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BAKRUTAN 

Hej! När jag sitter och plitar ner 
dessa rader har vintermörkret på 
allvar gjort sig gällande. Med allt 

som det innebär för oss sörlänningar dvs 
regn och regn och åter regn. Man får 
försöka hålla humöret uppe med dom 
glada sommarminnena med alla trevliga 
Saabträffar där man har fått träffa mycket 
trevligt Saabfolk. Jag tror att jag inte är 
ensam om att tycka att Dalslandsloppet 
var årets riktiga höjdare. Ett otroligt 
välplanerat och roligt rally, en stor eloge 
till Trollhättesektionen för detta. Man såg 
och hörde att det var inte bara vi 
Saabtokiga medlemmar som trivdes, för 
även dom stora rallylegendema hade nog 
en höjdpunkt för dom satsade allt vad 
bilarna tålde. Jag tror även publiken längs 
vägen fick sig en ordentlig nostalgitripp, 
man vart lite orolig och slog av på farten 
när det stod en massa folk utmed vägen. 
Jag tänkte att vi inte skall reta dom i 
onödan men då vi blev livligt påhejade 
var det bara att bjuda på lite ljuv 
tvåtaktssång. 
Även vår träff häri Stockholm Söderturen 
vart välbesökt med 39 startande, nytt 
Stockholmsrekord. En kul grej var att våra 
vänner från norra Sverige hade lättare att 
hitta i roadboken än visa Stockholmare 
vad nu detta berodde på? 
Nu vet jag att många tycker att vi har brist 
på fantasi, men jag vill meddela att 
årsmötet 1997 återigen kommer att hållas 
på Saab:s museum i Trollhättan. 
Anledningen är att vi skall hålla i den 
internationella träffen 1997 i samband med 
Saab:s 50 års jubileum där 
Trollhättesektionen kommer att hålla i 
många trådar. Så detta är en chans för oss 
i styrelsen och er medlemmar som kommer 
på mötet att få en första info om den stora 
träffen 1997. Jag lovar att vi 1998 skall 

vara någon annanstans, gärna mer norrut, 
hör gärna av er med förslag till annan 
årsmötesplats. 
Till vår glädje har vissa nytillverkningar 
kommit i gång. Stötfångarböj ar till 95-96 
fram och 93 fram och bak, och funderingar 
finns även att ta fram ett mindre parti med 
horn för dom som vi hade är nu slutsålda. 
Rostlisten (gummit längst ner på 
kortnosframskärmen) är på gång. 
Avgassystem till sport och Simons till V4 
finns redan i lager. Passa på och beställ! 
Det är roligt att se resultat av allt arbete 
med de nya prylar vi får fram för det är 
inget lätt jobb att ta fram nya grejer. 
Oftast finns det inga manar, ritningar eller 
friska orginaldelar att använda som 
referens. 
Till sist vill jag säga: Kör försiktigt och 
spänn fast bältena i vinterhalkan. Själv 
har jag monterat fyrpunktsbälte i 
spårvagnen efter en lätt avåkning med 
GT:n. Man måste ju föregå med gott 
exempel som Eder ordförande. 

God Jul och Gott Nytt År hälsar John och 
hela styrelsen alla Er medlemmar. 
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	 BAKRUTAN 	

Tjuvstartande Saab-meeting i 

Vormsele 

1996 års allra första Saab-meeting gick 
av stapeln 29 juli i den vackra 
Lyckselebyn, Vormsele som mest är känt 
for den berömda Vormforsen. En av 
Vindelälvens största och mest imposanta 

forsar. 
Där möttes fyra lyckliga Saabägare med 
två Monte Carlo 850, en sport-65 och en 
93b-59. Efter att röken skingrat sig, dracks 
det kaffe och pratades Saab en lång 
stund. Dessutom gjordes en smått 

improviserad garagerunda då olika 
Saabprojekt undersöktes samtidigt som 
planer för vintern drogs upp. För då djä-r, 
då skall det renoveras! Känns orden igen? 
Oftast stannar det vid ord och bilarna får 
vila ytterligare ett, två eller flera år i något 
garage eller skogsmossemuseum. Men 
alla behöver ha illusioner för att orka med 
den hårda, brutala och ibland malmgrå 
vardagen. 
Text och foto: Salomon Degerman 
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STÖTFÅNGARBÖJARNA TILL KORTNOS 95,96 samt 93. 

För närvarande, 961128, har vi EJ fått in tillräckligt 
antal för att kunna beställa. Ni som anmält ert intresse 
att köpa nytillverkade stötfångarböj ar, ombedes 
betala in 750 kr per beställd stötfångarböj snarast på 
S SR postgiro 476 52 46-6. Porto tillkommer vid 
leverans. Var noga med att skriva namn, adress, 
telefonnummer, typ 93/96, antal, vänster eller höger. 

Böj ama kommer att tillverkas i ett vänster resp. 
högerutförande. Dvs fäste för sandplåtarna enbart på 
en sida av böj en. 

Det fmns ett antal böj ar för er som ännu ej beställt. 
Böj amapassar till följande bilar. 
Saab 93 fram 56-60 
Saab 93 bak 56-60 
Saab 95 fram 59-64 
Saab 96 fram 60-64 

(Vid en jämförelse av stötfångarböj ar från flera olika bilar har vi konstaterat 
mindre skillnader mellan synbarligen likadana böjar. Variationerna beror 
sannolikt på att Saab anlitat olika underleverantörer under perioden 1955- 
1964. Av naturliga skäl har vi valt ett utförande.) 

Martin Bergstrand 
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MEI 

Saab rallyförare 
Tornas Ahlberg 
Del 3 

Till slut kom del 3 i serien om Tomas 
Ahberg, senast det skrevs om Tomas var 
i nr 4-94. Då handlade det mest om 
1740cc med 7,9 kam under "locket". 

Men som Tomas säger, "vi testar myket 
grejor häri skogarna". Efter att den 
tidigare 68 V4:an sålts blev det VW-golf 
åka i klass ekonomi, det skedde dock 
parallellt med en annan 96 V4:a som 
köptes i Maj månad -95. Denna vackra 
vita skönhet är byggd av en duktig 
Saabå'kare i Vimmerby. När Tomas köpte 
den satt det en 1815cc på 168 glada kusar 
-som gick gör gött- ända tills den ena 
toppen sprack! 
Tornas har många planer och drömmar, en 
som han haft länge handlar om en riktig 
värsting V4:a. Det innebär idag en 
cylindervolym på 1975cc en 8,3 kam och 
6 

185 hästkrafter din, skulle det inte räcka 
till finns det ett insprutningssystem av 
Lucas fabrikat som tävlingsavdelningen 
använde sig av. Med dito system 
monterat handlar det om 200 hästkrafter, 
det är avsevärt mer än de 93 hästar Ford 
trodde vara smärtgränsen för motorn. 
Saab lyckades 1976 plocka ut ca 175 hkr 
och dessa med en del "driftstörningar", 
idag håller dock prylarna 
En annons i idrottsbladet om en dylik V4:a 
motor till salu i Göteborg gled Tomas ur 
händerna, men till slut dök en spis norr i 
från upp och Tornas slog till. Bakrutans 
uppblåsbara reportageteam fick en skön 
åktur både på grus och asfalt, en något 
lättad (820 kg) 96:a på 185 kusar och ett 
riktigt raceljud är sköj! För att få stopp på 
härligheten sitter skivor från 9000 
modellen monterade (fram)som är 
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185 HKR:S 
V4 I VILA 

ventilerade vilket också gör att beläggen 
håller bättre, det finns även planer att 
montera dito skivor bak. Kopplingen som 
används är en VW Transporter 2,0i 
koppling som trycker 550 kg och som efter 
lite modifieringar får plats. Att man håller 
på med "udda" delar är naturligtvis för att 
hålla kostnaderna nere på en acceptabel 

SNACKA OM MUSIK.— 
SLÄNG DIG I VÄGGEN VIVALDI ! 

nivå, Tomas säger att rallyåkandet är min 
hobby och det skall vara skoj att åka. "Jag 
står aldrig och mekar natten innan en 
tävling, då vill jag vara med familjen". 
Familjemedlemmar har även backat upp 
med kartläsning såväl som lättare service. 
Dottern Linda har läst karta i många rallyn 
och på senare tid även sonen Niklas, men 
nu vill Niklas ratta själv och naturligtvis 
blir det en rallycross 96-V4:a. Det finns en 
klass för 16 å' ringar som Niklas skall tävla 
i, tillsammans med Tomas har han skruvat 
ihop en bil. Ett experiment med delad 
bakaxel skall eventuellt testas, detta för 
att få bort vältningstendenser och "faller" 
det hela väl ut kanske det hamnar på 
rallybilen. Tomas skall köra ca 5 rallyn i 
höst samt backa upp sonen Niklas. Det 
gäller att föra det Ahlbergska tävlandet 
vidare. Mer reportage följer i serien om 
rallyförare Tomas Ahlberg. 

Text och bild: Bemt Olsson 
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BAKRUTAN 

Gnussars godingar. 

I vår populära fdljetongsserie kommer ett kort på ett populärt påbörjat 
objekt. Det skall vara en totalkortnos i år har tydligen vår byggande 
vän tänkt sig. Tills vidare vill han dock förbli anonym, men Bakrut-

ans utsände är lovad att få vara med på provturen före besöket hos de 
vänliga grabbarna vid SBP. Om det nu blir av inom de närmaste åren 
eftersom det återstår en hel del arbete med såväl svets som ftirgspruta. 

Gnussar KromM 
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SAABFOLK PÅ VOLVOMUSEUM! 

Onsdagen den trettionde Oktober 
anordnade SSR Trollhättan en 
annorlunda musåträff, istället får 
drömparken på "vårt" museum så bytte 
vi till Volvos dito! 

