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	 BAKRUTAN 	

Hej! Detta blir en sida som behandlar 
diverse från årsmötet i mars till 
höstens sista åkturer med fin 

SAAB:en. 
Vi börjar med årsmötet. Allt flöt bra tills vi 
upptäckte att klubbmästaren Nicklas Lindberg 
saknades i verksamhetsberättelsen, en fadäs 
som rättades till. Peter Bäckström gjorde reklam 
för det kommande Dalslandsloppet som vi i 
efterhand vet blev en hejdundrande succé. 
Det trimmades nog i mänga garage före denna 
nostalgiträff. Trollhättesektionen skall som 
vanligt ha en stor eloge för allt kring-
arrangemang vid årsmötet och tack till Peter 
Bäckström och muAet för att vi fick vara i 
detta drömgarage. 
Det har som vanligt varit fullt med träffar i 
sommar både i SSR:s och övriga klubbars regi. 
Själv vet jag inte vad som varit roligast men 
denna sommar har jag lyckats kombinera mitt 
SAAB-intresse med mycket dans, och det är 
bra att få upp flåset när vinterns rallysäsong 
närmar sig. Man vet aldrig hur långt vi får gå i 
år om motorn skär igen. (Se 1-96). 
Nu till det tråkiga. Som många av er märkt och 
påpekat har ju Bakrutan inte utkommit i Maj 
och September. Våra nya redaktörer, Redsäter 
och Johansson, har inte lyckats få igång sina 
datorer trots idoga försök under våren och 
sommaren. Det är numera väldigt invecklat att 
göra ett exemplar med mycket bilder och olika 
texter osv. Jag hoppas att ni kära medlemmar 
har förståelse för att sådant här kan inträffa då 
våra redaktörer och medhjälpare arbetar helt 
ideellt och mycket på fritiden. Själv kan jag 
sitta ett par kvällar innan jag får ihop min spalt 
och inte blir den bra för det. Nå, vi hoppas att 
Bakrutan nu kommer som den ska så vi slipper 
sådana här dubbelnummer i framtiden. Men då 
kanske vi får leja ut mycket jobb på specialister 
som tar bra betalt och då blir det ju mindre 
slantar till nyproduktion och SSR:s träffar. 

Till sist ett stort och varmt tack till Erik Randa 
för hans enastående arbete med tidigare 
Bakrutor. Det är mycket hans förtjänst att vår 
klubbtidning ser ut som den gör idag. 

Ha 't bra hälsar eder soltaksåkande John. 

(Obs! Sista inlämningsdag till MHRF:s 
annonsblad är senarelagd för SSR:s med-
lemmar, för oss gäller 18 Oktober. 
Red:s anm.) 
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Gummi är 
färskvara 
Det säger Folke Norden med en sådan 
övertygelse i rösten att man blir nyfiken på 
varför han säger så. Få av medlemmarna har 
fyllt så många hål som Folke gjort i sina da 'r. 
Som däckförsäljare, bilreparatör och bilför-
säljare har han dubbat hundratals däck med i 
genomsnitt 70 dubbldäck. 1 genomsnitt 8000 
dubbar/år är ett respektabelt resultat för 
däckexperten på Teg i Umeå. 

Gemytligare och trevligare kompis får man leta 
efter, till och med inom det stora kompisgänget 
bland Norrlandssektionens medlemmar. Redan i 
ungdomen smittades Folke med tvåtaktsolja i 
blodet. Han körde allt från Saab 93 till Saab 
Sport och tävlingskörde en hel del med viss 
framgång. Sedan fortsatte han inom traktor-
och skogsmaskinbranschen civilt åkande mer 
modesta och vanliga fordon. För några år 
sedan började längtan efter en tvåtaktssaab 
göra sig gällande, kan det kallas nostalgi? En 
av de skyldiga i sammanhanget är den icke helt 
okände Saabfarmaren Bosse Nordström som 
sålde, bytte=köpte Saabar av alla sorter och 
kulörer med Folke, så att Folke fick en början 
till sin egen stora Saabkollektion. 
Så flyttade Folke med sin familj, den bil-
intresserade hustrun Eva-lott som är en 
skicklig väverska och stor bilfantast, sonen 
och dottern, till Teg och köpte där en fastighet 
med stort garage. 

Då gick proppen ur! 
Från den dagen ökar Folkes bilinnehav med 
minst en Saab i månaden som har sparande-
värda kvalifikationer, förutom alla "bra att ha"- 
och skrotninsobjektbilar. Tack och lov att det 
finns sådana som Folke, han tillhör dem som 

Folke Nordell 

får saker och ting gjorda och sitter inte bara 
framför TV:n med tummen i arschlet! Han är en 
mycket driven svetsare och sedan han började 
renovera Saabar i stället för traktorer har han 
hela tiden höjt ribban då det gäller kvalité och 
finish på ett berömvärt sätt, ivrigt påhejad av 
Gamleman. Gudbevars har Folke kört igång 
bilförsäljning och funnit sin speciella nisch i 
prissegmentet 5-30 000 kronor, där han är 
nästan ensam i Umeå om att sälja bra 
begegnade bilar med något mer än BH-garanti 
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(Bakom Hörnet). Sommaren 1994 besökte Folke 
liksom många andra biltokar och nyfikna en 
auktion i Nordmaling. Där köpte han en 
ganska, i varje fall till utseendet,fin maroonröd 
Saab 92B. Vid hemkomsten vidtog en mera 
noggrann undersökning där det avslöjades att 
fordonet var ganska murket. Folke deppade 
inte ihop för det utan kickade igång MIG-
svetsen, och vips var den klar för besiktning. 
Vid julbordsmiddagen i December -94 kunde 
Folke stolt puttra dit med 92:an, som är en fin 
och bra bil. För tillfället håller Folke på att 
plocka ihop en Saab 93B 1959 års modell. Den 
är under helrenovering och Folke är inne på 
den trevliga delen som innebär hopplockning 
av färdiga delar. Med nysydd inredning och 
alla delar lackerade blir det en grå pärla att visa 
upp. 

Den bil som Folke trots allt är mest stolt och 
glad över är nog ändå Saab 99 turbon som en 
gång i tidernas begynnelse var avsedd för Stig 
Blomqvist. Anledningen till det är att Folkes 
dotter fick låna den för att åka till och från 
jobbet där hon tillfrågades av arbetskamraterna 
om hon köpt ny bil, och hon svarade: "Jag har 
fått låna den av pappa". "Va, har du så ung 
pappa!" utropade arbetskamraterna. Därmed 
var Folkes ungdomliga image räddad för tid 
och evighet, liksom turbon. 
Att besöka Folke med familj och få beskåda 
alla fantastiska och fina bilar är alltid lika härligt 
och roande, innan man tvingas återvända till 
sin egen trånga och trista verklighet där det 
bara finns plats för en bruksbil och en gammal 
Saab 96 kortnos. 

Text & foto: Salomon Degerman 

Nya prylar på lager! 
Nytillverkade främre och bakre ljuddämpare till Saab Sport finns nu i lager! Säljes 
parvis. 
Pris: 1.350 kr plus frakt. 

Nytillverkade 2" Simons avgassystem till V4. 
Pris: 1.450 kr plus frakt. 

Främre spoiler till 99 Turbo 1978-80. 
Pris: 1.500 kr plus frakt. 

Ring Rolf Jensen på telefon 033-2953 69 efter kl 19.00 torsclaltar  eller 
faxa 033-1261 23 för beställning. 

5 



BAKRUTAN 

Sittande hund i Tingsryd 
Text och bild: Jonas Sahlen 

1 Tingsryd i södra Småland finns det fortfa-
rande en Gulf-mack kvar. Jag upptäckte den 
när jag var på väg till sommarstället i 
Karlskrona. Macken ligger på Storgatan i 
Tingsryd, där stora vägen gick igenom förr. 
Jag "hajade" verkligen till när jag körde 
igenom samhället och fick se den gamla 
macken. Gulf-skyltat, med smörjgrop och till 
höger stod det dessutom två saabar, en 
kortnos och en V4. Det var precis som att åka 
tillbaka 20 år i tiden (minst). 

Jag gick in i macken och möttes av mack-
ägaren själv Sven-Gustav Josefsson, iklädd en 
blå skjorta med Gulf-emblem. Han berättade bl 
a att hans far hade byggt macken 1939. Han 
själv hade jobbat där sedan 1950. 
I mitten av 80-talet när Gulf-mackarna bytte 
namn till 08 fick han dock inte fortsätta att 
sälja bensin för dem. Det skulle ju den nya 
fina? macken vid Volvo-handlaren göra. Men 
att sluta sälja bensin och olja kunde han inte 
göra utan han fortsatte då i egen regi. Därför 

sitter fortfarande Gulf-skyltama uppe. För 
några år sedan gick Sven-Gustav i pension 
men givetvis fortsatte han att sälja bensin även 
efter det, fast han har numera stängt över 
helgen. Men berättar ändå att han trots allt på 
söndagseftermiddagarna längtar till arbetet på 
måndagen. 
Undertiden vi står och pratar om mackar, gamla 
saabar och dyl. så avbryter Sven-Gustav 
samtalet flera gånger för att gå ut och tanka, 
tvätta rutor och kolla oljan på bilar. Vilken 
service! Även den gamla oljeblandade pumpen 
fungerar berättar han. 
Vi går runt hörnet och tittar på hans två saabar. 
Den ena en kortnos från 1962 i bruksskick som 
han ägt i många år. Den andra en V4:a från 1976 
i riktigt fint skick. 
- Den använder jag mest nuförtiden säger han 
och berättar att kortnosen behöver nya 
framskärmar och lite övrig service innan han 
kan besiktiga den. 
Jag lämnar så Sven-Gustav och hans Gulf-mack 
för den här gången och lovar att nästa gång 
jag kör förbi så skall det bli i en tvåtaktare så 
att jag kan tanka regular/m ix i tanken! 
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lett helt underbart förtjusande väder avhölls 
det sjunde kalldragé lördagen den 2:a mars. 
Tidigt på morgonen samlades ekipagen vid 
ICA puls, Västerhiske i Umeå för att hämta ut 
körorder och karta från arrangören Uffe 
"Donatorn "Andersson. 

