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BAKRUTAN V 
	

A 

Ho
ej där hemma i vintermörkret. 
Nu kan man bara sitta hemma 

ch längta till våren när man 
får plocka fram finbilen igen. Jag 
tycker ändå att vintern har sin tjusning 
när man får gå ner i garaget och bättra 
på allt som inte är rätt. För en renove-
ring blir man aldrig klar med och det är 
ju inte meningen heller, för då skaffar 
man sig bara något nytt objekt som 
man kan sätta igång med. För det är 
ändå det här renoverandet och 
saldetandet som är halva tjusningen 
med den här hobbyn. Tänk er lyckan 
att hitta det man har sökt länge. Jag 
fick själv känna på den känslan när jag 
äntligen hittade en spolarpump till min 
GT. Nu är det bara golvmattorna kvar, 
sen är den helt komplett, ja ni förstår 
väl vinken, är det någon som har några 
över så hör av er. Från det ena till det 
andra jag var på MHRFs årsstämma 
och där vart vi åter igen påminda om 
att vi måste ha en milj öansvarig i 
klubben. Alltså någon som kan svara 
på diverse miljöfrågor till medlemmar 
och myndigheter. Det gäller nämligen 
och kämpa med näbbar och klor så vi 
får fortsätta att åka med våra klenoder, 

för det är inte alltid lätt att övertyga 
våra politiker om att vi bevarar en stor 
kulturskatt åt eftervärlden och att dom 
körs så sällan att våra utsläpp är bara 
en pust i luften jämfört med den övriga 
trafiken. Vi har även, hör och häpna, 
fått fram en som kan tänka sig att axla 
den posten, ingen mindre än vår store 
norrlandskung Martin Stenlund. Jag är 
säker på att han kommer att återkomma 
i vår tidning med tankar om hur han 
ska jobba med dessa viktiga miljö-
frågor. Tack för detta åtagande Martin! 
Sen med risk för att vara tjatig så har 
fortfarande ingen anmält något 
intresse för den vakanta styrelse-
posten som vice sekreterare. Jag säger 
återigen att jag tycker det är synd att 
inte fler engagerar sig, detta bådar inte 
gott för SSRs fortsatta existens.! år 
tänkte vi ha vårt årsmöte i Stockholm 
på Nordiska museet där utställningen 
Bilen Genom Tiderna visas, så vi 
tyckte det var ganska passande med 
ett möte där. Hoppas den vakanta 
posten som vice sekreterare blir tillsatt 
då, så väl mött i Stockholm i mars. Ja, 
då var det bra för den här gången. 

God Jul och Gott 
Nytt Saabår önskar 
John och alla övriga 
i styrelsen Eder alla! 
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BAKRUTAN 

Lördagen den 10 augusti var det 
dags för årets sydsvenska Saabträff. I 
år hölls denna i skånska Ängelholm, 
och som vanligt när det drar ihop sig 
till gammelsaabsmöte sken solen... 

Vid tiotiden på förmiddagen samlades 
alla gamla Saabar på parkeringen 
utanför Fribrocks bil, ortens lokala 
Saabförsälj are och tillika mötets första 
samlingsplats. Under någon timmes 
tid gick mötesdeltagarna runt och 
pratade, kollade varandras bilar, drack 
kaffe mm. Vid elvatiden vidtog nästa 
punkt på programmet: en tipsrunda i 
rallyform stiligt anordnad av helsing-
borgaren Ulf Stensson. 
Bilarna flaggades iväg en efter en 
varefter äkta underhållning vidtog. 
"Rallyt" gick genom centrala Ängel-
holm, utefter kusten norrut och sedan 
in på småvägar genom lummiga skogar, 
förbi bondgårdar och efter hand 
alltmer uppför Hallandsåsens sydväs- 

tra del. Vägarna var otroligt inspire-
rande, vilket ledde till att undertecknad 
med flera missade ett antal frågor av 
bara farten. Frågorna bestod ungefär 
till hälften av Saabfrågor och till 
hälften av frågor med lokal anknyt-
ning. Det ca 3,5 mil långa rallyts 
slutmål var parkeringen utanför 
Margeretetorps gästgivargård. På 
parkeringen väntades alla ekipagen in 
under det att deltagarna mer ingående 
granskade varandras bilar, snackade 
och skröt. 
Snart bar det dock av igen, om än bara 
några hundra meter, upp till Hjärnarps 
församlingshem. Resten av dagen 
tillbringades sedan i viss anslutning 
till Mattias Roswalls småruggiga 96-63, 
vars släpvagn alltid innehåller 
förutsägbara saker typ grillkorv och 
tvåtaktsolja, om än förpackade var för 
sig. Under korvgrillningen delades 
även priser ut till tipsrallyts vinnare 
samt till diverse andra kategorier, t ex 
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BAKRUTAN 7 
	