En fullastad buss från Trollhättan anlände 
till före detta Arendalsvarvet där Volvos 
stora museum ligger. Vi hälsades 
välkomna av Heinz Linninger, museets 
chef och av Conny Karlsson som sköter 
receptionen, den för Saabfolk inte helt 
okände Carl-magnus Skogh var också där. 
Carl-magnus körde ju som bekant även 
Volvo med stor framgång. I filmsalen fick 
vi se en tio minuter lång film om Volvos 
historia, därefter böljade vandringen 
genom de stora salarna, varje sal visar en 
period i märkets historia . Lastbilar, udda 
experimentbilar liksom Pentas motorer kan 

beskådas på museet. En motor som 
undertecknad tycker tar priset var en V8:a 
på 22,6 liters cylindervolym, bensindriven 
på 450 hästkrafter vid 2400 rpm och som 
var monterad i en pansarvagn under 
andra världskriget. Här kan man tala om 
bränsleförbrukning! Är det måhända 
därför Volvo kallas för "Schweden 
panzar"?? 
På tävlingsavdelningen stod förstås både 
PV och Amazon som vädras vid olika 
veterantävlingar runtom i landet men även 
utomlands, en värsting till 850 kombi 
fanns också på plats. Kaffe hade det 
bjudits på innan rundturen men lite till 
slank ned när vi återsamlats i foajén, där 
står också den PV 60 som Kungen fick i 50 
års present. I receptionen finns det 
mycket Volvoprylar att köpa som t.ex. 
klockor, böcker och modellbilar. I 
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MED DEN HÄR MODELLEN KUNDE MAN 
LÄGGA PÅ MER ÄN EN REM.... 

glasmontrar finns 
lyckönskningar till museet 
med anledning av 
invigningen 1993, där 
ibland en 92 prototyp 
"stream liner" ifrån SSR. 
Det blev en toppen träff 
med mycket folk trots att 
vi inte var på "dröm 
parken". Peter Bäckström 
hälsade Volvofolket 
välkomna till Saabmuseet 
och vi andra tackade Heinz 
och Conny för att vi fick 
besöka museet. 

Text: Bernt Olsson 
Bild: Peter Bäckström 

"JAG SÄGER BARA RUGER MUR" 
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Vilken färg 
på motorn? 
Som de flesta ägare av gamla saabar 
känner till kan färgerna som 
driftsaggregaten målades i variera 
rejält. Tänkte här göra ett försök att få 
klarhet i den här kulördjungeln. 

Till att börja med kanske man skall gå in 
på det här med vilka motorrum man skall 
måla och inte! Har man en fin orenoverad 
gammelsaab, som är i ett genomgripande 
gott skick trots att inga större genom-
gångar gjorts, är det dock ingen ovanlig-
het att färgen på såväl motor som växel-
låda flagnat. Detta p.g.a. de ständiga 
temperaturväxlingarna. Jag har den 
bestämda uppfattningen att man skall 
hålla penseln ifrån ett sådant här motor-
rum så länge som möjligt. Det orörda, men 
ändå fina skicket är väl värt att bevara 
som det är. Nej, den här artikeln är tänkt 
att hjälpa den som varit nödgad att 
helrenovera sin bil och då haft den 
nedplockad i småbitar. En hellackering av 
karossen brukar ju kröna ett sådant här 
jobb. Då kanske man vill måla motorns 
och motorrummets delar i rätt färger, för 
att matcha bilens skick i övrigt. Det är 
svårt att få en sådan här färg-
sammanställning komplett och 100% 
riktig. På (framförallt) tvåtaktsmodellerna 
förekommer nämligen ibland ett flertal 
olika fårgsättningar på en och samma 
detalj. Ibland beroende på vilket bränsle-
system motorn är försedd med. Under 
1960-talets första år är det extra rörigt. 
Råkade den riktiga färgen ta slut, tycks 

man ha blandat och gett med lite av vad 
som fanns i lager från tidigare årsmodeller. 
Från 1965 har man dock från Saab:s sida 
varit mer konsekvent med kulörerna. 
Utbytesmotorerna rör också de till det lite 
grand.. Tills något av 1960-talets första år 
målades dessa som blev fabriks-
renoverade i samma färg som de nya dito. 
Sedan målades alla renoverade aggregat 
av kortnostyp gröna. Förmodligen samma 
färg som 93-motorerna hade från början. 
Tvåtaktsmotorer med årsmodell 1965-1968 
målades i sin rätta kulör, mörkgrön, vid 
fabriksrenovering. Men, en del större 
motorborrarfirmor, t. ex. Malte Månsson 
AB i Linköping, som renoverade större 
serier saabmotorer hade sin egen färgsätt-
ning. Därför kan alla möjliga färger 
förekomma på en gammal tvåtaktssnurra 
man hittar idag. Detsamma gäller 
växellådorna. 
Men tillbakatill ursprungsmålningen. 
Modell för modell kan man dock säga att 
det till 95% följer nedanstående mönster. 
Ibland är det hänvisning till ett s. k. NCS-
nummer. NCS står för Natural Color 
System och är ett kulörstandardsystem 
färghandlarna och fabrikanterna använder 
sig av. Alla hänvisningar är till blanka 
färgtyper. 	 Forts. sid 14. 
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Renoverings- 
konsulentens 
rätta råd. 
Eller 
Håkans 
händiga 
hörna. 

Så tvättar och vårdar du din Saab! 

En rysare i tre kapitel. 

1. Avspolning 

2. Tvätt med svamp 

3. Noggrann avspolning för att få bort alla 
shampoorester 

4. Hur du rätt på Saaben sämskskinnet 
brukar 

5. Se efter om det finns några stenskott 
som behöver åtgärdas, om så är fallet, gör 
det nu! Till exempelvis en hellasvit Saab 
96 använder du lämpligen hellasvit 
bättringsfärg. Det kan låta lockande att 
använda orkidévit eller marmorvit färg, 
speciellt om din vänlige lokale  

tillbehörssäljare ger dig extra rabatt på 
dessa kulörer. Men se upp! Stå på dig och 
säg att du ska ha den korrekta hellasvita 
bättringsfärgsburken för att få ett bra 
slutresultat som gör din pärla full rättvisa. 
Samma gäller generellt även övriga 
kulörer. Rätt råd: Rätt färg ger rätt 
resultat! 

6. Passa på att putsa kromdetaljerna med 
Duraglit för krom i bra skick och 
exempelvis Autosol för delar som behöver 
kraftigare rengörning. Allt detta görs för 
att hålla stora, stygga rosttrollet borta 
från din högt värderade pärla. Avsluta 
med ett tunt lager som både ger rätt lyster 
men också skyddar, sistnämda åtgärd är 
speciellt viktig inför vinteruppställningen. 

7. Väloljat munläder har många även i 
Svenska Saab Registret. Men hur många 
har väloljade sparklådor, fjäderfästen, 
dörrar och bagageluckor? Att rostskydda 
sin dyrgrip hör till det livsviktiga 
förebyggande underhåll som krävs för att 
rosttrollet intr skall kunna slå sina klor i 
din gammel-Saab. Detta försummas dock 
av väldigt många °seriösa Saabägare och 
renoverare. Bra rostskyddsoljor och vaxer 
av olika fabrikat finns att köpa hos 
tillbehörsaffärer och bensinmackar. För 
hålrum typ sparklådor och dörrar är det 
bästa att använda en tunnflytande vätska 
som klarar att tränga in i spalter och 
svetsfogar. Som ett extra skydd kan man 
när den tunnflytande vätskan torkat 
spruta in vanlig tunn motor eller 
tvåtalctsolja. Här låter man priset avgöra 
vilken olja man köper. För den 
prismedvetne och mycket ekonomiskt 
sinnade finns det ett riktigt 
budgetalternativ i form av spillolja. Den 
har sina nackdelar i form av dålig från 
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växellåds och hypoidoljor samt 
giftighetsaspekten från motorolja. Som väl 
alla vet, förekommer tvåtaktsoljan ej som 
spillolja utan endast som koksad och 
fasbränd vara i bakre ljuddämparen. Mitt 
råd är att använda spilloljan till att 

impregnera trästaket, skogskojor och 
andra utomhusbyggnader i trä där 
spilloljans kvaliteter verkligen kommer till 
sin rätt. Dessutom får träet en så fin brun 
nyans av spilloljan. 
Nästa gång gör vi mekaniskt underhåll. 

Atom-provet visade: 
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Motor saab 92: Svart. 

Motor saab 93,748 cc, 8 topplocksbultar: 
Mellangrön. 
Det går många bud om vad som skall vara 
rätt färgnyans. Styrväxlarna 1956-67(68?) 
är målade i den s. k. Asea maskingrön. En 
del hävdar att även drivaggregatet är 
målat i exakt samma kulör, och en del 
hävdar att detta skulle haft en mörkare 
färgton än Aseafårgen på styrväxlarna. 
Säkert är bägge teorierna rätt! Flera olika 
färgfabrikat kunde nämligen figurera i 
Trollhättan. Tydligen fick lägsta dagspris 
avgöra leverantör av ett parti färg. Därför 
kan en del aggregat verka mörkare än 
styrväxlarna, eftersom dessa inte lackera-
des samtidigt. Den mörkare varianten är 
dock långt ifrån så mörk som färgen på 
1965-68 års tvåtalctsmotorer. Asea 
maskingrön säljs bl. a. av HP-Fliigger och 
benämns Aseagrön. Ett annat tips är att ta 
Nordsjö Tintorama 1-2 Ready, nr. NCS 
6020 G 10Y. Saabmuset har en svart saab 
93F, vars drivlina är målad i en pistage-
grön kulör. Färgen är mycket ljust grön, 
liknar melonglass! Kan detta månne vara 
original? En medlem skrapade även fram 
denna kulör på styrväxeln i sin 95:a från 
samma år. Kan denna färg ha använts på 
de sista 748-kubikama? Någon som vet? 

Motor saab 95 1959, 841 cc, 8 
topplocksbultar: Okänt! Vet någon? Det 
mest logiska är dock att denna motor som 
hade en upplaga på något femtiotal målats 
i samma färg som de samtida 93-moto-
rerna. 

Motor 95/96 1960-63, utrustade med 
Solex förgasare typ 40 A 1: Beige, klart 
vanligaste aggregatfärgen. Benämns även 
av gamla saabkännare som "varmgrå". 

Det finn uppgifter om att även tidiga 
aggregat från 1964 målades i denna färg. 
NCS-kulör.  nr. 4020 Y 10 R är nog det 
närmsta man kan komma originalet. 

Motor 95/96 1960-63, utrustade med 
Zenith förgasare typ 34 VNN: Klarblå. 
Denna kulör är ganska lik den klarblåa 
kulör SL:s (Storstockholms lokaltrafik) 
tunnelbanevagnar är färgsatta i. På 
saabspråk kan man säga att den ligger 
nära karossfärgen Coelinblå B9 (1977). 
Lämplig bas för frambrytning är NCS S 
4055B. 

Motor 95/96 1964, oavsett 
förgasararrangemang: Blågrön, vi kan 
nästan kalla kulören turkos. Har inte fått 
fram något konkret recept på denna heller. 
Men NCS 52030 B 30 G ser ut att vara 
lämplig bas. Sedan får man med hjälp av 
färgprov (på vevaxelremskivan brukar 
färgen ha flagnat minst) bryta sig fram till 
vad man tycker är det rätta. 