Som vanligt räknades Saab-gänget till 
favorierna inför starten. Paret Stig Johansson 
och Martin Stenlund åkte med Stigs vita Sport, 
Bosse Nordström och Lena luftade den gula 
66:an som utsågs till träffens bil i fiol. Anders 
och Mia Johansson åkte en röd orenoverad 96- 
64. Resten av Saabarna i fältet kom sponsrade 
av Söderslätts däck; en grön 96-67 V4, en grön 
95-66 och en ljusblå 96-62. Innehavaran Folke 
Nordell i par med Lotta körde 95:an medan 
hans anställda körde de andra bilarna. Totalt 
startade 30 bilar och 08.30 gick första starten. 
Nåja, bilar och bilar, i anmälan stod det att man 
skulle lämna genomrostade bilar hemma, men 
fan vet hur en del deltagare läst sitt 
anmälningspapper. En Mopar herrgårdsvagn 
rullade banan runt på sommardäck, troligen för 
att det hela tiden ramlade loss rostflagor som 
bidrog till ett bra väggrepp. En gul Opel Rekord 
62/63 såg ut att vara sponsrad av Plastic 
Padding, då den under någon tidigare epok 

måste ha helspacklats med detta eminenta 
material. Nu höll dock det mesta på att ramla av 
i olika tjocka sjok. Dock rullade det en mycket 
snygg Rekord -63 ägd och körd av Åke 
"Adam" Bäckström från Lycksele, han hade 
god hjälp under resan av sin svåger, den Saab/ 
Opel-frälste geniknölen Lars Bäckström. I 
övrigt bestod startfältet av mestadels 
Moparbilar samt fältets äldsta bil, Fiat 500 1925 
som kördes av den i Saabkretsar kände Johan 
Bruzewitz. Han åkte hela tävlingen med kedjor 
på bakhjulen. I slutet av första etappen fanns 
ett stopp inlagt i Skivsjö utanför Bjurholm, där 
tre olika biltillbehör skulle identifieras samtidigt 
som deltagarna fick tillfälle att se en helt 
autentisk 50-talsverkstad i drift. Vid haltids-
vilan i Bjurholm skulle den klassiska utslags-
frågan besvaras: "Hur mänga bultar och 
muttrar är det i burken?" Dessutom fick alla äta 
obegränsat med varm korv och dricka en kopp 
kaffe samt titta på nya eller begagnade bilar 
hos Umeå Bilkompani. I slutet på den andra 
etappen ingick det som vanligt att passera 
"mördarbacken" i Hyngelsböle. För Saab-
gänget gick det givetvis bra att klara den tvära 
och lite halkiga uppförsbacken medan andra 
misslyckades totalt och fick styras (bäras) upp. 
"Sunkan" Sundgren fanns på plats och 
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förevigade incidenterna med sin videokamera, 
till allas nöje får vi hoppas. På filmen kan man 
se hur Oplar kör fast medan till exempel Stig 
Johansson gör en perfekt start i backe, efter att 
hindrats av en Opel som startat före honom. 
Vid målet, Levar hotell, vidtog en spännande 
sammanräkning av antalet rätta svar på 
frågorna. Spänningen var stor, specielt som alla 
viste att en av veteranrallygiganterna Per 
Jonsson, Chrysler Royal 1938, missat två 
kontroller. Därmed var han troligen ute ur leken 
denna dag. På tal om att köra fel! 08-ingarna 
Claes Johansson och 011e Wilson (kända 
tidningsmän, Red:s anm.) hade åkt upp för att 
delta i rallyt och skriva några reportage från 
Umeå-trakten. De grabbarna måste haft en 
Sverige karta som tog slut i Uppsala! 
Morgonen började med att de försov sig i den 
friska Norrländska luften och sedan gick allting 
snett. Grabbarna körde så fel att de slutligen 
kom fram till en skylt med texten - Här slutar 
allmän väg. Då gav de upp och åkte runt som 
fotograferande turister resten av dagen. För 
dessa bedrifter erhöll de dagens stora Kaktus- 

pris. Efter en mycket god och närande middag, 
som intogs i den gemytliga herrgårdsmiljön, 
vidtog prisutdelningen. Inte helt oväntat 
triumferade återigen paret Johansson/Stenlund 
i Saab Sport 1965. De hade klarat nästan alla 
frågor i tävlingen och dessutom hamnat nära 
på utslagsfrågan. De var dock så solklara 
segrare att utslagsfrågan ej behövde tillgripas. 
På andra plats kom Christer Wiberg, Umeå, med 
en Morris Minor. Trea kom Hans Weber med 
Mercedes 220 s. Hans hade god hjälp av sina 
kunniga sekundanter som följde med. Folke 
Nordell fick uppleva nesan av att bli slagen av 
sina anställda, Ulrik "Rallye" Georgsson och 
Ronald "Meken" Degerman, i slutprislistan. 
Nåja, Folke tog nederlaget med ro. De andra i 
Saabgänget skötte sig också bra och kom i mål 
med hedrande placeringar! Staffan "Gardinen" 
Lindgren hade inte hunnit få sin Saab 96 ifrån 
lacken och i väntan på bättre tider körde han 
sin scallopslackerade 40-hästars Opel Rekord 
60:a, och hade som vanligt kusligt roligt. 

Text & foto: Gnussar KromU 

 

Så här kan det gå 
när man inte 
kär SAAB i 
Kalldragé 
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De äldre Saab 
95:orna - 
beståndet 
sjunker! 
Påståendet att Saabs kombivagnar av äldre 
årsmodell är ett skilde på utdöende ligger 
kanske nära till hands eftersom beståndtalet 
är väldigt lågt idag. Men ljusglimtar finns - 
bilarna har fått mer uppmärksamhet de 
senaste åren och idag är ett flertal under 
renovering. Dock måste vi hjälpas åt att 
rädda vad som räddas kan av det antal 
gamme1-95:or som idag står nära att fraktas 
till pressarna. 

Saab 95 presenterades 1959 och kom då att bli 
fabrikens första kombimodell. Fyrtio prototyper 
rullade det modellåret ut från det 
sammansättningsskjul på Linköpingsfabrikens 
område dit karosserna levererats från Trollhät-
tan. Dessa bilar var uppenbart mer besläktade 
med 93:orna än 96:oma - till B-stolpen hade 
bilen åtskilliga komponenter gemensamt med 
den förstnämnda. Undantaget var på maskin-
sidan - under huven satt den nya 84 I -kubiks-
motorn ihop med en fyrväxlad växellåda. 
1960 kom rätthängda dörrar men inne i bilen 

satt fortfarande den gamla 93-instrumentpane-
len med överdel helt i plåt (96:an som presente-
rades samma år fick redan från början den nya 
kombinationsinstrumentpanelen med stoppad 
överdel). 1961 gjordes diverse omändringar, 
den bekanta "osthyveln" eller rättare sagt 

luftspalten på takets bakkant infördes och nu 
fick kombin samma panel som 96:an. 1965. 
1965 gjordes fronten 17 cm längre och den 
välkända långnosen var född. Aret därpå 
hände något väsentligt på drivaggregats-
fronten; Fords fyrtakts V4-motor på 1498 kubik 
kom att ta plats i motorrummet ihop med en ny 
växellåda med högre utväxling. Det främre 
hjulparet fick skivbromsar. Denna motor kom 
således att under de två efterföljande åren 
succesivt ersätta de 3-cylindriga 
tvåtaktsmotorerna, som under sina tre sista 
produktionsår utrustats med trippelförgasare. 
Detta hade tidigare år varit förbehållet Saab 
Sport. 
95:ans sista karossändringar av vikt var att 
vindrutan blev högre 1968 och att det extrasäte 
i bagageutrymmet, som gjort 95:an sjusitsig 
försvann 1976. 

Saabkombin tillverkades sedan med en års-
upplaga på mellan 8 och 10.000 exemplar fram 
till mitten på 70-talet, ändringarna var mindre 
och omfattade mest interiören. 1976 introduce-
rades gummistötfångare och avgasrening 
infördes. Årsupplagan sjönk nu till c:a tvåtu-
sen ex. eftersom inbördes konkurrens om 
bilköparna nu hade blommat upp i form av 
Saab 99 combicoup6 Sista årgången blev 1978 
och bilen kallades nu 95 GL. Upplagan blev 
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blott 1474 ex. detta år, så den sista kombin är 
även den värd att tas tillvara. 

Vad räknas idag som en äldre 95:a? Ett ganska 
bra svar är nog årsmodellerna 1959 till och med 

1968. 

Det sistnämnda året utgör sista monteringsår 

för flera tidiga 95-attribut: Den klassiska 

rutgrillsfronter, de små bakljusen där bacldjus 

ej ingick, Saabmärket på bakluckan av äldre 
typ, kofångarhornen helt kromade utan 

gummiinlägg, framblinkers i fronten och så 
vidare. 

Dock, denna defintion av äldre 95:or som gjorts 
här är ej avsedd att förringa bevarandet av 

Saabkombi av nyare årsmodell! Årgång 1969 
tillexempel har idag ett bestånd på knappt 200 

vagnar i hela landet. Motsvarande siffra för 70-

talets årsmodeller pendlar mellan 400 och 1000. 

Men hur många finns då kvar av de äldre 

bilarna, m.a.o. årgångarna 59 till 68 som vi 

nämnde härovan? 
Av tvåtaktarna, samtliga årsmodeller 1959 till 

1966 (67 och 68 känner vi inte till några beva-
rade av det lilla antalet som gjordes) finns det 

någonstans mellan 300 och 400 bevarade i hela 
landet. Av dessa är ungefär 50 - 60 st. i trafik. 

Motsvarande siffror för de tidiga V4 model-
lerna 1966-68 är c:a 300 st. totalt varav c:a 85 st. 

är i trafik. 

Detta är inga roliga siffror! Därför är vi två 

stycken som har tagit tag i ett litet projekt som 

syftar till att så många som möjligt av gamme1- 
95:orna skall bevaras år eftervärlden. Vi heter: 
Lennart Sandberg ocj Matthias Roswall. 

och några till och med ute på vägen igen. 