A 

mest långväga mötesdeltagare. Två 
ekipage prisades för längsta färdväg, 
nämligen Daniel Gustavsson från 
Linköping som puttrat 40 mil med sin 
nyligen inköpta 95-64, samt ett danskt 
par, som färdades i en beige 96-62. 

Totalt kom 21 gamla Saabar till träffen. 
Äldst var Hans Regn&s 92-50, och 
yngst Mats Adolfssons blåa 
jubileums-80:a. Således den första och 
sista modellen av ursaaben, men det 
fanns gott om andra intressanta bilar 
på träffen också: Anders Källquist 
körde sin nyrenoverade röda GT 750- 
59 tätt följd av sonen Andreas i 
dennes röda MC -66, som är ombyggd 
till kortnos och försedd med V4-motor! 
Mikael Isaksson från Hanaskog dök 
upp i sin blåa 96-67 tvåtakt, och vad 
vore väl ett saabmöte utan Göran och 
Gunbritt Claesson från Borås i deras 

röda Sport-63... Utöver Källquistarna 
kom från Blekinge även Stefan Bjarting 
med sonen Henrik från Sturkö i Stefans 
gråa 96-60, och från Ronneby körde 
undertecknad och en kompis i min gråa 
96-62. Sammanlagt besöktes mötet av 
2 st 92:or, 2 st 93:or (varav en GT), 8 st 
kortnos 96:or (varav en sport och en 
MC V4...), 2 st långnos 96:or 2T (varav 
en sport), 5 st "vanliga" V4:or samt en 
Sonett III. Dessutom en 900 och en 
Opel Kapitän -59. 

Sammantaget ett välplanerat och 
trevligt möte denna strålande augusti-
lördag. Arrangörerna Mattias Roswall, 
Hans Regn6., Hans Claesson och Ulf 
Stensson har all anledning att vara 
nöjda. 

Text: Magnus Fast 
Foto: Mattias Roswall 

Tre glada Blekingesaabar: Artikelförfattarens 96-62, 
Anders Källquists GT 750-59 och Stefan Bjartings 96-60. 
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Inbjudan till årsmöte 

Söndagen den 8 mars klockan 12.00. 

Platsen för mötet är 
Nordiska Museet i Stockholm. 

Väl mött! Hälsar styrelsen. 

BAKRUTAN ArwJÅWAW A 

ENKÄTEN! 
Styrelsen tackar de medlemmar som tagit sig tid att fylla i och skicka in enkäten. 
Nu håller vi på att utvärdera och tänka ut hur vi skall dra nytta av era åsikter 
på bästa sätt. Tre av de medlemmar som skickat in kommer att få ett brev på posten 
med ett presentkort att handla i klubbshoppen för. 

Tack! 
Martin Bergstrand 
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LE1~11119111~9~1074~~ BAKRUTAN 

Svenska Saab Registret 
	

Sida: 