Motor 93/96 GT 750 1958-61, 748 cc-
motorer med 8 topplocksbultar och motor 
till Saab Sport 1962-65 samt Monte Carlo 
8501966-67(841 cc 12 topplocksbultar 
och separatsmörjning): Klarröda. Det 
bästa alternativet som finns att uppbringa 
idag är nog så kallad Chevy-röd. Som 
namnet antyder är det GM:s egen motor-
färg. Bör finnas att få tag i hos 
reservdelsbutilcerlimportörer av 
jänkedelar. Eller kanske rent av Saab-Ana 
kan ta hem denna? Även Volvos egen 
motorfärg ligger rätt så nära. Fördelen 
med de här bägge alternativen är att de är 
värmebeständiga. 

Motor 95/961965-68 (tvåtaktarna), 841 
cc, 12 topplocksbultar, vattenpump i 
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framände av topplock: Mörkt mellan-
gröna. För att beskriva färgen kan man 
säga att den är något mörkare än Saabs 
karossfärg Smaragdgrön (1975) men inte 
så mörk som Tyrolergrön (1971-72). 
Pentagrön YMA 092375 är en värmebe-
ständig färg som är lämplig. Kan brytas 
lätt med hjälp av gult och svart. Tycker du 
ej att du får fram rätt färg med hjälp av 
denna kan Saab Sjögrön (1969-70) vara en 
bra bas. Fråga färghandlaren vilka färger 
som är lämpliga att bryta med, ty det 
varierar för olika fabrikat. 

Motor 95/96 V4 1966 till tidig -67: 
Ljusröd; ventilkåporna skvallrar om ett 
litet inslag av orange. NCS-kod oklar. Tips 
välkommet! 

Motor 95/96 V4 1967 till mitten av -68 
(med kort tändstiftsgänga): Silvergrå. 
NCS-nr. oklart även här. Denna färg 
brukar dock hålla sig ovanligt bra på 
ventilkåporna, så en sådan kan vara idé 
att plocka med till färgaffären för råd och 
rön. 

Motor 95/96 V4 1968-69 (med lång 
tändstiftsgänga):Klarblå. Något mörkare 
än tidigare omskrivna Coelinblå B9. Lätt 
att få tag i. Heter "Ford blå motorfärg". 
Går säkert att köpa om ej hos Saab-Ana så 
väl hos Fordåterförsäljaren. 

Motor 95/96 V4 1970-80: Svart. 

Saab 991968-74 med 1,7 och 1,85 liters 
motorer (Triumph):Silvergrå, förmodli-
gen aluminiumfärg. 

Vad skall då vara målat och inte? 

Denna indelningföljer på tvåtaktarna ett  

något så när konsekvent mönster. I regel 
finner man inga färgstänk på detaljer som 
ej skall vara målade, men ett interiörfoto 
från Saabs motorverkstad i Trollhättan 
taget runt 1963 visar en motor (klarblå) 
färdig och komplett att lyftas i bil, som 
förmodkigen sprutats omaskerad. Såväl 
förgasarbotten som fläktremskiva, 
smörjnipplar, motorfästenas gummi m.m. 
är färgbelagt. Förmodligen rör sig detta 
om någon serie utbytesmotorer som 
målats på detta sätt. Men, apropå vad 
som nu skall målas om man original-
renoverar, kan man dela in det i följande 
grupper: 
A: Detaljer som målas i motorns färg. 
B: Detaljer som målas svarta. 
C: Detaljer, oftast aluminium som lämnats 
obehandlade från fabrik eller 
galvaniserats och sedan ej målats. 
Ingående detaljer i denna grupp är sådana 
man kan glasblästra om man vill, för att få 
"rätt" yta. Men observera att de då lätt 
oxiderar och får en ful yta. Ett alternativ 
kan då vara att klarlacka efter blästringen, 
men de delar som sedan utsätts för hög 
värme blir då gulaktiga. Jag tycker att ett 
topplock som inte är för medfaret får 
lagom fräsch yta efter avfettning, tvätt-
ning och därefter puts med lite vanlig 
motorolja. 
D: Samma typ av detaljer som i grupp C 
men dessa bör ej blästras. 
E: Detaljer som målas i annan färg. 

Färgindelning Saab 92: 
Grupp A (och B!): Lock för brytarplatta, 
skyddsrör för tändspolarnas lågspänning-
skablar (703609), luftrenare med 
förvännarrör, motorfäste främre och bakre, 
startmotor, generator, remskivor, tänds-
polar t.o.m. 1953, drivknutskåpor och lock 
över svänghjul. 
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Grupp D (måhända något kan ingå i grupp 
C): Vevhushalvor, topplock, lcylvattenrör 
otlopp, kylvattenrör inlopp (2 st.), 
insugningsrör, förgasare, formstycke för 
sotningsluckor, växellåda, styrväxel och 
samtliga bultförband. 
Vidare lämnades avgassamlaren obehand-
lad från fabrik. Vill man kan man dock 
blästra denna och måla i speciell grenrörs-
fårg (dyr). Man får dock räkna med att 
göra om detta efter några år, eftersom 
ingen färg stoppat för rörets höga 
driftsvärme i evighet. 
Grupp E: Bränslefiltrets topp på den 
mekaniska bensinpumpen (1950-54) målas 
röd. Tändspolar 1954-56 målas klarblåa. 
Observera att endast mantelytan målas, ej 
bakelittoppen. Tidigare omskrivna "Fords 
blå motorfärg" eller Saabs Coelinblå B9 
ligger nära. 

Färgindelning Saab 93 1956-60,95/96 
1960-64, 930. 96 & GT 750 1958-61, 
Sport 1962-64: 
Grupp A: Fläktlagerblock 1956-62, 
flälctremskiva 1956-62, vevaxelremskiva 
med bricka 708746 och ring 708745, undre 
vattenhals 707713, generatorns fästbygel 
707770 (t.o.m. -63) alt. 718762 (1964), dito 
spännarstag 707771 (93) alt. 716408, 
kopplingswirens 709958 alt 709942:s 
bryttrissa, motorfästenas stålytor, 
växellåda med inre drivknutar och 
kopplingshus, sidostödbygel i topplock 
708564 (obs. endast målad på tidiga 93), 
generatorremskiva fr.o.m 1960, 
insugningsrör (ej 93). 
Grupp B: Luftrenare, förvärmarrör, 
startmotor, generator, fördelare, gasstag, 
kylare, kylargardinlåda i huv, 
bensinpumpens magnethus, tändspolens 
mantelyta, sidostödets (708562 alt. 
717875) fåstplatta som skruvas fast i 
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vänster hjulhus, fläktens skyddkorg. 
Grupp C: Topplock, fläkt, sidostödbygel 
708564 alt. 709493 (obs. målad på tidiga 
93:or) och insugningsrör 93. 
Grupp D: Topplocksbultarnas skallar, 
sidostödets (708562/717875) pinne, 
fläktlagerbock +remskiva fr.o.m. 1963 
(galvad), generatorremskiva 1956-59 (har 
tydligen förekommit obehandlad även på 
senare modeller), förgasare, blanka delar i 
bensinpump, smörjnippel 791384, fett-
dräneringsventil 709224 (bägge dessa 
detaljer hör till tändfördelarväxelns 
smörj anordning), samtliga bultförband 
(kan dock variera, särskilt på utbytes-
motorerna), inspektionsplåt kopplings-
hus, fördelarens fixerring 780995, frihjuls-
reglage med bult och stag. Själva reglaget 
kan ha förekommit ogalvat och målades 
då förmodligen i motoms arg eller svart. 

Färgindelning 95/96 1965-68 med 
tvåtaktsmotor (Sport och Monte Carlo 
850 1965-67 oklart om de följer samma 
mönstersomstandardvagnarna): 
Grupp A: Främre motorfästenas stålytor, 
vevaxelremskiva och dess bricka med 
ring, inre drivknutar av såväl gummi som 
ståltyp. 
Grupp B: Gasstag, startmotor, generator, 
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luftrenare + förvännarrör, tändspolens 
mantelyta, kylare och vattenrör (?). 
Grupp C: Insugsrör, topplock, termostat-
hus, bägge vattenutloppsrören, 
sidostödsbygeln i topplocket, 
generatorns fästbygel och spännarstag. 
Grupp D: Bensinpump, vattenpump + 
skiva, växellåda + kopplingshus och det 
sistnämndas inspektionsplåt, slav + 
huvudkopplingscylindrar, fördelarfåst-
klämman, kylarlock, smörjnippel 791384, 
fettdräneringsventil 709224, rörfåstkläm-
mor, förgasare, generatorremskiva och 
samtliga bultförband. 
Grupp E: Motorns fläktblad målas rött. 

Färgindelning V4 1966-80: 
V4-motorerna målades med insug, ventil-
kåpor, vattenpump, oljetråg, transmission-
skåpa och balansaxelremskiva monterat. 
Bensinpump och fördelare maskerades 
aldrig; det förekommer ganska kraftigt 
fårgsprut på dessa delar. 

Färgindelning 99 1,7 och 1,85 liter 
1968-74 (Triumphmotorn): 
Motorblocken + fästen svart. Topplocken 
i obehandlad aluminium. Ventilkåporna 
målades blå på 1,7 liters och lämnades 
obehandlade (aluminium) på 1,85 liters. De 
flesta övriga detaljer ej målade. 

Ett tips på grundfärg till motor och 
växellådsmålning: 

Steel (ett färgfabrikat) etsgrund, 2-komp. 
för gjutjärn. Observera att de 
växellådshus som målades var de som var 
tillverkade i gjutjärn. Därför kan sena bilar 
av 1964 års modell ha omålade växellådor 
eftersom aluminiumväxellådshus infördes 
sent detta modellår. 

Till sist hoppas jag att Ni som läser detta 
och upptäcker något som är fel eller vet 
något som inte kommit med här, skriver till 
bakrutan så det kan tas med som tips till 
nästa nummer. Tack till Stefan Bjarting, 
Hans Willebrand, Mikael Isaksson, 
Lennart Sandberg och Tore Swahn för all 
hjälp med detalj uppgifter. 

