshire, Wa 8 

6sx, England 

Vatteninsprutning, intercooler samt originalfrontspoiler 

till Saab 99 turbo. 
Foldaway släpvagn. Lastlåda till Saab 95. Reservdunk 

till Saab 99, 8 liters. Rött baksäte till Saab Sport. 
Avgassystem till Sport och tvåtums till V4. 
Martin Stenlund, tel: 0961-617 33 

Insatser till original extraljus till 750 GT -62. 

Handskfackslucka med handtag. Broschyrer på 95:an 
från -76 till -79. Filmer med Saabbilar från Midnatts-
solsrallyt 1950 - 1964. Även andra saker från rallyt. 

Okänd, tel: 0650-169 19 

Förarstol blå galon randigt tyg 93-96 58-62 i bra skick, 
inrednings delar 95-60-62 till blå bil, huv 60-61 i bra 

skick, handsfacksluckelås 93-95 59-60, kromdelar 95 
bak, nya stötdämpare 95 bak, plåtdelar 95 och ekono-

mi plåt 95, gummilister 95, elsystem 93-95 58-60 Ev. 
hel bil 93-95 58-60 krav fint elsystem, träratt, trimde-

lar och nya El. Beg. rallystötdämpare 93-96. Gärna bra 

Beg. delar. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 El. 070-587 88 01 

Svår att nå ring efter Kl. 21,00 

Till safaribeige 95 -62 fram- och bakstolar som år i bra 

skick, även bara tyget. Måste vara original. Eller hel bil 
som har samma inredning (även gröna 96 -62?). Alla 

nya delama är av intresse. 
Tomi Tikanmäki, flästövägen 6 C, 00840 Helsingfors 

84, Finland, tel: +358 0 6987484 

Spoiler fram till V4. 

Mats Adolfsson, tel: 0380-523 92 

Verkstadshandbok för AC till 900 -87. 
Rune Danielsson, tel: 090-19 29 87 

Bakskärmar till Saab 95-70, bakskärmar till Saab 93 F 

-60. Alla options av intresse till samma bilar. 
Morten Strandmoe, tel: 00947 3338 6820 

överdragsklädsel till V4 -99. Helst med Saablogga, 
men allt av intresse. lläggsmattor till V4. 

Carl Magnus Johansson, tel: 0506-205 62 

Minimum 1 x 12690 insugningsrör och 2 x 12708 

skarvrör till V4 Sport. 
Maximum complete Sport & Rally twin carb system, 

manifold, carbs, filters, linkages etc. Postage and 
packing costs will be payed for. 
David Bray 53 Moorfield Road, Orpington, Kent BR6 

OHG, England, tel: 01689 878602 

Tidig Sport eller 750 GT, objekt eller originalbil. Tyg till 

92 B -55, svart-/rödrandigt. Tyg till grå 93 F-60, rött 
med svart rutmönster. Aluminium skärmlist till 92/93. 
Extraljus med fäste till 93. Solskydd höger till 92 B. 

Diagonaldäck 5,20 x 5 x 15 med vit sida, fyra st. Bakre 
stänkskydd, stora fyrkantiga modellen. Broschyr till 92 

-55 (fanns det?). 
Göran Dahlån, tel: 08-85 16 28 eller 010-290 52 09 

(mobil, lämna meddelande) 

58 



Stoppdat um för material 
till Bakrutan 1996 

Nr 2 10 april 
Nr 3 25 augusti 
Nr 4 5 november 

till: 

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 
Ban6sgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 59 30 

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