Försäljningsprislista 	Utskrivet: 	97-11-02 

Urval: 	Allt 

Prislista 	Benämning 
Artikelnr Artikelbenämning 

Valut 
Grundpris Mom 

1 	EXTERN PRISLISTA 
2"v4 	 2" AVGASSYSTEM V4 SIMONS 

Inkl moms 	SEK 
1 450,00 

701 092 STÖTFÅNGARFÄSTE 92 BAK 50,00 
701 194 BRICKA STYRVXL 92 5,00 
701 459 GUMMI 5,00 
701 550 AVGAS GRENRÖR 92 250,00 
701 706 FJÄDER 5,00 
701 821 ARM RESHJULSLUCKA CHNR -5300 20,00 
702 207 SHIMS 5,00 
702 240 TÄCKLOCK STYRVXL 92 5,00 
702 316 PINJONG STYRVÄXEL 92 100,00 
702 375 FÄSTE AVGRÖR CHNR -1500 10,00 
702 437 KYLVATTENRÖR INLOPP 92 40,00 
702 521 PINNSKRUV VEVAXEL 92 15,00 
702 637 DREV 2:AN 92 30,00 
702 648 DIFFKAPSHALVA 92 100,00 
702 659 GLIDBRICKA SYNKRONISERING 92 5,00 
702 660 BUSSNING BACKDREV 92 20,00 
702 675 LAGERSÄTE VXLL 92 20,00 
702 678 FRIHJULSAXEL 92 50,00 
702 686 LAGERSÄTE MNR 16699 92 5,00 
702 688 LÅSRINGSHALVOR DIFF 92 5,00 
702 691 GLIDBRICKA 5,00 
702 694 LÅSBRICKA DIFF MNR -4500 92 5,00 
702 696 HUS HASTIGHETSMÄTARDRIVNING 92 30,00 
702 738 RUTHÅLLARE V92-96 100,00 
702 765 GUMMIBUFFERT HUV-HJULHUS -64 10,00 
702 853 BRICKA FÖRSÄNKT 5,00 
702 948 FJÄDERBRICKA HANDBROMS 92 5,00 
702 980 MUTTER BROMSAR BAK 92 5,00 
702 988 TÄTNING FR HJULCYL 64-66 10,00 
703 008 KOLV BAKRE HJULCYL 5,00 
703 040 PACKN HUVCYL -134.999 5,00 
703 168 DISTANS B-STOLPE 92 5,00 
703 333 KULLAGER LAMELLAXEL 50,00 
703 356 BUSSN VXLLÅDA MNR 16700- 92 20,00 
703 357 BUSSN VXLLÅDA MNR 1-3794 92 20,00 
703 360 GENERATORREM 92 50,00 
703 367 GUMMIGENOMFÖRN CHNR -8000 5,00 
703 427 LAGERHUS BAKAXEL 200,00 
703 486 MUTTER BROMSVÄTSKEBEH 92 5,00 
703 609 SKYDDSRÖR TOPPLOCK 92 30,00 
703 620 STARTMOTORSKRUV 92 15,00 
703 645 MUTTER VXLLÅDA 92 5,00 
703 647 SHIMS DIFFDREV 0,3 92 10,00 
703 648 SIMS DIFFDREV 0,1 92 10,00 
703 649 SHIMS DIFF 92 20,00 
703 650 KÄRNHÅLSLOCK VXLIÅDA 92 5,00 
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BAKRUTAN FAW"Afffr".~.""sa 
Svenska Saab Registret 

Urval: 	Allt 

Prislista 	Benämning 
Artikelnr 

Sida: 

Försäljningsprislista 	Utskrivet: 

Artikelbenämning 

2 

97-11-02 

Valut 
Grundpris Mom 

703 656 SKRUV KOPPLWIREFASTE 92 10,00 
703 661 MANÖVERARM FRIHJUL 30,00 
703 662 FJÄDERSÄTE VXLLÅDA 92 5,00 
703 675 VÄXELLÅDSLOCK 92 100,00 
703 685 PINNBULT VÄXELLÅDA 92 15,00 
703 688 GAVELLOCK VXLLADA 92 100,00 
703 689 INSPEKTIONSLOCK VXLLÄDA 92 100,00 
703 706 KUGGSTÅNG STYRVÄXEL 92 100,00 
703 708 LOCK STYRVÄXEL 92 5,00 
703 710 SHIMS STYRVÄXEL 92 10,00 
703 712 FILTHÄLLARE STYRVÄXEL 92 5,00 
703 713 FILT STYRVÄXEL 92 5,00 
703 741 RATTAXELTAPP 92 30,00 
703 745 RATTLAGRING 92 80,00 
703 794 GUMMI DÖRRUTA CHNR -12000 92 5,00 
703 903 VÄXELSPAK 92 40,00 
703 921 FÄSTPLATTA BROMSHUVUDCYL 92 40,00 
703 942 SIGNALKONTAKT 50,00 
703 985 LAMPANSLUTNING 92 50,00 
703 986 LAMPANSLUTNING 92 50,00 
704 020 MUTTER ELSYSTEM 5,00 
704 043 VAGNSBULT STÖTFHORN 92 10,00 
704 047 REM BAKSÄTESRYGG 92 30,00 
704 176 STYRPINNE VEVAXEL 92 5,00 
704 399 SKYDDSPLÅT STARTMOTOR 92 30,00 
704 542 GENERATORAXEL 92 100,00 
704 552 STÖTFÄNGARFASTE HF INRE 92 50,00 
704 553 STÖTFÄNGARFÄSTE V F INRE 92 50,00 
704 554 STÖTFÅNGARFÄSTE HF YTTRE 92 50,00 
704 562 VENTILATIONSLUCKA 92 40,00 
704 564 FJÄDER FRISKLUFTSLUCKA 92 10,00 
704 567 BAKELITBRICKA BR PUMP MNR-5300 30,00 
704 568 ISOLERHYLSA BR PUMP MRN 1-5300 10,00 
704 585 DISTANS B STÖTD CHNR 1-800092 5,00 
704 607 GUMMIGENOMFÖRN STARTREGL 92 5,00 
704 610 MEMBRAN BRPUMP MNR -5300 20,00 
704 632 BRICKA SYNKRONISERING 92 5,00 
704 636 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,00 
704 646 HASTIGHETSMÄTARWIRE 64 15,00 
704 682 FÖNSTERHISS 92 80,00 
704 683 FÖNSTERHISS 92 80,00 
704 697 FJÄDER HANDBROMS 92 5,00 
704 699 FJÄDERRING SYNKRONISERING 92 5,00 
704 707 UPPH AVGASSYSTEM 92 20,00 
704 730 SKÄRMBRICKA FRAM 92 10,00 
704 748 SKRUV TAKLAMPA CHNR 1-1250092 5,00 
704 876 BRICKA FRAMAXEL CHNR 5401-9000 5,00 
706 014 BRICKA 5,00 
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BAKRUTAN 