Text: Matthias Roswall 
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Handfastes hustru? Vad hette fartyget 
som fraktade Saab-bilar till USA? Tre 
andra produkter som Adam Opel och 
söner tillverkade före 1939? Dessutom 
hade Martin naturligtvis en Skodafråga 
där det var en bild på en Skoda från 46/47 
som ju ANA sålde och han fick många 
olika förslag, allt från Dyna Panhard till 
Simca. Som grädde på moset avslutades 
rallyt med en specialare. En hemlig låda 
där det gällde att identifiera åtta stycken 
olika saker. De flesta klarade fem-sex 
stycken men bara två hade alla rätt. De 
saker som var svårast att klara var en 
skalare för citrusfrukter och en termostat 
för V4:a. Hemliga lådeprovet sköttes med 
bravur av Åke "Adam" Bäckström, han 
som slutligen gett Opelklubben ett 
ansikte. 
Medan Martin febrilt Arbetade och 
rättade svaren från minirallyt höll de flesta 
till ute i solen, hade trevligt i varandras 
sällskap och njöt av värmen. När han var 
färdig samlades alla till en omgång runt 
fikaborden medan man fortsatte prata och 
även fundera över vilken bil som skulle få 
rösten i årets Concours de'elegance... 
Utfallet av minirallyt var nästan lika 
tragiskt som i fjol. En gammal bekant vann 
igen. Gunnar "Sunkan" vann rättvist och 
inte helt oväntat då han är mycket 
allmänbildad vad det gäller motorfrågor. 

	 BAKRUTAN 	

Norrlandssektionens 
stora träff i Umeå, 
September-96 
Redan innan dagens övningar började 
kunde arrangörerna Martin Stenlund 
och "Sunkan" Sundgren utbrista "vi 
hade i alla fall tur med vädret"! 

Den sent anländna sommaren fortsatte att 
hålla Norrland varmt även första helgen i 
September, så ur vädersynpunkt blev det 
en toppenträff. Träffen hölls en Söndag 
för att passa till rådande omständigheter 
för arrangörerna, vilket också angavs i 
utskicket. En medlem hade läst och skulle 
försöka delta på Lördagen men eftersom 
ingen annan fanns på plats blev det att 
åka hem och läsa på lite bättre. 
Naturligtvis var det en gymnasielärare 
som stod för den bedriften. Vi har hört om 
elever med läs och skrivsvårigheter men 
att det finns lärare med dessa problem är 
något nytt för oss. 
Efter några års motionsrundor i 
verkstaden hos Motorcentrum var det 
dags för ett riktigt minirally. Paret 
Sundgren / Stenlund hade lagt ut en 
trevlig och lagom lång slinga runt Umeå 
och Martin Stenlund hade enväldigt och 
ensam gjort frågorna vilket gav Gunnar S. 
Möjligheten att vara med i minirallyt. Så 
fort deltagarna anlände till träffen 
skickades de ut på rallyt för att slippa 
långa väntetider vid kontollerna och för 
att få ett snabbare slut på rallyt. Detta år 
hade Martin satsat på mycket varierande 
frågor än tidigare, detta för att det glada 
Opelgänget inte skulle bli missgynnade av 
alltför många Saabfrågor. Bland urvalet 
kan nämnas: Vad heter Hagbard 
18 
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Hans kunnande sträcker sig roligt nog 
mycket längre än vad Saabhuven sträcker 
sig. Som pris fick Gunnar en hallcvarnare 
skänkt av Motorcentrum. På andra plats 
kom paret Sune Andersson / Staffan 
Åberg, Lövånger som åkte i Staffans 
superfina 96 V4-79. De vann över trean 
Olof Vallin på bättre hemliga 
lådekunskaper. Både tvåan och trean fick 
var sin vacker Arjeplogströja som 
turistbyrån i Arjeplog skänkt, tvåorna fick 
dessutom ett Opelparaply. Tävlingen om 
vackraste bil vanns inte helt orättvist av 
Lars Pårvds mycket ja nästan otroligt fina 
Opel Rekord cupé av 1962 års modell. 
Hans bil är helt orenoverad och har bara 

fick ett par handskar, för vintern anländer 
snart till Bratten där de bor. Hedlundabon 
Åke "Adam" fick en termometer, om han 
sätter den ute eller inne har knappast 
någon betydelse då han kör Opel. Träffen 
avslutades med en smärre salumarknad, 
Bosse"Banan" sålde fördelarlock, Stig 
"Gamleman" Johansson avgassystem till 
Saabs olika tvåtaktsmodeller och Martin 
Stenlund lite varierad litteratur samt prylar 
från klubbshopen. I år kom det två nya 
kortnos-Saabar från Rossandergänget i 
Lögdeå varav speciellt Per-Olofs både är i 
ett fint orenoverat bruksskick samt ett bra 
bevis på samarbete inom klubben då gäller 
reservdelsanskaffning. Per-Olofs slogan 

rullat drygt 4000 mil. Han fick som pris en 
Saabtröja för att hålla värmen då han åker 
å'rent runt i Opeln. På andra plats kom 
Tommy Johanssons MC-850, för året 
tillbusad med gälad svart motorhuv för att 
mer likna en rallybil. Grabbarna 
Johansson, både den skäggige och den 
yngre har glimten i ögat då det gäller 
Saaben och kuliga grejor. Först på tredje 
plats kom fjolårets suveräne vinnare 
Bosse "Banan" Nordström. Om det 
berodde på att han varit förkyld i veckan 
förtäljer inte historien. Både andre och 
tredjepristagaren fick var sin T-shirt för 
besväret. För att fullfölja traditionerna 
med delades tre pris ut till längsta färdväg 
med gammalbil. Först till Opelgänget från 
Sollefteå som passande nog fick en dunk 
med Mobilolja från Motorcentrum. Näst 
längst hade bröderna Mattson åkt så de 

är: "Släkten är bäst". För första gången 
var det i stort sett lika många gamla Oplar 
som Saabar. Opelklubbens medlemmar är 
verkligen trevliga, de hjälper till med att 
hålla stämmningen uppe och tråkningarna 
haglade under dagen till allas glädje. 
Största jublet för dagen utgröt när en 
Hjullastare, mitt under prisutdelningen, 
styrde in en kraftigt brandskadad 
veronagrön V4 av 1972 års modell på 
området. Gissa om Opelgänget skrek av 
lycka! Vi andra ställde oss stillsamt 
frågan: Finns det så gamla Oplar kvar på 
vägen? Som sagt: "Vi hade i alla fall tur 
med vädret". För övrigt fick alla vänta 
förgäves på att få se Martin Stenlunds 
färdigrenoverade 93b då han som vanligt 
hade en ursäkt för att få åka Saab 900. 
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INOMHUS &UTOMHUS 

I GLASRIKET 

Lördag 25 jaa. Kosta Folkets Hus kl, 9,00 
* BILDELAR * MC * MOPEDER * 

* CYKLAR * LITTERATUR * LEKSAKER * 

OCH ALLT MED ANKNYTNING TILL HOBBYN 

BESÖKARE: 	20:- Entré 
80:- Floor Right 

Zotrå under uppaclualagen kl. 6.00 - 9.00) 

SÄLJARE: 	80:- 	Bordet (Förbokning !! ) 

(Platser utomhus ring 1 ) 

För bokningar och upplysningar ring Ola 0478 - 500 41 

VÄLKOMNA 
GLASRIKETS M OTORVETERANER 
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SahUn och Johansson i tävlingsmundering 
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Årets 

Ibland kommer julafton 
tidigt på året, 1996 blev 
ett sådant år. (H)julafton 
inföll nämligen 15 Juni. 
Under 50 och 60-talet 
kördes det en 
återkommande 
rallytävling som hette 
Dalslandsloppet, det var 
efter detta rally som SSR i 
Trollhättan fick idén om 
att låta tävlingen 
återuppstå. 

Förberedelserna började i stort sett ett år 
innan, för att anordna en biltävling måste 
man söka en massa tillstånd från bland 
annat polis och länsstyrelse som kan dra 
ut på tiden. Det vill säga om man vill 
hastighetstävla, men så var det ju inte 
riktigt tänkt. Tanken var att så många som 
möjligt skulle vilja och våga att ta ut sina 
tvåtakts 92-95:or för att ha kul, dessutom 
måste "tävlingsbilarna" vara inklassade 
av Svenska Bilsports Förbundet och vara 
försedda med störtbur och liknande 
utrustning. 
Som bekant så lider vi alla Saabförare av 
en mer eller mindre svår 
tävlingsabstinens, därför hade man 
inflikat ett och annat specialprov utmed 
den 22 mil långa banan mellan Trollhättan 
och Åmål. Det är inte ofta som SSR nekar 
ägare med bilar i sämre skick eller "fel" 
modell att deltaga på träffar och liknande, 
utan alla är alltid hjärtligt välkomna. Att 

det nu föll sig så var för att arrangörerna 
ville genomföra en riktig tidstypisk träff/ 
tävling. Dessutom så slutade 
Dalslandsloppet att köras innan V4:a eran 
började. 
Bilarna hade klassats in i tre kategorier där 
92: orna gick i "ettan", otrimmade bilar i 
kategori två och bilar trimmade enligt 
grupp ett eller två samt fritt trimmade 
klassades i "trean". 

Celebra gäster 
Celebra gäster såsom Erik Carlsson, 
bröderna Carl-Magnus och Rolf Skogh, 

DALSLANDSLOPPET 15 JUNI 1996 
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Erik Berger och Roland "Hallå trafikant" 
Karlsson hade bjudits in för att förgylla 
tävlingen. Banläggama Lars Billengren 
och Pelle Svanberg var också med på den 
tiden då det begav sig. Tidstypisk 
"upphottning" av bilar och besättning 
premierades, själv hade undertecknad 
tagit bort navkapslar, bakre kofångare, 

sextio ekipage denna dag. 
De flesta bilarna kom iväg helt OK dock ej 
Erik Berger och Roland Karlsson i nummer 
14, som ca en kilometer från starten rasade 
motorn. Snacka om otur! 

Specialprov ett 
Första specialprovet tog plats på Saab:s 

Carlsson i 
fart på Saab:s 
provbana 

"smällt" dit ett par Marshal Fantastic och 
trimmat med en 
genomströmmningsdämpare baktill. Det 
hade man inget för, när man såg 
besättningen i ekipage nummer 60 med 
Jonas Sahln och Mattias Johansson i 
"gubbalcläder" förstod man att man 
förlorat "concours de charme". 