Denna positiva utveckling hoppas vi fortsät-

ter! Därför ställer vi dessa frågor till Svenska 

Saabregistrets medlemmar: 

1. Kan du tänka dig att ta hand om och rädda 
en äldre 95:a, så den bevaras åt eftervärlden? 

Även om du ej har för avsikt att renovera bilen 

själv, skulle du göra en ren motorkulturgärning 

genom att köpa in den, ställa upp den på 
någon loge (= bästa förvaringsplats ur rost-

synpunkt) för att kanske senare sälja den 

vidare till någon annan entusiast med 

renoveringssyfte. Vi ber dig i så fall att sälja 
den med så liten förtjänst som möjligt för 

hobbyns bästa. Gärna till sjävkostnadspris! 
Om du kan tänka dig detta, hör då av dig till 

oss, addresser enl. nedan. Då kan vi tipsa Dig 

av skrot, och sedan tipsa om dessa till eventu-

ella "räddare". Ett litet antal medlemmar har i 
denna veva hört av sig till oss om att de är 

intresserade att köpa in och ta hand om sådana 

objekt. På så sätt har sedan 1991 c:a ett tjugotal 

gamme1-95:or räddats, samt till dags dato 7 st. 

78:or. Av dessa är ett flertal under renovering 

om n go o je 1 	' 	 ; 

väg att skrotas närsomhelst. 

2. Känner du till någon Saab 95 årsmodell 1968 
och äldre som stå så till att en skrotning kanske 

är nära förestående? Som bekant kan det vara i  
många orsaker till att bilen ifråga är på väg att 

försvinna. 
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Ett exempel är ju som bekant den kategori bilar 
som slutade brukas för länge sedan och då 
ställdes bakom husknuten/ladugårdsknuten. 
Vid en storstädning kanske bilen går till skrot. 
Ägare till sådana bilar, som ej har något 
intresse av att själva bevara den, brukar ofta 
släppa iväg den för en billig penning till en 
entusiast. 
Som sagt, känner du till någon sådan äldre 
95:a, köp gärna upp den om den är till salu och 
rädda den. Har du ej möjlighet till detta, tipsa 
Lennart eller Matthias. Vi kommer då att 
förmedla tipset till någon medlem (sådana vi 
söker i fråga 1). 
Vår önskan och mål är att, trots att vi nu talat 
om hur pass ovanlig äldre Saab 95:or är, 
priserna på objekt skall hälla sig på en låg nivå. 
Som ni förstår är vårt syfte enbart att nå ut till 
er medlemmar med budskapet att en gammal 
Saab 95:a är värd att tas tillvara oavsett skick. 
Så vi hoppas att ingen med anledning av dessa 
presenterade siffror sätter en ohygglig prislapp 

Adresser: 
Lennart Sandberg 
Kungsallén 24, Gräfsnäs 
166 95 SOLLEBRUNN 
Tel.nr. 0322-45486 

på sin bil om den skulle vara till salu. Som 
bekant är Saaben bland de billigaste 
gammelbilar som finns att hålla på med. 
Priserna på objekt, delar och även rätt så fina 
bilar har alltid hållit sig på en anständig nivå. 
Detta är givetvis bra för oss, som är rena 
entusiaster och ingenting annat. Ett anständigt 
objektpris är många gånger ett villkor för att en 
gammal bil skall komma i rätta händer. En 
efterföljande renovering är ju inte gratis precis, 
även om det för Saab tvåtakt och V4 inte rör 
sig om fantasisummor tack vare det tidigare 
nämnda prisläget på delar. 
Alltså, låt oss nu ta krafttag för detta arbete att 
bevara tidiga exemplar av Saab 95, något av det 
bästa svensk industri fått fram! 

Text & foto: Matthias Roswall och Lennart 
Sandberg 

Matthias Roswall 
Borgmästaregatan 35 C 
592 31 VADSTENA 
Tel.nr. 0143-13922 eller 0705-83 64 62 
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Återuppväckt SAAB 
Den (Saaben alltså) flyttade hem till oss en 
Januarikväll 1993. Jörgen hade dessförinnan 
sett den längst in bakom en hel del andra 
fordonskompisar, i varierande skick, på en 
bilverkstad i staden. Han kom hem och 
trimmade mor i huset att vi skulle köpa 92: 
an, för det var en sådan, av 1956 års modell. 
Vi handlade alltså. 

Den fick åka släp till sitt nya hem med hjälp av 
Kjell och Jörgen, söner i familjen. Det var inte 
nog med att det inte var något liv i den, den var 
dessutom ful. Jag var nog tveksam till att det 
någonsin skulle bli en puttrande fin bil av den, 
men det visade sig att jag hade alldeles fel. 
Jörgen körde omedelbart igång med 
återupplivningen av Saab-stackarn. Han 
svetsade, bultade, slipade och stod i. Det var 
inte alltid bara svetslågan det lyste om, 
vinterdagarna lystes också upp av diverse 
olika uttryck. Det var nog inte så konstigt 
förresten när det syntes vilket oerhört jobb det 
var. Erik (far i huset) var naturligtvis också 
med. Steg för steg gick renoveringen framåt 

med ovärdelig hjälp av grannen Paul, Kenneth 
(son i huset), goda vänner som t.ex. 011e och 
Bosse med flera. Och tack vare bra kontakter åt 
olika håll, medlemmar i Saabklubben och 
åtskilliga telefonsamtal så blev det resultat. 
Mänga besök på motormarknader blev det 
förstås också. Tyget till klädseln var omöjlig att 
få tag i, så det blev för undertecknad till att 
väva det. Denna gång med bra hjälp av en 
duktig vävlärarinna (att räkna ut väven) och 
Brunna vävstuga, där jag fick hyra in mig, 
eftersom väven var tämligen bred. Så 
småningom blev det dags för lackering, och 
hem kom den med en vacker Maroon-röd färg. 
Innertaket syddes och kom på plats med stor 
möda, därefter sattes stolar och inredning in. 
Bilen var nu minutiöst genomgången. Vid 
midsommaren 1995 blev "gammelsaaben", som 
92:an kallas (eftersom det även finns en 900:a 
och en 95:a i huset) besiktigad. Gammelsaaben 
har ett eget album också, Maroon-rött förstås, 
med massor av kort från renoveringsperioden i. 
-Visst får den många beundrande ögonkast. 
-Visst har det varit spännade och roligt under 
tiden. 
-Och visst har det blivit många nya trevliga 
bekantskaper också. 
Nu har Gammelsaaben för övrigt fått en kompis 
till, en yngre byting som heter Monte Carlo.Det 
är Jörgens, den skall han och Katarina ha att 
dra Saabo-husvagnen med.  
Det här var berättelsen om grodan som blev en 
prins, fast i fordonens värld. -Men här behöv-
des det mer än en puss. 
Tack till Jörgen och övriga i familjen från: 
Gammelsaaben och Gunnel. 

Text och bild: Gunnel Palm 
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SSR 20 ÅR! 
HURRA HURRA HURRA!!! 
- Vi har nytillverkat muggar och dekaler för jubiléet 1996. 
- Dessa är tryckta (se bild) med Per Eklunds vinnarbil i Svenska Rallyt 1976 (förstås). 
- Passa på och köp då dessa bara är tillverkade i en mycket begränsad serie. 

SSR:s "Saab-shop" erbjuder följande heta prylar till försäljning: 

Jubileumsmuggar 	 25 kr 

Jubileumsdekaler 	 10 kr 

Westernskjorta 	 180 kr 
(blå med vitt 92-tryck på bröstfickan) 

T-shirts 	 100 kr 
(passa på, ett fåtal finns kvar) 

SSR-dekaler, små 	 8 kr 
(insides/utsides rutan) 

SSR-dekaler, stora 	 20 kr 

Broderade märken 	 15 kr 
(att sätta på overallen ex.vis) 

Gamla Bakrutor 	 10 kr 
(kompettera samlingen) 

Skriv så att pennan glöder eller ring (onsdagar kl 18-21) till: 

Jonas SahlU 
Hagenvägen 26 
429 35 Kullavik 

Tfn 031-931753 
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Resultaträkning Svenska Saabregistret 
1995-01-01-1995-12-31 

Medlemsavgifter 159 840.72 
Försäljning delar 95 000.00 
Försäljning, dekaler, tröjor, m .m. 19 154.00 
Övriga intäkter 1 390.00 

Summa intäkter 275 384.72 

Inköp delar 122 571.50 
Inköp, dekaler, tröjor,m.m. 18 340.00 
Årsmöte 6 588.00 
Annonsbladet 7 848.00 
Hyra lager 7800.00 
Lämnade bidrag 2500.00 
Resekostnader 1 627.00 
Bakrutan 99 610.70 
Träffar 7 326.90 
Hyra dator 4800.00 
Porto 5 868.60 
Övrigt 9 582.50 
Avgifter MHRF 6 650.00 
Ökning lager -42 021.65 

Summa kostnader 259 091.55 

Resultat före avskrivningar 16 293.17 

Avskrivningar 4 629.00 

Resultat före finansiella 
intäkter och kostnader 11 664.17 

Ränteintäkter 
	

3841.15 
Skatter 
	

1 393.00 

Årets resultat 
	

14 112.32 
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Balansräkning Svenska Saabregistret 
1995-01-01-1995-12-31 

Kassa 	 9987.40 
Postgiro 14 394.13 
Bank 33 058.67 
Lager 223 409.90 
Inventarier 10801.00 

Summa tillgångar 291 651.10 

Förutbetalda intäkter 7059.00 
Leverantörsskulder 11 730.00 

Summa skulder 18 789.00 

Eget kapital 258 749.78 
Redovisat resultat 14 112.32 

Summa eget kapital 272 862.10 

Summa skulder och eget kapital 291 651.10 

Revisionsberättelse 

Gällande SvenskaSaabregistrets räkenskaper och styrelsens förvaltning kalenderåret 1995.Under-
tecknad utsedd revisor har efter utförd granskning ej funnit anledning till anmärkning varför jag 
föreslår kassören samt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
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Svenska Saabregistrets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1995 

Svenska Saabregistret har under verksamhetsåret 1995 varit konstituerat enligt följande: 

John Jonasson, Bromma 
Martin Bergstrand, Uppsala 
Göran Kölbom, Tyresö 
Fredrik Ekendahl, Bromma 
Mats Carlsson, Hägersten 
Erik Randa, Skärholmen 
Jonas Sahl&i, Kullavik 
Yngve Ekberg, Huddinge 
Rolf Jensen, Bollebyggd 

Leif Blomberg, Tidaholm 
Hans Söderström,Enskede 
Claus Kegel, Bandhagen 
Bernt Olsson, Göteborg (Sammankallande) 
Peter Ludvigsen, Göteborg 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Vice sekreterare 
Kassör 
Redaktör 
Materielförvaltare 
Suppleanter 

Revisor 
Revisorsuppleant 
Valberedning 

Verksamhetsåret 1995 var ett mycket innehållsrikt år med aktiviteter såsom egna träffar, deltagande 
på bilutställningar, samt andra bilklubbars arrangemang. 
Svenska Saabregistrets träffar var förlagda till Göteborg, Skåne, Stockholm, Tidaholm, Umeå och 
Uppsala. 
Det arbete Leif Blomberg och co. lade ned i samband med Tidaholmsträffen förtjänar särskilt 
omnämnande. Sektionerna på Gotland, i Trollhättan och Umeå har all varit aktiva med ett flertal 
aktiviteter och träffar för sina medlemmar. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla de medlemmar 
som aktivt engegerar sig för att ordna träffar och andra aktiviteter. 