Svenska Saab Registret 

Urval: 	Alt 

Prislista 	Benämning 
Artikelnr 

~11~~1.11,71411r" 

Sida: 	 3 

Försäljningsprislista 	Utskrivet: 	97-11-02 

Valut 
Artikelbenämning 	 Grundpris Mom 

706 029 FÄSTBAND BENSINTANK 92 50,00 
706 089 SIGNALFÄSTE CHNR 80001- 92 20,00  
706 141 SKRUV STRALK CHNR 8001- 92 5,00 
706 153 REMSKIVAGENERATOR 92 30,00 
706 225 SKRUV BAKLJUS CHNR 11001- 92 5,00 
706 260 FJÄDER 92 TRYCKPLATTA 25,00 
706 305 SKRUV BROMS FR CHNR 13001- 92 5,00 
706 3134 HJULCYLINDER BAK 93-96 388,00 
706 388 INNERHANDTAG KROM 96 2T 30,00 
706 395 VENTILHUS BRPUMP 92 20,00 
706 399 SIL BRPUMP 92 20,00 
706 401 PACKNING BR PUMP 92 20,00 
706 405 FJÄDER (MELLAN KLÄDSEL 0 DÖRR) 10,00 
706 407 KONTAKTBRYGGA BRPUMP 92 30,00 
706 413 SKRUV BRPUMP 92 5,00 
706 414 BRICKA BRPUMP 92 5,00 
706 416 LOCK 6V BRANSLEPUMP 35,00  
706 429 SKRUV BRPUMP 92 5,00 
706 545 SUGRÖR TANK 92 B 50,00  
706 644 STÖTDÄMPARE FRAM 92 75,00 
706 645 STÖTDÄMPARE BAK 92 75,00 
706 649 BULT 10,00 
706 868 BENSINPAFYLLNRÖR ÖVRE 926 50,00 
706 930 INSTRUMENT 92 KPL 	 1 000,00 
706 932 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,00 
706 933 TEMPMÄTARE 92B SVART 400,00 
707 083 MÄSSINGSBRICKA 5,00 
707 288 GUMMIBRICKA VXLLÄDA 5,00 
707 299 BRICKA 5,00 
707 313 SKRUV 5,00 
707 369 FJÄDER KOPPL ARM SAXOMAT 5,00 
707 386 KULLAGER FR MELLANAXEL VXLL 50,00 
707 426 LAMELLAXEL 3 VXL93 96 50,00 
707 432 FJÄDER FRIHJUL 5,00 
707 441 LASRING FRIHJULSAXEL 5,00 
707 675 STYRSTAG 50,00  
707 687 GENOMFÖRNING VXLSPAKSAXEL 5,00 
707 717 INSUGNINGSPACKNING 93-96 20,00 
707 740 KOLVBULT 20,00 
707 747 PACKNING INSUG-FÖRGASARE 10,00 
707 770 GENERATORFÄSTE -64 20,00 
707 771 PACKNING GRENRÖR-LJUDDÄMPARE 40,00 
707 777 PACKNING MOTOR GRENRÖR 40,00 
707 792 LASRING FÖRDELARVÄXEL 15,00 
707 866 UNDER LJUDDÄMP FÄSTE 5,00 
707 884 BRÄNSLESLANG 80,00 
707 925 GASREGLAGE AXEL SOLEX -64 30,00 
707 926 SPINDELHUS 100,00 
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BAKRUTAN  