Första bilen iväg 
Första bilen, Lars E Haag i en Sport 64:a, 
rullade ifrån Saabmuset ldockan 10.00. 
Då hade redan de tre föråkarna gett sig 
iväg. Själv startade jag klockan 10.14 som 
bil nummer 8, startern Göran Fredriksson 
kom att flagga iväg inte mindre än dryga 
22 

provbana, en slalombana som skulle köras 
på kortast möjliga tid. Provet gick hyfsat 
tycker jag men avsevärt snabbare körde 
Eric Carlsson som blåste genom 
konbanan med uppställ och därefter 
tidkontrollen utan att stanna! Strax efter 
konbanan följde en grusslinga där jag 
halkade omkring med mina 155:or med 
hjärtat i halsgropen. Precis innan en 
kurva, i 80 blås, kläcker Hvem von Helst 
(min kartis) ur sig: "Skall inte vi ha 
hjälmarna på oss nu"? Efter specialaren 
på provbanan följde transportsträckor 
som förde oss lite mer inåt Dalsland och 
fram till prov två. 
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Bröderna Carl-Magnus och 
Rolf Skogh in action 

Specialprovtvå 
Det gällde att läsa kartan ordentligt -kom 
ihåg Åke Vilse hade Peter Bäckström sagt 
på förarmötet- men det stod underbart 
still i klotet på oss båda, men vi åkte inte 
så värst mycket vilse i alla fall! Det gällde 
under tävlingen att hålla en idealtid, inte 
för fort och inte för sakta men alltsom 
oftast gick det för fort så att man fick 
vänta in rätt tid vid kontrollerna. 
Tidsfördrivet bestod oftast av att sträcka 
på benen, kolla in medtävlares bilar, 
snacka Saab och trivas i solen i största 
allmänhet. 
Lunchuppehållet var i Håverud där 
otroligt mycket folk hade samlats, mer 
därtill utmed vägarna (speciellt i 
Värmland) och vid specialproven. 
Evenemanget hade fått stor 
uppmärksamhet i lokalpress och radio 
samt även omnämnts i Trafikmagasinets 
"cruisingkväll i Karlstad". Efter 
lunchuppehållet i Håverud höll jag och 
"Hvem von Helst" som i vanliga fall heter 
Olof att missa starten. 

Specialprov tre 
Prov nummer tre var en 
grusslinga på 2 kilometer 
belägen i en lite skojigare del 
av en grusgrop, nämligen 
Dalslands kvartsit. Nu satt 
hjälmarna påskruvade och 
en Sparco-krage hade jag 
virat runt halsen, för att här 
skulle det köras! Nedräkning 
och sedan 38:a vilda iväg! 
Gruset var en finare form av 
makadam så det gick rätt 

tungt att köra medan de som kom längre 
ned i startfåltet fick åka på rena rama 
tvättbrädet. Tvåans växel låg i för jämnan, 
en mycket användbar "kugge" när man 
som jag kör med trepetad låda. Det 
resulterade i ca 70-80 km/h och en tid som 
gjorde att vi slog en röd 93GT från 08- 
området, alltid något i alla fall! Färden gick 
sedan vidare norrut på skönt somriga och 
slingriga vägar, vädergudarna var 
verkligen på vår sida denna helg. 

Kurvor i Anita Ekberg klass! 
Det hade utlovats kurviga vägar innan 
start, det blir väl lite svängande tänkte 
jag, och i trakterna kring Svanskog var det 
kurvor i Anita Ekberg klass! Här hade det 
samlats riktigt mycket åskådare och varför 
förstod jag när vi var på ned i ett dike. Jag 
rattade mig helt genomsvett på den här 
sträckan, men vi blåste publiken på en 
avåkning i alla fall. 

Specialprovfyra 
Det fjärde och sista provet var på Åmåls 
go-kartbana där ett (1) varv skulle 
avklaras... Men så inte vi med 
tävlingsnerver spända som fiolsträngar, 
jag "lyckades" få allt om bakfoten och 
stod på för fullt åt fel håll! Det blev att 
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Målgången i Åmål 

ladda om igen och efter varv nummer 2 så 
osade det sk-t om min pärlgråa blixt! 
Målgång! Även här utmärkte vi oss, vi 
lyckades nämligen att köra in vid sidan av 
målet!! Efter en kringgående rörelse kom 
vi till slut rätt, vi ville ju inte missa 
kranskullan. 

Vinnarna 
Vann gjorde inte vi (vad konstigt?) utan 
det gjorde Åke och Magnus Svanberg i 
en 93F av 1960 års modell, Göteborgare 
naturligtvis! Vinnarparets prickar uppgick 
till 312. På andra plats kom Jörgen 
Karlsson och Peter Hansson i en 96-62:a 
med 314 prickar. Tredjeplaceringen intogs 
av Anders Birgersson i en 96-63 och ett 
antal prickar räknade till 316. Jag själv ? 
Okej då. 54:e plats på 422 prickar med ett 
protokoll som en prickigkorv! Vi var 
toppennöjda ändå. Resten av kvällen blev 
en mycket trevlig tillställning med god 
grillad mat och prisutdelning i tävlingen. 
Givetvis bilsnack i massor. Bortsett från 

Bergers missöde så höll alla bilarna i mål! 

Ett jätte stort tack till: Peter Bäckström, 
Lars Billengren, Pelle Svanberg och resten 
av alla från SSR-Trollhättan som gjorde 
detta möjligt. 
Stort tack till evenemangets sponsorer: 
Saab Automobile, SKF och KIAB. 

Årets roligaste grej!!! 

Text: Bernt Olsson 
Bild: Magnus Nilsson 
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Kallelse till årsmöte SSR 

 

1 Mars 1997 kl 12.00 

Plats: Saabmuseet, Trollhättan 

 

Program: Årsmötesförhandlingar. 
S SR bjuder på kaffe och smörgås. 

Reservdelsmarknad efter mötet 

 

Välkomna! 

 

   

 

1 	
 

Knep & Knåp 

 

Rätt svar på Knep & Knåp i nummer 2-3/96 är att prylen som visades 
på bilden är ett verktyg som används vid montering av 
bagageluckefjädrarna på 99:or av sedanmodell. Den person som 
lyckades klura ut detta heter Göran Gustavsson och kommer ifrån 
Sävedalen (i närheten av Göteborg). Redaktionen gratulerar Göran 
och meddelar härmed att han har en liten överraskning från klubben 
att vänta. Det här numrets fråga är vilket arbete som utförs på bilden 
nedan. Den första rätta lösningen på denna fråga kommer att belönas 
med ett pris. 
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Motorvägens 
eller resan 

som sade allt 
Som bekant kan sätten vara många, att 
få sitt nyinköpta saabvrak till hemmet. 
Trailer eller dolly brukar vara redskap 
som hör sådana eskapader till. Men så 
finns ju också möjligheten att låta 
renoveringsobjektet löpa hem för egen 
maskin. Som den där februarinatten 
1989 

Februari -89 ja. Nytaget körkort och 18-års 
bilen hade inte många lugna stunder! 
Valet av den sistnämnda hade naturligtvis 
fallit på en Trollhättemoped, närmare 
bestämt en 96-63 inköpt för 800 riksdaler. 
Ett köp som senare inte visade sig vara så 
galet eftersom denna vagn är min bruksbil 
än idag. 
Ganska snart dök det upp X antal tillfällen 
för en viss statlig myndighets fält-
placerade mannar att försöka ta lappen i 
retur. Ty polisens länstrafikgrupp har 
aldrig visat någon överdriven förtjusning 
åt kombinationen saabvrak på dolly + 
mörker (ingen ljusramp) + fortkörning 
(masa längre sträckor i trettio knutar den 
som kan!) 

Rostig 95 -60 
Nåväl, några månader tidigare hade en 
mycket rostig 95-60 köpts under en visit i 
en av Stockholms norra förorter. Det 
fanns ingen möjlighet att få med sig bilen 
hem då affären gjordes upp, utan jag fick 
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löfte av förre ägaren att ha denna ståen-
des där till tidiga vårdagar. Denne man 
hade för övrigt haft 95:an som bruksbil till 
1987 och hade ägt ett helt koppel tvåtak-
tare förut. Han hade bl.a. gjort resor med 
sådana hela Europa runt. Till och med 
varit över i Nordafrika och där avverkat 
bortåt 1000 mil (dock ej med 95:an). 
Muntert berättade han om den gången 
man varit i Italien med en femhundra-
kronorskortnos och motorn skar på 
tillbakavägen, i Södertälje, tre mil hemi-
från 	 

50-års fest 
Sista veckan i februari ringde han, och nu 
var det väldigt brått att få bort bilen från 
hans villatomt där den vilade under en 
björk. En stundande 50-årsfest med 
förmodade besökshoper gjorde att den 
gamla rostiga rariteten måste bort illa 
kvickt. 
Det samtalet kom på måndagen och då 
bestämde jag, att fredag kväll skulle den 
hem. Trailer och låna mors 99:a? Nej, det 
fanns det ingen cash till. På den tiden gick 
man i plugget och hade bara ett litet kneg 
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på helgerna som enda inkomstkälla, så 
penningstyrkan var begränsad. Samma 
dragbil och dollyn man brukade hyra för 
tjugofem kronor helgen? Redan uthyrd. 
Men vid närmare eftertanke. 60:ans motor 
gick ju runt, det var tryck i bromssystemet 
och skrället hade ju faktiskt körts tills två 
år innan. 