1995 års årsmöte var förlagt till järnvägsmusea i Gävle. Mötet var välbesökt med 60-talet medlem-
mar och mötet avslutades med en rundvandring på muse6. Ett stort tack till Lennart Holmgren 
och co. för att de ställde upp med lokal och förfriskningar. 

Till SSR klubbshop har flera nya fina artiklar tagits fram under 1995 och en stor del av de tidigare 
artiklarna har sålts till våra medlemmar. 

Styrelesen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten och ett flertal telefonkontakter 
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sinsemellan under året i viktiga frågor. 

Styrelsen har under året aktivt verkat för att utöka klubbens reservdelslager. Föregående års 
nytillverkningsprojekt har sålt mycket bra och nya projekt är i antågande. Det förutsätter att 
medlemmarna som behöver eller kan tänkas behöva delen verkligen beställer så att vi kan komma 
igång med flera nytillverkningsprojekt. 

SSR's medlemsantal har under året ökat till något över 1.100 medlemmar och andelen utländska 
medlemmar var vid årsskiftet 1995-96 c:a 65 st. 

Avslutningsvis vill vi återigen rikta vårt tack till de medlemmar som aktivt deltar i klubb-
verksamheten genom att komma med förslag och idéer, anordna träffar och aktiviteter, samt bidra 
med materiel till Bakrutan. 

Det är styrelsens förhoppning att verksamhetsåret 1996 blir om möjligt ett ännu bättre år än 1995. 

Stockholm den 5 februari 1996. 
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Protokoll från årsmöte Svenska Saabregistret, Trollhättan 
960302. 
Närvarande: c:a 120 medlemmar. 

1. Mötet öppnades av ordf. John Jonasson. 

2. Till mötesordf. valdes Martin Bergstrand, till sekr. valdes Göran Kölborn. 

3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Erik Randa och Bert Ytterhag. 

4. Mötet ansågs behörigt utlyst. 

5. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Martin Bergstrand, den ekonomiska redogö-
relsen föredrogs av Claus Kegel. 

6. Revisionsberättelsen föredrogs av revisorsuppleanten Claus Kegel. 

7.Årsmötet gav styrelen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

8. Till styrelseposter valdes följande: Ordf. 1 år John Jonasson, V.sekr. 2 år Fredrik 
Ekendahl, Kassör 2 år Mats Carlsson, Redaktör 1 år Mattias Johansson, Mat.förv. 2 
år Jonas Sahl6n, Styrelsesuppl. 1 år Rolf Jensen - Leif Blomberg - Yngve Ekberg. 

9. Till revisorer valdes Hans Söderström och Claus Kegel. 

10.Till valberedning valdes Berndt Olsson sammankallande, Peter Ludvigsen och Joel 
Berneklev. 

11.Inga förslag eller motioner hade inkommit. 

12.Övriga frågor: Matthias Roswall redogjorde för beståndet av gamla Saab 95:or 
och sin värvningskampanj. Årsmötet beslöt att SSR ska anslå 2200:00 till Roswalls 
fortsatta värvningskampanj. 
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Peter Bäckström redogjorde för Dalslandsloppet 15-6.96 som trollhättesektionen sk 
arrangera. Roland Widarsson redogjorde för kvällen efter målgång i Åmål. 
Martin Bergstrand redogjorde ett förslag till nya stadgar för SSR. Årsmötet beslöt at 
anta stadgarna med en liten ändring och låta dessa verka fr.o.m. nu. 
Trollhättesektionens damer tackades för sina fina insatser med förtäring vid mötena ol 
årsmötet! 
John Jonasson avtackade Erik Randa för hans fina arbete med bakrutan. Erik fick en 
personligt målad tavla av konstnäreb Gunnar Säfsund samt blommor. 
Erik Randa höll ett tacktal till årsmötet för presenterna och den hjälp han fått av med-
lemmarna i sitt arbete med Bakrutan samt önskade nya redaktionen lycka till. 
Martin Bergstrand tackade Trollhättesektionen för deras åter igen fina arbete med att 
arrangera årsmötet. 
Matthias Roswall tyckte att det är lite dålig geografisk spridning på sektionerna i SSR 
framför allt i Dalarna som är dåligt representerat. 

13.1997 års medlemsavgift bestämdes till nuvarande 175:00/å'r. 

14.Milersättningen för resor i klubbens tjänstemål sattes till 8:00/mil. 

15.Martin Bergstrand avslutade årsmötet och dätefter följde reservdelsmarknad i 
Saab bilmusums lokaler som Peter Bäckström hade ställt till förfogande. 

Jag vill även framföra ett stort tack till Peter Bäckström för hans gästvänlighet till 
klubben när vi har våra möten samt alla utgående delar han lyckas plocka fram ur 
gömmorna till RÄTT pris! 

i 
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-64 SPECIAL 
Efter att ha kört 2-takts Saab under ett par år 
(4) med full gas och mycket vänsterbroms, har 
jag kommit fram till att det är en otroligt 
stryktålig bil med kvalitet långt över Volvo-
klass. 
Eftersom jag använder 2-taktaren i jobbet blir 
det åtskilliga mil/år. Jag gillar dessutom att gasa 
och då vill man kunna lita på bilen. Visst får 
man driftstopp ibland men det är väldigt 
sällsynt med tanke på körsätt och sträckor, ca 5 
- 7.000 mil/år, dock inte alltid i samma bil. Jag är 
ju väldigt ombytlig av mig, som de flesta 
känner till. En bil har dock hängt med länge och 
är aldrig till salu den skall "aldrig" skrotas för 
enligt vissa är jag förknippad med denna 
"sportbil" som den kallas. Bilen i fråga är en 96/ 
-644 Vxl. Den är modifierad för snabba 
transporter i Stockholms kvicka innerstad men 
behöver inte skämmas för sig på långresor 
heller i högt tempo ofta i sällskap kompisars 
moderna bilar. Det imponerar alltid när man 
säger att 120-130 km är en lagom crusing 
hastighet. 96-an är i stort sett otrimmad, helt 
ofilad men luftrenaren är öppnad, toppen 
planad 2 mm. Huvudmunstycket är av storlek 
145, kolvarna 71 mm = c:a 870 cc,  

avgassystemet 2 tum med kona. Växellådan ska 
enligt försäljaren vara en 7:38 Special 1, men det 
vet jag inte om den är, men den är helt klart 
annorlunda stegad. Vad sägs om 65 km på 2:an, 
110 på 3:an, toppfarten är c:a 155- 160 km/h 
med andra ord varför fila?? 
Bränsleåtgången per mil i stadskörning med 
bara fullgas acceleration och sportig körning 
c:a 0,91/mil, landsväg under 0,7. Vid angiven 
snitthastighet av 100- 110 km/h alltså 10 till 11 
mil i timmen. Detta är inget skitsnack snarare en 
underdrift. 

Jag kan berätta om en färd till Östgöta 
Saabklubbs höstmarknad i par med Tobbe 
Monte Karlsson och Mikael Philipsson i 
Montes gröna sport 64 kopia i ösregn. Torkar-
motorn på Monte's bil gick sönder så att 
förartalangen Micke rekomenderade med hjälp 
av sina rallyerfarenheter att farten skulle vara 
hög så att rutan skulle hälla sig ren. Snittfarten 
blev 129 km/h vilket jag tycker var för högt 
eftersom man då ligger och pressar i 140 km 
eller mer. Man skall inte fresta lyckan allt för 
mycket eftersom bilarna trots allt är 30 år gamla. 
Som ni kanske förstår så är inte chassiet riktigt 

Så kan det gå! 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad .4 9  

ONSBLADET  i  
Till Dig som är medlem i någon av Motorhistoriska Riksförbundets medlemsklubbar! 

Nu är det dags att formulera texten till Din annons i Riksförbundets årliga stora annonstidning, Annonsbladet 1996. 
Tidningen utsändes den 18 november till motorhistoriker i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har en upplaga av 
ca 60 000 exemplar. 
Priset är som vanligt mycket lågt, 20 kr för 6 rader och gäller enbart privatannonser för Dig, som år medlem i klubb 
ansluten till MHRF. 
Erbjuder Du yrkesmässiga tjänster inom vår hobby gäller en särskild prislista för företag. 

Så hår gör Du: 
1. Skriv tydligt en bokstav i varje ruta. Varje rutrad är en annonsrad. 
2. Blanda inte annonser från olika avdelningar på samma blankett. Skilj på Köpes och Säljes. 
3. Skriv namn och adress på varje blankett. 
4. Lägg med avgift i sedlar eller frimärken. 

1-6 rader kostar 20:-, 7-12 rader kostar 40:- osv. 
5. Söker Du en 'knepig bit kan det vara bra att rita en liten skiss på föremålet. Rita på ett vitt papper med tusch eller 

blyerts. För 50:- extra får Du den införd i Din annons. 
6. Sänd annonsen till Grafisk Support, August Barks gata 21, 421 32 Våstra Frölunda. 

Senast den 7 oktober vill vi ha annonsen. 
7. Behöver Du en prislista för företagsannonser är Du välkommen att ringa 031/49 10 05 eller faxa 031/89 92 10. 