Köras hem! 
Alltså skulle den givetvis köras hem! 
Under veckan gjordes all nödvändig 
pappersexercis, det vill säga bilen skatta-
des och försäkrades. Anmälan om att 
avställningen upphört skickades in. Men 
den var givetvis belagd med körförbud 
efter den långa avställningen. Så all 
körning längre än till närmsta besiktnings-
station var helt olaglig. 
Torsdag kväll. Verktygslådan fylldes, 
domkraft och dylikt plockades fram. De 
reservdelar som kunde tänkas gå åt 
letades fram ur några skrotbackar. Bland 
annat generator-vattenpump, bensinpump 
fördelare och diverse andra bra-att-ha 
saker. Extra kylare var bäst att ta med. 
Kunde dock inte komma ihåg om det satt 
stora eller lilla kylaren under 95 :ans 
savannbeiga motorhuv. Det fick bli en av 
vardera sorten. Fick i efterhand reda på att 
man bytte redan mitt i modellåret 1959. 
Två fulladdade 60 ampere-batterier 
fullbordade packningen. Tåget upp? Nej, 
uteslutet med all den lasten. Stuvade in 
allt i 63:an. Hade hela veckan försökt få 
fatt i någon som kunde följa med upp och 
köra denna hem. Misslyckades dock 
eftersom de flesta vännerna ännu saknade 
körkort. Så jag gjorde upp med medlem-
men Lasse Eriksson från Hägersten om att 
få parkera 96:an där. En kompis som hade 
planerat en tågresa dit, 10 dagar senare, 
lovade lösa enkel biljett och sedan ta med  

bilen hem. 
Så kom fredagen, dagen för hämtnings-
resan med stort h. Susade iväg till huvud-
staden direkt efter skolans slut. Mötte 
upp Lasse i Västberga, därifrån vi fort-
satte ut till Täby, där 95:an fanns. Foto-
grafiet som skickades med de här raderna, 
och förhoppningsvis kunnat återges i 
tidningen trots att det är ganska mörkt, 
ger ingen rättvisa åt det dåliga skicket. 
95:an var minst tio gånger sämre än någon 
bild som togs på den vid hämtnings-
tillfället visar. Anblicken av 95:an hade 
slående likheter med det man ofta finner 
på en nedlagd och bortglömd skogsskrot. 
Tänk er gamla mossbeklädda kortnosar, 
överhöljda med det svarta slyskikt 
björkarna brukar fålla på allt som hamnar 
under dem. Kromflagornas antal brukar gå 
jämna steg med rosthålens. Under huven 
döljs en knallbrun gjutjärnsklump med 
kritvit mössa (oxiderat cylinderlock). 
Oddsen att denna, eller rättare sagt det, 
skall gå runt brukar väl vara någon på 
hundra. Ett litet retsamt glapp i remskivan 
brukar ge en sekundlång falsk förhopp-
ning om en maskin som faktiskt går runt. 
Inne i bilen brukar den där speciella lukten 
av möglig galon välla mot en efter det att 
man tampats med ett kärvt dörrlås, modell 
GHE. I saabars fall brukar denna dock 
mildras av doften av gammal tvåtakts-
soppa från något sönderrostat bränslerör. 
Den rostiga instrumentpanelens samtliga 
mätare har tänkt sig att parkera för gott 
vid sina nollpunkter. I detta skick var 
95:an både vid en första, och en andra 
närmare anblick. Enda skillnaden från 
skogsvraken tycktes vara nivån över 
marken; förre ägaren hade haft 
vänligheten att kvällen innan pumpa upp 
däcken. Med andra ord: skicket var som 
det brukar vara på vraken vi medlemmar 
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forslar hem för kommande renoveringar. 
Men men, den gamla klyschan att skenet 
bedrar höll måttet även denna sena och 
kalla februarikväll. Ett tag på remskivan. 
Jodå, motorn gick runt utan någon 
kärvhet. En titt på stiften. Hopeless. I med 
63 :ans reserv. Kylaren tom. Vi fylleri 
blandning. Snustätt, till och med i vatten-
pumpen! På hur många skogsvrak 
förekommer det? Kopplar in ett batteri, 
tändning på. De av ögat tidigare utdömda 
mätarna vaknar rappt till liv. Bränsle-
pumpen tickar igång, utan att ha fått sina 
kontakter putsade (hur många har inte 
haft problem med detta efter 
vinteravställningen?). En snaps i förgasa-
ren, full choke. Några varv på starten och 
det lilla underverket, made in TH, väser 
glatt igång på sina tre burkar, under den 
rostiga luftrenaren. Ner med kopplingen. 
Jodå, den kopplar ur. I med ettan och 
95:an rymmer från sin dödsbädd för egen 
maskin. Ut på en provtur ner mot Täby 
centrum! Kopplingen hugger, motorn 
spottar och fräser och går ojämnt som 
bara den. Det rätt så viktiga system på 
bilen, som är sammankopplat med den där 
pedalen i mitten, kunde på detta ök på sin 
höjd tituleras infarIctbromsar. 

28 mil hem! 
Eller om man å vill i morgon-bromsar 
(=man stampar idag, skrotet stannar i 
morgon). Det malde i skallen: 28 mil hem! 
Med denna! Sträckan kändes astrono-
misk 
I det undermedvetna fanns vetskapen om 
en viss medlem boendes i bushen söder 
om stan. Han hade hela tomten full med 
saabar i stil med denna. Dessutom var han 
glad (?) innehavare av en volvokombi 
med dragkrok och hade eget bilsläp. 
Yngve hette han visst, och var vid denna 

tidpunkt vår eminenta klubbs ordförande. 
Kanske skulle han kunna tänka sig att åka 
96-63 över lördagen och låna ut Göteborg-
straktorn med tillbehör till mig? 
På tillbakavägen till förre ägarens hem 
spolades de planerna. 95:an började 
nämligen gå bättre och bättre. Felet måste 
ha varit av typen självreparerande, ty jag 
hade inte gjort något som helst ingrepp i 
fördelaren eller blåst ur något förgasarm-
unstycke. Än mindre blåst rent fördelar-
locket från fukt och annat som brukar 
rumstera där efter årslånga stillestånd. Jag 
bara körde och rätt var det var gick bilen 
ldockrent! Den (förmodligen) enda 
fungerande hjulcylindern hade också fått 
sällskap av en dylik på den motsatta 
sidan, som vaknat till liv. Pedalen tog 
ända upp och bromsverkan började bli 
halvacceptabel om man tog num 	Tur att 
man kunde ta spjärn i den stabila bakelit-
ratten. Nåja vi skulle göra ett försök till 
Hägersten till att börja med. 
-Ska du inte köpa med dig ett parti delar 
hem?, hördes förre ägaren fråga precis när 
det blivit dags för avfärd. En titt i hans 
vedbod och svaret var enkelt. Priset var 
det rätta. Det var bara det, att den sam-
manlagda vikten av grejorna var väl 1/2 
ton.... Äh, man åkte ju saabkombi. Så en 
fungerande motor plus en massa annat, 
bl. a. lite fräscha grejer till 93:an därhemma 
stuvades in i 95:ans lastutrymme. Jag vet 
inte hur många skottkärror vi fyllde, men 
till slut var laståsnans bakre kofångare 
väldigt nära marken (tur att stänkskydd 
saknades). 

Söderut 
Färden södetrut tog vid. Lasse tog rodret 
i 63:an och vi kom överens om att femtio 
ungefär var lagom hastighet genom hela 
stan med tanke på 95:ans skick och last. 
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De första två milen, ner till Hägersten, 
gick perfekt! Lasse parkerade 63:an 
utanför sin bostad och önskade lycka till. 
Nu bar det iväg hemåt. 
Stannade till vid en mack och kontrolle-
rade så att den gamle var vid sunda 
vätskor. Bromsvätska fullt, bromssyste-
met verkade vara absolut tätt. Kylvätska 
fullt. Fyllde tanken. Kollade alla ljus. 
Hittills allt OK! 
Ut på motorvägen. Tärningen var kastad. 
26 mils hemfärd väntade, svängde in i 
Södertälje för en kort matpaus. Mitt inne i 
centrum började bilen att rycka och spotta 
igen. Var det kängurubensin de sålde i 
Västberga? Snabb koll. Loppa på mitten-
stiftet, bara att torka rent och åka igen. 
Som bekant bär E4: an efter Södertälje på 
en hel del uppförslut. Ja, de kanske inte 
läggs märke till när man passerar med en 
modern pigg bil i 110 knutar, men väl i en 
tjugonio år gammal fullastad Saab 
tvåtaktskombi som är ute och rör på sig 
för första gången på flera år. Luten är inte 
särskilt branta men väldigt långa och 
sega. Dessutom kändes det nu verkligen 
att den bakre ljuddämparen var väldigt 
täppt. Men, med lite tålamod och färder på 
ettans och tvåans växel, farten var 
stundtals nere i tjugo, forcerades även de 
här hindren. Korken i bakburken gav 
tydligen vika strax efter detta, för sedan 
trivdes bilen alldeles utmärkt i tunt åttio. 

180 grader 
Motortemperaturen höll sig så snällt på 
normal arbetstemperatur, sisådär en 
hundraåttio grader. Hundraåttio, invänder 
kanske någon och ser framför sig tre f.d. 
kolvar som håller på att övergå i flytande 
form? Nej då, temperaturmätaren var 
förstås graderad i Fahrenheit! På denna 
skala ligger vattnets fryspunkt vid +32 

och dess kokpunkt vid +212. 100 C är 
alltså lika med 212 F. Kanske det var 
meningen att just den här 95:an skulle gå 
på export till USA, men av någon anled-
ning blev den kvar i gamla Svedala. 
Någonstans mellan Södertälje och 
Nyköping slog mätaren om till 2000 mil. 
Vilken siffra som borde stå före var oklart, 
men med tanke på att pedalgurnmina var 
nerslitna till stålet på pedalerna och att 
bilen gått som bruksbil i tjugosju år borde 
den gått minst 42000 mil. 

Diskret vit Saab 900 
Börjar närma mig Nyköpings norra 
motorvägsavfart. Då glider en diskret vit 
Saab 900 upp jämsides med den äldre 
släktingen. Röd lampa upp, och 
Södermanlands länstrafikgrupp vill ta en 
titt på en av landets äldsta bevarade 
saabkombi. Tänker att nu är det färdig-
kört. De får se kvittot på skatte- och 
försäkringsinbetalningarna. 
-Och du skall besiktiga hemma där du 
bor? Nickar instämmande till svar. Detta 
var faktiskt ingen lögn, för det ingick i de 
ursprungliga planerna att göra ett försök. 
Polismannen ger mig det otroliga svaret, 
som man bara får en gång i sitt liv när man 
bli stoppad i ett sådant här åk (ök): -Det är 
OK. Du kan fortsätta hem. Och var rädd 
om din gamla djungeltrumma. Det finns 
inte många sådana kvar! 
Lovade honom att denna nu skulle 
bevaras för evigt, och nu var det bara att 
åka vidare. 
Egentligen finns det inte så mycket att 
förtälja om resten av resan hem till 
Vadstena, ty den gick så odramatiskt och 
problemfritt man kunde önska sig. Visst 
blev det någon rejäl förgasarknall var 
tionde kilometer sådär, visst dunkade det 
kraftigt om höger drivknut som förmodli- 
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gen inte sett fett på åratal. Fick stanna till 
och snurra lite på säkringarna när ljusen 
böljade glappa. Det hade också varit 
väldigt kallt i kupén, men i höjd med 
Linköping löste sig det också. Jag hade 
satt värmereglaget i läget högst upp! 
Hade ju vanan uppe från 63:an där varmt 
är uppe och kallt nere. Men inte visste jag 
då, att på saabarna före -61 är det precis 
tvärtom.... När jag då av en ren slump 
lyste över panelens vänstra del med 
ficklampan fick jag förklaringen. De 
återstående 4,5 milen hem virvlade den 
gamla Electroluxfläkten in kanonvärme. 

den gamle flera dagar härnere, det gällde 
ju att passa på nu när man hade "körklar" 
kortnoskombi. Och bromsarna hade 
faktiskt hunnit bli riktigt verksamma. 
Glömmer aldrig klasskamratema på FO 1:s 
samlade utrop när jag anlände på mån-
dagsmorgonen: 
HAR DU ÅKT FRÅN STOCKHOLM I 
DEN HÄR???!!!! 
Planerna på en besiktning skrinlades 
snabbt, efter det att rosthackan fått tala 
om hur det var ställt med underredet. Så 
när 96-63:an via kompisens försorg väl 
hade kommit hem ställdes 95:an av och 

Så här fin är 
"Erixon" idag! 