Välkommen som annonsöri 

Motorhistoriska Riksförbundet 



O Ford 
O GM 
O Engelska bilar 
O Svenska bilar 
O Tyska bilar 
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Cl MC 
El Litteratur 
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Namn 	 
Sänd Din annons 

Adress 	 + betalning till: 
Grafisk Support 

Postnr 	 

Telefon 	 

Postadress 	 

Klubbnummer 	  

August Barks gata 21, 
421 32 Västra Frölunda 





provkör själv 

sa förstår Ni varför 
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original. Den är sänkt c:a 9 cm och har V4-
fjädrar fram och 99 sedan i bak + Bilstien 
dämpare. Bromsarna är V4-ans i fram från en 
68:a vilket betyder att kolvarna är annorlunda 
på grund av avsaknaden av servo. Det går med 
andra ord att åka lika fort i kurvorna som rakt 
fram. Det är alltid lika roligt att köra från 
"Svenne bilar" på kurviga vägar. 

Min bil har varit otroligt pålitlig. Det som har 
gått sönder har för det mesta handlat om slarv 
och att det mest har varit begagnade delar som 
använts. Nu stundar renovering och lite mer 
modifiering. Bör tilläggas att bilen även körts 
med en filad motor på c:a 60 hk i c:a 1.000 mil, 
den beskrivna motorn c:a 5.500 mil och en 
likvärdig i c:a 1.000 mil, alltså 7.500 mil sedan 
inköpet i juni-92. Bilen blev besiktigad först 
den 29 oktober -92, självklart u.a När detta 
skrivs i januari -96 har jag just kört c:a 500 mil 
på en och en halv månad. Ett enda fel, det var 
hastighetswiren som gick av i Bärbo. Jag gillar 
inte att åka med bilen på vintern p.g.a. saltet 
som gör att alla bilar rostar väldigt mycket, 
särskilt bilar som är över 20 år gamla. Man kan 
nästan se hur bilen äts upp av denna otroliga 
miljöförstöring. Stoppa saltet så vi blir fler som 
åker äldre bilar. Driftkostnaderna är nästan 
gratis om man jämför med nyare bilar.Skatten är 
avskaffad på bilar som är äldre än 30 år och 
försäkringen är otroligt billig. Verkstads-
räkningar blir aldrig aktuella, det mesta kan en 
normalt händig fixa själv. Det jag vill ha sagt 
med detta är: Varför inte använda de saabar 
som är för bra för att skrota och för dåliga att 
orginalrenovera till att göra något skojigt med. 
Min 64:a är enbart byggd av begagnade 
skrotdelar och allt har fungerat över förväntan. 
Håll uppsikt i Bakspegeln så slipper jag 
signalera när jag kör om!!!! 

Text & foto: Fredrik Ekendahl 
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Micke Philipsson som äntligen fått ut en Saab 
från vändplanen. Efter c:a 8 år backades 
äntligen ett äldre Saab projekt ut från vänd-
planen, kanske efter alla grannars tjat! 

John Jonasson mästerchaffören som endast 
krockat ett par tre gånger i vinter. Alla som åkte 
med till Trollhättan i Swebussen förstår varför. 

Norrlands militären som ibland hör sig för 
hos idolerna om B.I.a hur man justerar tomgång 
och dylikt 

Norrlandsgänget har varit väldigt tyst efter 
senaste skvallret. Måtte inte Martin bli lika 
skötsam som dom övriga i norrlandsgänget 

Micke raset Bergman som vråltrimmar till 
sommaren för extra häftiga ras! 

Oljeshejken Mattias Rökwall som äntligen 
gått igenom sitt växellåds lager. Provbänken = 
Shejkens egen bruksbil som efter ett tjugotal i 
och ur monteringar börjar visa slitage i motor-
infästningarna. 

Erik Randa som tagit kärlekssemester efter 
hans sista Bakruta och istället för att vara 
hemma med Ulrica och gosa i soffan, som 
vanligt har han äntligen hittat till garaget. 

Svenne Hulten (nybliven medlem) som tog 
med Erik Randa på en bilresa Stockholm-
Malmö för att köpa en 96-61 som skulle vara i 
mycket bra skick och motorn skulle vara 
nyrenoverad så färden gick till Malmö och 
tillråga på allt var det snöoväder större delen 
av resan, väl framme i Malmö inspekterades 
bilen och konstaterades att bilen var rostfri 
men när motorn startades lät det som om den 
nyrenoverade vevaxeln hade legat på sjöbot-
ten i ett antal år, efter hård förhandling lastades 
bilen på släpet och vi åkte mot Stockholm. 

Blydojjan som åter igen varit på turné till 
Östgöta Saabldubbs fikaträff i Linköping med 
sin 95-60 som med-mekaniker var Erik och 
John. Efter ca 10 mil börjar bilen tryckkoka 
vatten, vattenmekaniker Erik som tankar vatten 
och färden går vidare tills bilen tjuvstannar i 
uppförsbackarna, så bensinmekaniker John 
upptäcker att det var stopp i bränsleledningen 
så det blåstes i båda ändarna av bränsle-
ledningen, äntligen gick färden vidare. På 
hemvägen satt John på nålar för han var orolig 
för att inte komma hem. Men bilen höll hela 
vägen hem. 

Nicklas "Turbo-Nicklas" Lindberg har slagit 
till igen! Denna gången åkte han i sin babyblåa 
95:a (dock utan sin babymössa) i Göteborg. 
Nicklas har ju som i alla fall vi göteborgare vet 
en viss pervers läggning till att sota ljuddäm- 
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pare. Tyvärr så har han ej förstått sig på de 
konstiga gummibitar som Saab säljer till 
avgassystemen (upphängningsgummin) utan 
han tycker det går lika bra med buntband. När 
han så en dag körde mitt i rusningstrafiken i 
Göteborg så uppstod helt plötsligt ett oerhört 
ljud och Nicklas kom I extas. -Bakre ljuddämpa-
ren hade ramlat av igen. Han körde in till 
kanten och samtidigt som han tittade efter 
ljuddämparen hördes ett brak. En Jaguar körde 
över den! Nicklas låtsades som ingenting och 
väntade tills det att gatan var fri, kilade över 
och hämtade ljuddämparen. Nu såg den mera 
ut som en hoptryckt gammal rostig kaffeburk. 
Nicklas slängde in den i sitt bagage och åkte 
hem. Kan inte någon förklara meningen med att 
ha "gummibitarna" så att vi slipper se alla hans 
trasiga ljuddämpare i hans bagage? 

Mattias "Nalle" Johansson har setts springa 
omkring utanför Saabgaraget i Mölndal endast 
iförd jacka! Hans kommentar var bara "jag har 
något under". Vad han nu menar med det? 
Kanske är detta en försmak av sommarens 
träffar där han har sagt att han endast skall 
vara iförd ett indianhäng, vad nu detta kan 
vara? Den som åker på träffar i sommar får väl 
se... 

Mikael "Redan" Redsäter har under vintern 
genomgått en s.k. "rostkurs" tillsammans med 
sin 95:a. Enligt Redan själv så kommer han nog 
få cykla till årets träffar, då 95:an rostar så 
mycket att han inte ens med 24 timmar/dag i 
garaget skulle kunna hinna ikapp. 

Peter "Godsägaren" Ludvigsen har ju som de 
flesta vet en "röten" gammal 900. Nu skall den 
besiktigas och vadslagning har skett nere I 
Saabgaraget om hur många A4-or han kommer 
att få med sig hem. Någon trodde en sida med 
tvåor och en sida med ettor. Någon annan 

trodde att han minst skulle få minst en sida 
med 3:or. En annan trodde att de skulle "finka" 
både bil och Godsägare. Hoppas att kapitlet 
900 Gir (Grand Luxe Rost) nu är slut och att vi 
får se honom meka med sin 96-66:a Istället. 

Jonas "Ingen tvåburk för mig" Sahlen som 
tydligen numera helt slutat med tvåtaktare till 
förmån för 99:or och 9000. Han har bland annat 
hörts säga: "Nej du, till Danmark åker jag ingen 
jädra tvåburk. Skall jag dit överhuvudtaget så 
skall jag åtminstone åka bekvämt". Han har 
också hörts gnälla över reglerna till Dalsland-
loppet; "Det är ju f-n också att man inte får 
köra med sin 99:a, Stigge har ju trots allt tävlat 
med en sådan också". Måntro han börjar bli lite 
bekväm av sig, mannen som numera nästan 
aldrig kör något annat än sin fars Saab 
9000??!!!! 

Mera NYTT pa nya SAAB 

Anm. ett SAAID-initintiw ler i.ollt.rt...t.n 
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Knep & knåp 

Knep och knåp 
Rätt svar på knep och knåp i nr. 1-96 är att tingesten som visades på bilden är 
en extravärmare för placering under höger framstol på Saab 95/96, ansluten 

till bilens befintliga kylsystem. Den kostade 1967 270 kr. Det har till redaktio- 
nen endast inkommit ett svar på denna fråga (är Saab-kunnandet så litet ute i 

Svedala?), men det svaret var å andra sidan helt rätt. Redaktionens 
gratulationer går i det här numret till Norrköping där Magnus Lindberg, 

som har en liten överraskning att vänta, bor. 

Till vad och till vilken modell används ovanstående sak? 
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En 
Saabägares 
förlorade 
heder! 
Saabfarmaren säger: 
Bort med skrotet från min farm! Jag ger upp 
med alla Opelskrotbilar och möjligen 
renoverar jag en Opeltrampsymaskin åt Lena 
år 2004 

Sedan Bosse fick sin Saab 1966 års modell 
färdig och klar för att till tidernas ände förvaras 
i fars garage tändes en gnista till fler 
renoveringar. Bosse har i flera år haft en nära 
släkting, Volvo 142 1969 års modell, i sin ägo. 
Denna fina och något ovanliga Volvo 
specialbeställdes i svart färg direkt hos 
fabriken i Torslanda då den vanligen ej 
försåldes i denna kulör. Dock började åren ta ut 
sin rätt vad det gäller lackeringen och Bosse 
som blev superjättebelåten med det arbete som 
Staffan "Gardinen" Lindgren utförde på 
"Bananen" gick länge och trånade över 
möjligheten att fixa till en lackering på Volvon. 
Staffan i sin tur gick och längtade efter en Opel 
Rekord 59:a liknande den som för några år 
sedan gick upp i rök för stackars Staffan. Nu 
har Bosse sedan några år ägt en otroligt fris 
gammal Opel Rekord som trots ett antal 
annonseringsförsök ej gått att sälja. Plötsligt 
dök en hjälpande hand upp i form av allas vår 
lille bilmäklare "Kronoparkens tvåtaktsguru", 
han sammanförde de lyckliga tu och affären 
kom till stånd. Mitt i denna kalla vinter fick 

Staffan skjuts till kompisen Folke där Bosse 
hade Opeln uppställd. Bosse sade åt Staffan: 
Trampa på gaspedalen några gånger, dra ut 
choken helt och vrid på startnyckeln så puttrar 
Opeln igång! "Kronoparkens tvåtaktsguru med 
flera åskådare tvivlade starkt på att Opeln 
skulle starta och hade kunnat slå vad om flera 
sköna slantar. Men nog vet Bosse vad han 
lovar! Opeln startade som ett skott och där 
stod alla fiollådor på rad med "Kronoparkens 
tvåtaktsguru" i täten. Förresten vem har sagt 
något ont om 6-volts system och en temperatur 
på -20 grader? Vi som kör Saab tvåtakt har ju 
inte ens lärt oss att stava till vinter och kyla 
ännu. 