Erixon 
Klockan fyra på morgonen skymtades 
gatuljusen från Vadstena. Erixon, som 
bilen döpts till under resan efter sitt 
reg.nummer EXS, hade gjort det som 
ingen trott på. Att för egen maskin klara 
hemfärden på 28 mil med minimala förbere-
delser. Denna resa sade mig allt om 
tvåtaktarens tillförlitlighet och driftsäker-
het. Ett okuvligt förtroende för denna lilla 
geniala drivkälla var uppbyggt. Åkte med 
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hamnade i min hyrda lada. 

Fem år 
Hur mår 95:an i dag då? Jodå, den såldes 
senare till Kjell Andersson i Motala som 
rev ner den totalt och slet i garaget i över 
fem år. Lika många kvadratmeter plåt fick 
bockas och formas till för att bygga upp 
stora delar av karossen på nytt. Bilen var 
tidigare lagad i minst tre omgångar. Man 
hade då bara lagt ny plåt ovanpå den 
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gamla rostiga, så tack vare detta hade 
rödräven fått härja fritt. Kjell ringde 
förresten mig under demonteringen 1991 
och undrade om jag visste var vänster 
främre stötdämpare tagit vägen. Det fanns 
nämligen ingen! Övre fästet till denna var 
bara ett stort gapande hål 	Kanske 
hade någon då funnit dämparen onödig 
och helt sonika skruvat bort den helt och 
hållet. 
Luckorna på bagagerumsgolvet hade fått 
rejält med stryk av det lilla partiet med 
delar som fraktades hem. Ryktena gick här 
hemikring att Kjell använde dem som 
uppkörningsramper till bilsläp i försöken 

	

att rikta dem igen 	

Den 13:e Maj i år hölls en saabträff i 
Motala och Kjell kunde premiärvisa sin 
95-60 som åter vari nyskick. 

Nåväl, sammanfattningen av denna resa 
som sade allt, får nog bli att man inte gör 
om den igen. Och likaledes vill jag nog 
inte rekommendera någon annan att göra 
en liknande transport. Ty tusen skydds-
änglar jobbade nog på övertid med varsin 
polygrip i näven och klämde runt de 
rostiga gamla originalbromsrören så gott 
de kunde 	 

Text och bild: Matthias Roswall 
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lon' I GLASRIKET 
MED AKTIVITETER FÖR 

HELA FAMILJEN 

Bo på Kosta Camping. (200 an) 
Egna områden för "veteranare". Stugor, 

Tempererad pool. Minigolf, Fiske m.m. 

Besök Glasbrukens shoppar och 
se glasblåsning på "hyttgolvet". 
De flesta inom 15sainuters resväg 

Boka glasbrukstur med buss. 

Ring 0478- 80041 för tips och inf. 

VÄLKOMNA 

vg0GRiuk 
Ftsmiag-SikuNg 

Utomhusmarknad 
Delar & Fordon. Lärd 

Inomhusmarknad 
Litteratur & Lekaa.ke_r 

Lärd 

må-  Moped & Lättviktsrally 
Lörd 

• Publikens Favorit 
Flera kategorier Lörd 

Uppvisningar Lärd 

Pubunderhållning 
Lärd 

é-  Klubb & Classiccampixig 
Fredag - Söndag 

I GLASRIKET 

Lördag 14 juni Kosta Folkets Park kl. 8.00. 

Kosta Tonsets lins la Park 	GLASRIKETS MOTORVETERANER 	Kosta Bad Ib Camping 
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Ventilationsrutan eller insändarsidan  

Högt ärade Gnussar Kromn- Stora blå 
molnets kusin. 
Det är både glädjande och samtidigt djupt 
rörande att kunna utläsa mellan 
rökpuffarna i Eder stamfrändes utmärkta 
kommunikationsorgan, Bakrutan 2/3-96, 
ehuru ni med stort intresse studerat PP 
som konstart och funnit hur snyggt detta 
material kan formera sig. -Om intresse 
finns bland flera av er stam kan vi säkert 
ordna en studiecirkel i ämnet. Vidare 
måste poängteras att den berömda 
"mördarbacken" i Hyngelsböle ingår som 
examensprov i ett friskvårdsprojekt, där vi 
visar allmänheten hur en sund kropp med 
fri tillgång av frisk och molnfri atmosfär 
kan utföra nästintill övermänskliga 
prestationer.(Bildbevis sid.8). Projektets 
positiva inverkan på fysionomin kan 
flerexemplifieras med att undertecknad (2- 
94 sid.47) nödgades bistå som 
målgångsdragare åt en hastigt insjuknad 
kortnos i det bistra vikingarallyt 
kalldrage.. Undertecknad vill härmed 
också tacka för ett gott samarbete med 
Saab-puttarna i Norrland/Västerbotten 
och hoppas att det glada 
kommunikationssystemet fortsätter. 

För Svenska Opel klubben / Er atletiske 
Adam 

synpunkter, frågor efter bara för att 
ventilera ideer. Kort sagt allt. Insän 
skickas som vanligt till tidningens a 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera/korta ned eventuellt länga brev. 
Red. 

Ta hem det internationella Saabmötet där 
det hör hemma. I Sverige 
Detta är inget rasistiskt uttalande, bara ett 
uttalande byggt på fakta. Som relativt ny 
medlem är jag minst sagt förvånad över 
att internationella Saabmötet är förlagd 
utomlands. 1995 var det i Tyskland. 1996i 
Billund, Danmark. Mig veterligen har inte 
Engelska Austin-Healey klubben sitt 
största möte i t.ex Tyskland, lika lite som 
om tyska BMW klubben skulle lägga sitt i 
Italien. Mycket märkligt det hela. Med 
tanke på att SSR:s geografiska 
tyngdpunkt inte helt oväntat är i 
Södermanland (inld.Stockholm), sedan i 
fallande skala: Västergötland, Skåne, 
Småland, Bohuslän (inld.Göteborg), 
Östergötland, Uppland och Värmland. Se 
för övrigt tabellen, som dock inte är 100% 
riktig. Tabellen är i alla fall en god 
fingervisning. Den största reklam en 
klubb kan få måste vara ett välorganiserat 
int.möte med ett stort antal deltagare. Det 
får man inte genom att hålla mötena vare 
sig i Billund, Arjeplog eller Åbo. Inte i en 
ort, i eller utanför Sverige som är avlägset 
belägen för flertalet medlemmar. Därmed 
är det inte sagt att vi inte skall ha lokala 
träffar, tvärtom. Det är ett bra avstamp för 
att få folk till de större mötena. Ett 
internationellt möte skall vara stort, 
välorganiserat och centralt beläget för de 
flesta medlemmar i klubben. Går det att få 
ändring på rådande förhållande? Jag är 
tacksam försvar. Vad tycker ni 
medlemmar ute i Sverige? Gör er röst hörd 
oavsett vad ni tycker. 

Ulf Stenson 
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"Lufthyvel" 

klarar sikten 
Snabb och intensiv smuts-

beläggning på bakrutan 
är en av kombivagnarnas 
mest irriterande nackdelar. 
Problemet kan knappast vara 
okänt för någon tillverkare, 
men inte förrän nu har någon 
lyckats göra någonting åt 
det. 

Och det är rätt typiskt, att 
når nu SAAB lanserar ett 
motmedel på sin nya SAAB 
95, så är det från flygplans-
industrin man lånar princi-
perna. Man utnyttjar en s. k. 
luftspalt för att dirigera en 
kraftig luftström längs bak-
rutan uppifrån som skydd 
mot den nedifrån uppvirvlan-
de smutsbemängda luften. 

— Det är för mycket sagt, 
att luftspalten helt löser pro-
blemet, men den fördröjer vä-
sentligt bakrutans nedsmuts-
ning, deklarerar överingenjör 

Gunnar Ljungström. Dess-
utom har man den fördelen 
att rutan vid regnväder sköljs 
ren av det regnvatten, som 
tar vägen genom luftspalten. 

Rent praktiskt har luftspal-
ten åstadkommits genom att 
mittendelen av taket sänkts i 
en svag båge bakåt. Längst 
bak finns emellertid en "bryg-
gs" i den ursprungliga tak-
höjden, vilken delar luftström-
men, så att en del pressas ned 
över takrutan. 

Bland övriga nyheter på 
SAAB 95 kan nämnas öpp-
ningsbara bakfönster — ni- 
tans överkant kan fållas någ-
ra centimeter inåt. Vagnen 
har fått samma instrument-
panel som SAAB 96, i vilken 
bl. a. ingår ett extra stort 
handskfack med plats för ra-
dio. Urtag för sådan finns i 
luckan. 

cal■ 
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	 BAKRUTAN 	

Ventilationsrutan  
eller insändarsidan  

Medlemsfördeln ing i Sverige. 

Södermanland 9 33 
Västergötland 140 
Skåne 74 
Småland 69 
Bohuslän 67 
Östergötland 66 
Uppland 54 
Värmland 47 
Dalarna 39 
Västmanland 33 
Västerbotten 32 
Blekinge 31 
Gästrikland 29 
Halland 27 
Närke 24 
Ångermanland 23 
Gotland 15 
Norrbotten 14 
Hälsingland 11 
Jämtland 7 
Medelpad 6 
Dalsland 4 
Lappland 4 
Härjedalen 
Totalt antal: 1051 

Till "ventilationsrutan" skriver m med 
synpunkter, frågor eller bara för att få 
ventilera ideer. Kort sagt allt. Insändarna 
skickas som vanligt till tidningens adress. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera/korta ned eventuellt långa brev. 
Red. 
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Anders "Saabdoktorn" Johansson som 
tömt Umeå på laddningsrelän till sin 96-64. 
Vill köpa större antal, dock ej de som 
suttit i Volvo. (Hälsovådligt) 

Anders "gräsbiljard" Jonsson som lär ha 
lagt golfbollarna i vintervila. Vi får 
förmoda att Saabsporten kommer att ha 
högsta prioritet i vinter. Tidningsfolk 
bevakar framtida utveckling. 