"Gardinen" Lindgrens Opel Rekord -60 
inköpt av "Saabfarmar'n" 

Text & foto: Gnussar Kromffi 

(Redaktionen hoppas att Artikelförfattaren med 
"nära släkting" inte syftar på Volvos förhål-
lande till Saab, då skillnaderna är så stora, tänk 
bara på Volvons "härliga" styrsnäcka och 
vinterlagsegenskaper!) 

29 



RAKRIITAN 

Tipssidan 
Är V4:an blek om nosen? 

Plastgrillen som monterades på V4:an 1974-80 har en tendens till att med åren bli missfårgad och 
blekt på sina silverfärgade partier. Ett enkelt sätt att fräsha upp denna är att spraya på silverfärg 
som är avsedd för fälgar. 
Tvätta grillen ren från fett, smuts o. dyl., slipa lite lätt för hand med något fint slippapper, kornig-
het ca. 240. Maskera alla svarta detaljer. Spraya efter instruktionerna på burken; 20-30 cm. spray-
avstånd brukar dock gälla överlag för de flesta färgfabrikat. 
Själv tyckte jag att Volkswagens sprayfärg "Fälgsilver nr L 91" var närmast originalet, men det 
kanske finns fler fabrikat som också är det. Har någon medlem provat, skriv gärna till Bakrutan och 
tipsa. 

(Reds.anm: Grillfärgen finns att köpa hos din lokala Saabhandlare, givetvis använder i alla fall vi 
originalfärg när det finns att tillgå.) 

Trög choke på tvåtaktaren? 

Ett sätt att få bra funktion på chokereglaget, ja faktiskt bättre än det var från fabrik, är att såga bort 
en liten bit på detalj 781988, som sitter monterad på chokespjällaxeln. 
Gör så här: Skruva bort muttern på chokespjällaxeln, tag bort den ovan nämnda återföringsarmen. 
Såga bort det öra som gör att den lilla returfjädern (781453) påverkar chokehävarmen. Se skiss 
nästa sida. Montera ihop igen. Sätt dit chokewiren, smörj den och justera. 
Resultatet? Returfiädem har ingen återfiädrande funktion alls på wiren, utan ser bara till att hela 
chokespjällaxeln inte glappar axiellt; av den anledningen får den inte uteslutas helt. Tanken bakom 
chokemekanismens öppning-stängningsreglering är att returfjädern skall dra tillbaka choken till 
halvöppet läge direkt efter handtaget släppts. Många gånger satte man i efterhand också dit en 
extra retufjäder, som krokades fast i generatorstaget. Denna gjorde funktionen ännu sämre, 
chokereglaget måste hållas i för hand så länge man vill choka motorn eftersom reglaget annars 
åker in av sig självt. Dessutom gör två returfjädrar att det kan vara svårt att få hävarmen till fullt 
chokeläge, vilket kan göra bilen svårstartad vid kall väderlek. Mitt tips är därför att utesluta 
returfjädern. Det fungerar lika bra utan. Det blir du själv som bestämmer om chokeknappen skall 
vara ute fullt, till tre fjärdedelar, en fjärdedel eller vad du vill även efter det du släppt handtaget. 
OBS. att detta gäller bara 95-96 tvåtakt. Modell 92,93 samt tidiga 95:or, alltså m.a.o. bilar med 
choken mitt i instrumentpanelen behöver en liten återfjädring på wiren. Det förekommer nämligen 
(om än sällan) att chokehävarmen flyttar sig någon centimeter mot öppet läge under färd, p.g.a. 
drivaggregatets vibrationer. 
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Såga här 

Tips inskickade av Matthias Roswall, Vadstena. 

	 BAKRUTAN 	

Lyckan över att få 
en alldeles egen Saab. 

Finns det någon som har en 
likadan att sälja, hör av er 
(mycké reservdelar blir0 

Per 08-745 54 45 
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Nytillverkning! 

STÖTFÅNGARBÖJARNA 

Vi har till dags dato, 960830, fått tillräckligt med förbestälhiingar på stötf'angarböjar för 
kortnos 95/96 samt 93. Vi kommer därför att lägga en beställning hos leverantören. 
För att vi skall kunna göra detta är vi beroende av att få in förskottsbetalningar. 

Ni som redan anmält intresse att beställa stötf'angarböjar, ombedes därför att så snart 
som möjligt betala in 750 kr per stötfå'ngarböj till SSR:s postgiro 476 52 46-6. Var 
noga med att skriva namn, adress, telefonnummer samt antal. Skriv för säkerhets skull 
även vänsterböj eller högerböj. Frakt tillkommer då det blir dags att leverera. Vi siktar 
på leverans under vintern. 

För er som tidigare inte nappat på nya fina stötf'angarböjar, böjarna passar till: 

Saab 93 fram 1956-60 
Saab 93 bak 1956-60 
Saab 95 fram 1959-64 
Saab 96 fram 1960-64 

Priset blir 750 kr/st. Böjarna kommer att tillverkas i en begränsad serie, och det är inte 
säkert att tillverkningen kommer att återupptas efter detta. Med andra ord kan detta 
vara enda chansen att få tag i nya delar till din pärla. Vi strävar efter att tillverka dessa i 
ett utförande som passar både vänster och höger, det vill säga med fäste för sand-
plåtarna på bägge sidor. Skillnaden mellan framböjar och 93 bakböjar är ett extra 
fyrkanthål på framböjarna. 

Martin Bergstrand, 018-369156 alla dagar 
Börje Bösslinge, 755 92 Uppsala. 

32 



	 BAKRUTAN 	

Köp & sälj 
Köpes: 

USA-front Saab 99. Dekal baklucka EMS -75. 
Ev 	mot Sport- eller MC-ratt. Ratt, 
reparationssats vattenpump, tempgivare Saab 
Sport, grilldekor långnos, Saab Sport märke 
framskärm/instrumentbräda. 
Peter Schmidt, tel: 0586-34326 

Saab 96 V4 79/80 köpes. 100% toppskick, ej 
rost 
Jöran Ödegaard, tel +47 72 5582 15 

Delar till kortnos-sport, allt av intresse. ANA-
nytt 61-65. 
Joel Berneldev, te1:031-52 58 73 
031-76532 87 (arb.) 

SAAB 95 V4, i skick från bra bruksskick till 
utställningsskick. Bra motor och växellåda 
viktigare än utseendet. Dragkrok, rullbälten 
och vinterdäck är en fördel, dock ej krav. 
Fredrik Angmyr, te1:070-583 29 86 

Till SAAB 96 V4: Höger dörr, sargar + ribbor till 
USA-front, helst nytt eller i mycket bra skick. 
Huv och bagagelucka i glasfiber, ventilkåpor i 
aluminium, ventilerade bromsskivor, bröstkåpa 
med drivning för insprutning. 2st Weber 42 
DCOE, luftburkar, adapter till oljekyl, insug för 
dubbla stående förgasare, lång fördelare. 
Bosch brytarlöst tändsystem, nya lampglas 
bak och blinkersglas fram. 
Mikael Klenfeldt, tel: 0526-30105 

20-25 st. Hjulbultar till fotbollsfälgar passande 
SAAB V4. 
Hans Erling, tel: 08-51 17 16 24 
fax: 08-788 76 03  

Saab 95 och 96 av årsmodellerna -66 och -67, 
tvåtakt, utväxling 9:36 sk Närnbergutväxling. 
Skärmbreddningssats art 1070 till V4, 
topplockspackningar bild 93 mm kopparringar 
samt det mesta av Saab Rally diverse artiklar av 
intresse. 
Handtag höger, vänster till dörr inkl nyckel 
(långa cylindern). Handtag inkl nyckel till Saab 
95-78 (bakluckan). Nya ventiler 42,37. 
Per Jakobsson, tel: 08-745 54 45 

Till Saab 93 B -58: 
Gummilister till dörrarna och bakluckan. Två 
stroppar gul/vita. Broms repsats bak och fram 
samt huvudcylinder. Bromsbackar fram och 
bak. En framstol och sittdyna bak med bra 
stomme, helst med svart galon, men inget krav. 
Till Saab 96-63: 
Sportinstrument med eller utan bräda. 
Tävlingsstolar 60-talsmodell. Sidogälar till 
motorhuv. Hasplåt. 
Janne Carlsson, tel: 0512-60385 

Saab 95 rostfri kortnos samt verkstadshandbok 
och reparationshandbok till Saab 96/95 -59-64. 
Bård Nyberg, Norge tel: 00947-7182 62 97 
eller Martin Stenlund, tel: 0961-61733 

Till Sonett III -70: 
Luftrenare, hastighetsmätare inkl trippmätare, 
bultar till lättmetallfälgar 20 st. 
Kjell, tel: 044-635 10 

Saab 96 grå eller röd -65/66:a. Fin kaross 
viktigast. 
Lennart Holmgren, tel 026-25 70 15. 
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Köp & sälj 
Säljes: 

Saab 96 de Luxe -62, vit, modellkod SA0206. 
Totalt genomgången 1985- 1991. 
Pris: 15.000 kr. Saab 96-66, gul, avställd, defekt 
motor. Mycket fin i plåten, bra renoverings-
objekt. Pris: 1.000 kr. Diverse delar "som blev 
över", ex dörrar -62 med bra plåt. 
Niord Pettersson, tel: 019-29 84 25 

Saab 96-64, treväxlad, en ägare, ej vinterkörd, 
bra skick. Pris: bud. 
Gösta Anderson, tel: 011-13 20 55 

Saabo -67, bra renoveringsobjekt, inredning 
komplett exkl dynor. Säljes till högstbjudande. 
Magnus Lindberg, tel: 011-34 34 23 

Saab 99-71, 1,71 med frihjul, tvådörrars, 
skattad och besiktigad, lite rost. Pris: 3.500 kr. 
Lars Björkman, tel: 08-592 517 89 

96-delar. Plåtfälgar 69 - 80 16 st. Pris: 100 kr/st. 3 
st kylare. Pris: 150 kr/st. 2 st motorhuvar. 1 st 
baklucka. Pris: 100 kr/st. Rolfstorps difflåda. 
Pris: 500 kr. Tackräcke, 95, frontplåt runt ljusen. 
Pris: 100 kr. Instrumentpanel plus elhärva 72 - 
76, styrning, bärarmar, bakaxel, drivaxelpaket, 
spolarvätskebehållare, 2 st bensintankar, 
förgasare 72 - 76 samt insug, V4-motor utan 
toppar, huvudcylinder plus kopplingscylindrar, 
nackskydd 73- 76, fläktpaket plus vattenkran, 
kofångare krom fram och bak 72, kofångare 
gummi 76, dragkrok 72, grill 72, gummimattor, 
svarvade Sonettfålgar. Har även delar till 99 
och 900. 
Mats Johansson, tel: 036-18 22 80 eller 010- 
246 38 01 

Saab 92 A -51, delvis renoverad, rost i bak kvar, 

90% komplett. Pris: 4.500 kr. 
Stefan, tel: 0586-58566 eller Torbjörn, tel: 
0586-367 39 

Saab 96 V4 -69, silversand, nybesiktigad och 
nyskattad, bra bruksskick. Pris: 4.500 kr. 
Delar: Tätning främre hjulslager (93, 95/96 60 - 
64), gummibälg styrväxel (93,95/96), förd lock 
(V4 -67), stenskydd till bakskärm rostfritt (96), 
golvplåt bak höger (96), allt nytt. 
Anders Revellj, tel: 031-91 66 00 
fax: 031-91 64 71 

Komplett inredning till Saab 96 -64, färg grå 
och brun. 
Börje Karlsson, tel: 0321-13463 

Saab 96-64: Tom kaross med framvagn, nya 
plåtar, röd. Pris: 800 kr. 
Saab 96-68: Avställd, lite rost i trösklar, dåliga 
bakskärmar, tre stycken nya däck, vit, en av de 
sista 68:orna. Reg 681230. Pris: 3.500 kr eller 
byte mot körbar tvåtaktare. 
Saab 95-75: Avställd, rostlagad i golv, bakre 
stötdämparena ett år gamla, beiga och gula m 
m. Pris: 3.000 kr. 
Bo Thorildsson, tel: 0280-14089 (efter kl 
20.00) 

Centrumkåpor till EMS- och Ronalfålg. 
Drivknutsgummi till tvåtakt. Pris: 350 kr. 
Stenskottsskydd till bakskärmarna V4. Pris: 160 
h 
Tändstift till tvåtakt - V4 -99-900.  Pris: 12 - 25 
kr/st. 
Spoilepaket till 99 - 90 original airflowpaket, 
nytt i kartong. Pris: 2.000 kr. 
Främre rör och dämpare till 99 turbo. Pris: 500 kr 
Carl Magnus Johansson, tel: 0506-20562 
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Köp & sälj 
Fortfarande finns några satser gul/svartrutigt 
tyg till 92/93, en sats röd/svartrutigt, en sats 
röd/svart/grårandigt till 92/93, blå galon till 
Sport, rött ylletyg till tidiga 96-or, tvåtaktsdelar, 
broschyrer, affischer samt handböcker. 
Lars Einar, tel: 0155-33321 

Konserverad 850 cc motor 60-64,7000 mil. 
Komplett rödgrå inredning passande 96 ca 64- 
66. 3 växlad låda, 6000 mil.div begagnade delar 

till 2-takt: Förgasare, luftburkar, topplock, 
motorblock, generatorer, kopplingar, start-
motorer, flädrar, vevaxlar, laddreläer, instrument, 
ratt,m m. Nya delar: Generator till 65:a, främre 
bromstrumma 65-66, renoveringssatser bränsle-
pump långnos, topplockspackningar, stött-
fångarhom, instrument m m. 
Joel Berneklev, tel: 031-52 58 73 
031-765 32 87 (arb.) 
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Internationell SAAB 
träff i Billund, Danmark 
25-27 Maj 

Fredagen den 24:e Maj var det ett glatt gäng 
som samlats på Stena-line.s terminal i 
Göteborg, för att 23 mil senare anlända till 
Billund. Väl i Danmark möttes vi av regn och 
rusk, men det stoppar inga SAABar! 

Undertecknad hade tänkt att köra sin egna 96- 
61, men ett strulande kopplingsbyte satte 
stopp för de planerna. Istället blev det att åka i 
redaktör Johanssons 99-84. Patrik Simonssons 
fina 96-66 var den andra bilen i 
Göteborgsgänget. Från Trollhättan kom det 
mer SAABar, bla. En Sonett 94. 
På fredagen var det "drop in" på Billunds 
camping och SAABar från när och fjärran gled 
in. Lördagen förflöt med "swap meet -  eller 
stumpemarked som det heter på danska och 
när man spanat in de markbundna SAABarna 
kunde man bese de med vingar på. I Billund 

finns inte bara Legoland utan även Center 
mobilium, ett kombinerat flyg och bilmusåtm. 
På utställningen fanns det tunnan, draken, s17 
och flygtyg tillbaks till bröderna Wrights dagar. 
På bilavdelningen hade SAABarna fått en egen 
avdelning med bla. En vacker formel Quantum 
Saab stående på ett roterande podie. När väl 
Lördagskvällen infann sig var det dags för för 
trevligt samkväm i ett stort tält där 450 SAAB 
vänner från tyskland, Holland, England och 
norden samlats. 
På Söndagen körde vi runt i Billund med 

SAA BAR och flyglan 
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SAAB QUANTUM 

omnejd och vi märkte att Danmark faktiskt kan 
vara väldigt backigt och kuperat. Efter ett 
besök på safariparken så styrde vi åter till 
Billunds camping. Under Lördagen hade det 
bjudits på fin middag med både förrätt, 
varmrätt och desert och på Söndagen var inte 
mindre proffsiga kockar igång vid grillarna och 
serverade läckert grillkött. Säkert så har jag 

"Klap en Japser" 

glömt att nämna fler bra och "kuliga" grejor 
som hände, men Dansk totakt, SAAB V4 och 
99 klub skall ha ett stort tack för en toppen 
träff. Dejligt! Måndagen var nästan som all 
Måndagar, all rullade så sakteliga hemåt medan 
vi kikade in på Legoland för att sedan styra 
mot Fredrikshavn. 

Text och bild: Bernt Olsson. 

SSR PÅ INTERNET! 

Tycker du om SAAB och dessutom att "surfa" då har du möjligheten att se vår hemsida på 
Internet, full med information och härligt tvåtaktssound i Stereo.Tveka inte att ta en paus i 

mekandet, starta datorn och ge dig ut i Internetdjungeln! 

Adressen till SSR.s hemsida är: HTTP://WWW.AUTOSITE.SE/SAAB  
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Evenemangskalender 96-97 
Sommaren-97: SAAB-festival i Trollhättan, stort 50 års jubileum! 
Mer information följer i kommande nr. 

Titta gärna på SSR:s hemsida för mer information om kommande evenemang 
eller följande nummer av Bakrutan. 

Klubbmästaren har ordet.  

Ni som tänker anordna träff eller känner till något evenemang som SSR och alla dess medlem-
mar kan vara intresserade av, tveka inte att ta kontakt med vår ldubbmästare Nicklas Lindberg 
på tel: 031-25 59 30 eller tel: 070-57536 71. 

Bakrutans redaktion informerar 

Då ni blivit informerade i tidigare "nödutskick" 
om våra problem med framställningen av 
Bakrutan så tänker vi inte fördjupa oss mer i 
det utan ser nu framåt i stället. 
När ni läst så pass här långt i tidningen hoppas 
vi att ni har bildat er en uppfattning och har en 
hel del positiv och negativ kritik att förtälja oss 
redaktörer. Vi vill ha så mycket synpunkter och 
ide& om bakrutan från er läsare, detta för att 
kunna göra en så bra tidning, som möjligt. Vi 
känner redan till en del saker som behöver en 
viss justering men detta skall vara åtgärdat till 
nästa nummer. Vi hoppas verkligen inte att 
förseningen fått er att sluta skicka material till 
redaktionen för det är ju allt som medlemmarna 
sänder till oss som gör Bakrutan. Vi vill ha 
roliga SAAB-minnen, reseskildringar, mektips, 

träffberättelser och mycket mycket mer. Vi 
klarar att ta emot text skrivet på en PC (ej Mac.) 
i till exempel MS-word eller Wordperfect men 
för de som inte har tillgång till någon dator så 
hoppas vi att ni skickar oss ett hand- eller 
maskinslcrivet brev istället. Datalagringsforma-
ten vi kan hantera är följande: Diskett 3,5". CD. 
Syquest 3,5". Vad gäller bilder så klarar vi 
vanliga svartvita och färg, dock ej diabilder. 

Vänliga hälsningar: 

Redaktionen 
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BILHANDLARRESA 

Efter att ha varit och tittat på flera 95:or 
under hösten så bestämde sig Lasse Mårtens-
son för att inhandla en 95163 som endast 
hade rullat c:a 5.700 mil och var grön till 
färgen. 
Bilen var ett renoveringsobjekt med lite rost. 
Den var tyvärr rullad, som bekant är rost-
lagning ingen höjdare så ett takbyte är säkert 
roligare än att rostlaga. Kombiversionen är som 
alla vet väldigt rostbenägen och undertecknad 
har varit och titta på ett trettiotal - 95-or, 
kortnosar, och de var definitivt de bästa 
rostmässigt sett. 