"Saabfarmarn" som tyvärr tvingats blöta 
ner sin tvättsvamp. Saaben blev lätt 
nedsmutsad under veteranrally. 
-Hugaligen- 

Håkan Ångströms dagliga tankar: 
mandel, Bintje, Bellona, King Edvard, 
Saabina. Äntligen nåt som påminde om 
Saab. Potatissorteringen fortsätter 
oavbrutet. Mandel, Bintje, Bellona osv. 

Peter "godsägaren" Ludvigsen som 
enligt rykten skall ha skrotat sin gamle 
"Lappen". Det enda som tydligen höll 
ihop framvagnen var styrväxeln med 
tillhörande leder! 

Jonas "ingen tvåburk för mig" Sahli ,n 
som setts i Göteborgstrakten körandes en 
grå kortnos! Bilen skall enligt utsago vara 
Jonas bruksbil! Vad som hänt med honom 
överlåter vi till medicinsk expertis att 
undersöka. Kan det vara tvåtaktsbacillen 
månne? 

Nicklas Lindbergs otaliga kantstens-
besök under vintern som tvingat Nicke till 
garaget för att lappa ihop sin 95-65:a. "Nu 
när framvagnen är hel så vobblar bilen 
inte förrän i 140 knutar". 
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	 BAKRUTAN 	

Köpes: 
	 Köp & sälj 

Komplett tändfördelare till V4-75. 
Kent Ohlson, tel: 0370-26194 

Motor till Saab 96 Sport (ev trasig). 
Tel: 08-91 78 15 el 070-728 55 84 

Till 96-62 tändningslås och dörrlås 
komplett med nyckel. Mittbalk, bakre 
stötfångare, grå plastdistans till fönster-
vev samt tanldocksgummi. 
Alexander Grinde, tel: 08-770 25 01 

Broschyrer angående Saabo husvagnen 
samt handskfackslucka 7171754, komplett 
med handtag. 
Claes-Göran Dahlqwist, tel: 0650-16919 
(efter kl 18.00) 

Träratt original samt Saab Sport emblem 
till bakluckan. 
Thommy Zeipel, tel: 0150-58727 
(dagtid) el 0150-18029 (kvällstid) 

Nya överdragsklädslar till V4. 
Carl-Magnus Johansson, tel: 0506-205 
62 

Generator till V4 -67, vindrutespolarpump 
(manuell) till dito. 
Anders Dackemyr, tel: 021-14 63 86 

Saab 95 eller 96 årsmodell 68 - 73 i fint 
skick - mycket fint skick. 
011e Sundström, tel: 040-12 45 80 

Till Saab 96-66: 
Originalverktyg, stötfå'ngarkrom fram och 
bak, kylarslangar, bränslepåfyllnings-
slang, monteringssats bromsar fram, 

20 - 25 st hjulbultar till fotbollsfälgar, 1 st 

spolarburk med pump, stolspärr till 
högersto17123169, fjäder 7123193. 
Per Åberg, tel: 0381-60433 (efter kl 
20.00) 

Till Saab 93 B -58: 
Torkararmar, fönstervevar samt brickor, 
kylarskärmar, gummilister till dörrarna och 
bakrutan samt stroppar. 
Till Saab 96-63: 
Sportinstrument med eller utan bräda, 
tävlingsstolar eller sportstolar. 
Janne Carlsson, tel: 0512-60385 

Till Savannbeige 95-62: 
Bruna stolar (som gröna bilar) i bra skick, 
gummilist mellan framskärm och sandplåt, 
tändlås, hjulcylinder (alu) fram, huvud-
cylinder, gummimattor, tändstiftsans-
lutning tre st, fälgar fyrtum fyra st, 
tätningslist till dörr. Helst nya delar. Hjälp 
mig att få bilen färdig! Behöver även två 
st Ronal fälgar till 96 samt två st "RAC" 
fälgar med bultar och navkåpor. 
Tom Tikanmäki, Hästövägen 6 C, 00840 
Helsingfors 84, Finland, tel: + 358-0400 
969696 (mobil) 

Nytt bakgavellcrom till 95-64. Röd/grå 
inredning till 96-66 samt brun/grå fram-
stolar till 95-64. 
Elektrisk motorvärmare ti11991,71motor. 
Saab /Artex Sport och Rally överdrags-
klädsel till 99-78. Bytes: Splitter ny TRX 
fälg bytes mot två begagnade Silver 
Spoke. Ev mellanskillnad. 
Martin Bergstrand, tel: 018-36 91 56 el 
070-523 91 56 
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	 BAKRUTAN 	

Köp & sälj 

JP fälg, 6 st navkapslar (centrumkåpor till 
JP fälg). 
Hasse Söderström, tel: 08-81 25 45 

Ekonomiplåt till vingen bak på 95-78. Dvs. 
all plåt inkl. infästning av baklucka. 
Per Jakobsson, tel: 08-745 54 45 

Säljes 

Röd Monte Carlo -66 tvåtakt med drag-
krok och med papper. Bilen är ned-
plockad. Karossen står ute. Den är 
svetsad, men behöver lackas om utvän-
digt. Allting finns, bl a två motorer och en 
växellåda som gått mycket lite. Nylackade 
skärmar. Priside: 10.0001cr. Om intresse 
finns säljes även ett passande galvat 
biltransportsläp, totalvikt 1.300 kg. Finns i 
Tullinge. 
Paul Gerstel, tel: 08-778 12 36 

DKW 3-6 Coupe Special 2 d 1957. 
Renoveringsobjekt, avställd sedan 1967. 
Alla delar finns. Pris: 3.000 kr eller högst-
bjudande. 
Lennart, tel: 026-2570 15 

Kortnos Sportmotor nedplockad. En kolv 
skuren annars komplett med oljeburk, 
oljepump och trippelförgasare (relä till 
oljetryck saknas dock). Säljes till högst-
bjudande. Byte mot annat trevligt Saab-
godis kan diskuteras, t ex en moderat 
trimmad STD-motor i perfekt skick eller 
något annat kul. Kom med förslag! 

Alexander Grinde, tel: 08-770 25 01 

Nya Saab specialverktyg 8394330, 
8791915,8791782,8791790,8791709, 
8791758 och ett urpressningsdon. Sonett 
broschyrer och Saab 96 tvåtakt 
instruktionsböcker. 
Saab 93 instrument och 93:a bakljus. 
Sakerna är i bra skick. 
Claes-Göran Dahlqwist, tel: 0650-16919 

Baksäte till Saab 96 komplett, rött tyg i fint 
skick, generator 70 A och startmotor från 
900 -82. Pris: 400 kr/st. 
Rune Danielsson, tel: 090-19 29 87 

Gasstötdämpare till 96. Pris: 200 kr. 
Luftfilter till tvåtakt och V4. Pris: 40- 80 kr. 
Balanslager till V4. Pris: 3501cr. Avgasrör, 
främre till 99 turbo. Pris: 500 kr. 
Ronalkåpor. Pris: 500 kr/sats. Drivknuts-
gummi. Pris: 450 kr/sats. Stenskottsskydd 
till V4. Pris: 160 kr samt motorpacknings-
sats tvåtakt 65 - 68. Pris: 350 kr. 
Carl-Magnus Johansson, tel: 0506-205 
62 

Två st Saab 96-65, en blivande objekt och 
en körklar, men besiktning fordras. Bl a 
treförgasarmotor -66. Reservdelslager 
bestående av motorer, växellådor, 
inredningar, skärmar, huvar, dörrar samt 
fyra stycken rally OT dubbade vinterdäck. 
Allt säljes i en klump. Pris: 8.000 kr. 
Mikael Bylund, tel: 0660-54466 el 010- 
254 60 02 

Fyra st fyrbultsfålgar i plåt till Saab Sport 
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	 BAKRUTAN 	  

Köp & sälj 

med vinterdäck. Pris: 400 kr. 
Göran Larsson, tel: 08-778 25 83 

Saab 96 V4 -80, besiktigad, bra bruksskick, 
12.300 mil, två ägare, röd, missljud på 
ettans och tvåans växel. Pris: 7.000 kr eller 
bud. 
Åke Strandberg, tel: 0220-43252 el 
010-653 15 30 (arbetet) 

Saab 96 de Luxe -62, ljusblå, renoverings-
objekt med fungerande motor och många 
bra delar, t ex ny startmotor, ny generator 
tvåtumsljuddämparsystem, bromsrör i 
koppar samt fina däck. Dessutom många 
extra delar t ex två nya däck på fälg, sex 
extra fffigar, extra säte, extra motor med 
diverse delar samt diverse småsaker som 
backspeglar, strålkastare, radio, domkraft 
(original), takräcke, verkstadshandbok m 
m. Pris: 4.000 kr. 20 liter tvåtaktsolja. Pris: 
1.0001er. 
Carl-Gustaf Almquist, tel: 0176-91236 
(säkrast efter kl 21.00) 

Saab 96-77, 18.900 mil, fint skick, lite rost. 
Nytt: plastskärmar fram, avgasrör (hela 
vägen), bromsbelägg, tändstift och kablar, 
oljebyte och filter, två nya däck, två nya 
bromsok, stötdämparbussning, 
handbromsvajer samt framvagnsin-
ställning. 
Dåligt: vänster tröskel rostig, bakbroms 
vänster ur funktion, bromsrör vänster 
fram samt spindelled vänster fram. 
Carl-Magnus Olsson, tel: 031-84 37 39 
(efter kl 17.00) 

Verkstadshandbok Saab 99 (3) 75-80. El + 
instrument 75 kr. Verkstadshandbok Saab 
99(0)75-80. Specifikationer.  501er. 
Bäddsats ny, för Saab 200 ler. Kopia v-
handbok 93 50 ler. kopia reservdelskatalog 
2-talct 501er. 
Malte Blomqvist, tel: 031-24 47 29 eft 
20.00 

Saab 99 delar: 1,7 liters motor, fälgar, 
inredning, bakruta (sedan), mm. Pris: 
Bästa bud. 
Tommy "cab" Johansson, tel: 0243-225 
175, skiftarb. 
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N1HRF-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: 033-29 53 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 Kölborn 
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: 0521-22 30 33 

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 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-36 91 56 

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

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 096 1-6 17 33 

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
44930 Nödinge 
0303-22 97 08 

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

du till: 

 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1997 
Nr! 31 Januari 
Nr 2 11 April 
Nr 3 18 Augusti 
Nr 4 7 November 
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