Nu till resan som startade 960105, kl 17.20 i 
Hallonbergen där vi möttes för att åka till 
Trångsund och hämta släpet. Klockan var 
17.50 när färden söderut påbörjades och en 
riktig mastodonthelg inleddes. Första pausen 
var i Sillekrog , efter sju mil, magarna kurrade 
och Lasse åt som vanligt hamburgare, därav 
öknamnet "Hamburgerman". Vi tankade i 
Brahehus. Bensinåtgången var 1,611/mil. 
Klockan 22.26 vinkade vi till trollet i 
Husqvama. Vi hade tänkt att bo på hotell i 
Jönköping och gå ut och roa oss, men det var 
helt "dött" i Jönköpings vinternatt så efter en 
snabb överläggning beslutades att vi skulle 
fortsätta mot Markaryd. 
I Markaryd skulle vi på lördagmorgonen 
beskåda en 96/66. Vi begav oss till Markaryds 
Stadshotell, det var stängt och öppnade först 
på måndagmorgonen , vilket stod på en liten 
handskriven skylt som inte upptäcktes förrän 
efter minst 10 minuters letande. Hotellet får två 
stora svarta hål i Guide Saab. 
Vi fick sova i bilen!!!! 
En sak som vi hade tur med var vädret. När vi 
hade passerat Nyköping på vägen ner visade 

Vägverkets skylttermometer - 17 2  men i Jönkö-
ping var det + 1 1̀, så vi behövde inte frysa trots 
att vi sov enormt obekvämt. Väckning kl 07.00 
för att beskåda den malmgrå 66:an som fanns 
några km därifrån. När vi anlände till bondgår-
den så förstod vi, i enlighet med tidigare 
erfarenheter, att bilen skulle vara i samma skick 
som gården = SKROT! 
Bilen som enligt utsago skulle ha lite rost, var 
totalt slut. Det skulle gå att ta två eller möjlig-
vis tre delar från bilen. 
Det var dags att bege sig till Örkelljunga. Jag 
glömde att berätta att det inte blev någon affår 
med den malmgrå 66:an då den skulle kosta 
5.000:-. Vi hade inte ens köpt den för 500:- 
Lasse 's Saab 900 startade inte och nu började 
det bli bråttom. Vi skulle vara i Örkelljunga kl 
09.00. Ingen gnista till stiften fast allt verkade 
okej, så tändboxen misstänktes. Som tur var 
hade de två "Skånepågama" som vi skulle 
möta biltelefon och kunde tänka sig att möta 
oss i Markaryd istället. 
Jakten på en ny tändbox inleddes med en 
mängd telefonsamtal, dock utan resultat. 
"Pågarna" kom 09.30, en av dem visade sig 
vara bilmek och efter 20 minuter hade han 
klarat ut att det var en säkring till larmet som 
hade gått sönder. Våra affärer med "pågarna" 
gjordes snabbt upp så vi kunde fortsätta till 
möbelhandlaren i Bjämurn för att titta på hans 
mycket RÖDA Saab-samling och dessutom 
titta på rally-film på video. 
Vi diskuterade Båstadsträffen som blir av 
sommaren - 96. Ingvar Lindberg hoppas att det 
kommer många Saab människor dit, då det 
brukar vara ett enormt intresse för saabar. Efter 
två timmar bar det av mot Lessebo. Vi var 
tvungna att tanka i Växjö då saaben måste 
betecknas som grymt törstig, denna gång 1,64 
1/mil 
Vi anlände till Lessebo vid 16.00 tiden och 
skrotning av den medföljande 93/59:an påbör- 
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jades. Detta var lätt då den i stort sätt var helt 
nedplockad. När vi sedan lastade släpet var det 
överlasset "Hugo" med bl a 5 st motorer, 3 st 
vxl, 9 st fälgar, 2 st huvar och 2 st dörrar. Vi får 
inte glömma 100-tals kilo smådelar. Det var fullt 
både i bilen och i 95:an, plus under densamma. 
Vid en snabb uträkning vägde släpet med last 
minst 2,2 ton. Lagligt är 1.300 kg efter en 900:a 
med B körkort. Farsans släp har en maxlast av 
960 kg. Som tur är så är Farsan inte så känslig 

Ett hett tips när sådant här händer är att ge 
plattan i mattan så bilen drar släpkärran rätt. 
Viktigt är att ge full gas när man lastar släpet 
lite galet och samtidigt kör dumdristigt. När 
denna pers var över upptäckte vi att vi var 
väldigt hungriga eftersom vi bara ätit frukost 
och klockan hunnit bli 22.00. Lasse åt hambur-
gare! 
Vi åkte vidare med en fart av 50 km/tim. Jag 
hade under måltiden påmint mig om ett hus 

Avtäckt ser man den "lilla" 
bucklan i taket. Tänk er 
själva vad den stolte 95- 
ägaren måste ha sagt då 
hans son lekt Carlsson 
"på taket" med hans pärla. 

av sig vilket bådade gott för händelsen som 
fick mig att att både tugga i instrumentbrädan 
och känna DÖDSSKRÄCK, (alltså en 
olyckssituation) när Lars glömmer bort att Saab 
900 inte är världens bästa dragbil särskilt inte 
med ett sådant här lass. Lars gasar upp i c:a 85- 
90 kin i en nedförsbacke. Då bestämmer sig 
släpet för att köra om efter att ha legat bakom 
och tryckt i c:a 90 mil. Släpet kastar värre och 
värre från sida till sida och slutar med en tvär 
sladd. Som tur är rätar det ut sig och vi kan 
fortsätta färden i 70 km som om ingenting hade 
hänt. 

längs vägen där en kortnos stod och föreslog 
Lasse att han kanske skulle skänka bort lite 
motorer som satt fast. Eftersom båda två var 
lite skärrade så blev det så. 
Klockan 23.00 ringde Lasse på hos Karin och 
Sven Hagberg. De blev mycket glada och tog 
gärna emot alla tre motorerna. Sven blev 
särskilt glad över att en av motorerna var en 
66:a, det gjorde däremot Lasse lite ledsen då 
han själv velat ha den. Vi blev bjudna på fika 
och fick sen en garagevisning där Sven visade 
upp sin röda Austin Healey Sprite (Frogeye) i 
toppskick. Vi tackade för oss och begav oss 
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hemåt. 
Vi passerade trollet i Husqvama Id 00.40 och 
00.47 tar jag av mig högerskon, det bränner i 
näsan tycker Lasse. Han tycker att hellre 
sladda med släpvagnen än detta!! 
Ankomst till Ödeshög c:a 02.00. Dags för en 
MP (micropaus). Vi vaknar kl 04.00 och åker 
vidare pigga och raska trodde vi men så dök 
det upp rådjur på vägen, dessutom var det halt. 
Vi upptäckte inte rådjuren förrän de var väldigt 
nära. Vi beslöt att det var bäst att sova ytterli-
gare en stund. Sagt och gjort vi stannade på en 
rastplats utanför Mjölby och sov i 4 timmar 
med motorn igång, så gissa om vi var trötta. 
Klockan 08.00 fortsatte färden och farten låg 
nu runt 75-80 km. Vi nådde Norrköping relativt 
snabbt, eftersom besten var törstig igen (1,581/ 
mil). 
Lasse övertog ratten för nu skulle vi ta oss till 
Sillekrog för den dagliga hamburgaren 
(Lasse's). 

,På tal om odörer, Lasse släpper ganska ofta 
revirdofter runt sig och om mina fötter efter 
nästan två dygn hade en viss arom så var 
Lasse's mage definitivt inte bättre. 
Lasse svor hela resan över alla som svängde 
framför honom så han fick använda vindrute-
spolarna, det var väldigt otryckbara svordomar 
som sades om bilar som inte hade lyset på och 
som inte tackade vid omkörning. Lasse an-
vände helljustutan så mycket att spaken blev 
slapp i infästningen. Enligt Lasse så ligger det 
förresten väldigt många pappersbruk längs 
vägen eller var det hans mage som lättade på 
trycket efter alla hamburgare? 
Självklart åt Lasse hamburgare även i Sillekrog, 
men snabbt för vi ville komma hem, vilket vi 
gjorde kl 12.20. Nu började avlastningen och 
eftersom 95:an stått sedan 1975 så satt hjulen 
ordentligt fast. Vi fick använda caben för att få 
av den något bångstyriga bilen från släpet. Det 
blev svarta streck i garaget och tog c:a 1 timme 

enbart med avlastningen av själva bilen. Efter 
detta lastade vi Lasse 's 96/63:a för transport till 
hans lantställe utanför Enköping. Vi var klara 
med avlastningen där kl 16.45. 
MacDonald i Stäket besöktes kl 17.25 för Lasse 
behövde mer hamburgare och jag åt min andra 
för helgen. Nu var det dags att avlämna släpet i 
Trångsund vilket skedde 18.20. 
Klockan 18.52 anlände vi till garaget igen och 
jag kunde kliva in i min 64:a för sportig hemfärd 
till den välbehövliga duschen och för att 
senare få besök av John Blund. 

Slutsummering 
Vi åkte 142 mil denna helg och det gick åt 2291 
soppa på resan. Bilen var grymt törstig. Vi var 
ordentligt trötta på slutet och satt och retade 
upp oss på varandra. Lasse lyckades bäst för 
jag blev nästan sur. Det tog en hel vecka innan 
man var normal igen. 
Till sist vill vi tacka Calle Ekendahl för lånet av 
släpkärran, Sven och Karin Hagberg för fikat 
och mottagandet av motorerna trots den sena 
timmen, Polisen för att de inte syntes till och 
sist men inte minst Lasse's tålmodiga flickvän 
Katarina som får stå ut med de mest tokiga 
upptåg. 

PS. Bör nämnas att några veckor efter denna 
färd så bar det av till Umeå för att hämta hem 
en 95/60. Det var också en ordentlig färd på 135 
mil. 95:an sattes i trafik på en vecka då det 
mekades dygnet runt. Allt fick göras, även nytt 
el-system fick dras, ett mastodontjobb. Vilken 
tur man är singel! DS. 

Text: Fredrik Ekendahl 
Bild: Lars Mårtensson 
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95:an 
i sitt nya hem! 
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MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0520-13636 

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-2953 69 

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

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

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

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 

Gotlandssektionen: 
Jan Alamo 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel: 0498-27 93 92 

Trollhättesektionen: 
RolandW idarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-23033 

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

Mikael Redsäter 
Gulldövergatan 34 
449 34 Nödinge 
Tel: 0303-96625 

Martin Bergstrand 
Bettina Römer 
13össlinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-3691 56 

Nicklas Lindberg 
Banrsgatan 3 B 
415 03 Göteborg 
031-25 59 30 

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

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
449 30 Nödinge 
0303-22 97 08 

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

 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1996 

Nr 4 5 November 
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