Svenska Saab Registret 
	

Sida: 	 4 

Försäljningsprislista 	Utskrivet: 	97-11-02 

Urval: 	Allt 

Prislista 	Benämning 	 Valut 
Artikelnr 	 Artikelbenämning 	 Grundpris Mom 
707 938 	 PBOX INRE 93 9656-64 	 40,00 
708 071 	AXEL VÄXELLÅDSLOCK 4 VXL 	 40,00 
708 138 	SYNKRING 2-4 	 100,00 
708 251 	GASREGLAGE AXEL 	 20,00  
708 336 	STÖTFHORN FR 0 BAK 93 96 FR 95 	 550,00 
708 371 	VAGNSBULT STÖTFHORN 	 10,00 
708 375 	STÖTFBULT KORTNOS KROMAD 	 24,00  
708 420 	KÖRRIKTNINGSPIL 93 12V 	 500,00 
708 511 	STÖTFSKENA VF 93 96 	 850,00 
708 512 	STÖTFSKENA HF 93 96 	 850,00  
708 601 	STÖTFSKENA 93 VF 	 850,00 
708 602 	STÖTFSKENA 93 HF 	 850,00 
708 605 	GUMMILIST FRAMSKÄRM KORTNOS 	 65,00 
708 881 	REGISTERINGSBELYSNING 93 	 100,00  
709 227 	BULT 	 5,00 
709 263 	FÖRKOPPLMOTSTÅND 	 40,00 
709 270 	FLÄKTVINGE KUPE 	 20,00 
709 382 	FJÄDER FRAM 93 96 	 200,00 
709 457 	LUFTFILTER 93-96 TOM 64 	 93,00 
709 459 	BRICKA 	 5,00 
709 467 	FR LJUDD 93-96 2T UNDER TILLV 	 650,00 
709 689 	STÖTSTÅNG TORKARE 	 40,00 
709 701 	GLAS PLJUS FR 93-96 RUND MODEL 	 50,00 
709 851 	VÄRMEKRAN 	 50,00 
710 087 	STOPPMUTTER VXLSPAK SAXOMAT 	 5,00 
710 289 	DÖRRLÅSMEKANISM H 93 TIDIG 	 50,00 
710 312 	KOPPLINGSSLANG? 	 100,00 
710 715 	KABELHÄRVA BLINKOMKOPPLARE 	 50,00 
710 716 	KABELHÄRVA 	 100,00 
710 991 	GÅNGJÄRN 	 50,00 
711 729 	GÅNGJÄRNSBULT 	 40,00 
711 730 	GÅNGJÄRNSFÄSTE ÖVRE 	 40,00 
712 018 	GÅNGJÄRN BAGAGELUCKA 	 50,00 
712 113 	STÖTDÄMPARBUSSN Ö BAK93-96 	 10,00 
712 474 	BRÄNSLESLANG ZENITH 93-96 	 100,00 
712 514 	DIFFDREVSAXEL 	 40,00  
712 515 	BULTAR TILL DIFFHUS 	 8,00 
712 601 	STRÖMBRYTARE 	 20,00 
712 626 	LOCK SPOLARBEHÅLLARE 	 15,00 
712 922 	TORKARMOTOR 93 	 300,00  
712 962 	RÖTT BAKLUSGLAS KANTIGT 93 	 100,00 
715 010 	LÅSMEKANISM H 93 - 96 	 40,00 
715 113 	LÅSSTÅNG INRE DÖRR 	 10,00 
715 404 	BRÄNSLEMÄTARE-63 	 100,00  
715 406 	AMPERE MÄTARE -63 	 100,00 
715 487 	TORKARARM 93-96 -129.100 	 25,00  
715 663 	BLINKERSINSATS 93-96 FRAM 	 200,00 
715 706 	STÖTSTÅNG TORKARE 61-68 	 40,00  

11 



BAKRUTAN 

Svenska Saab Registret 
	

Sida: 
	

5 

Försäljningsprislista 	Utskrivet: 	97-11-02 

Urval: 	Allt 

Prislista 	Benämning 
Artikelnr 
715 764 
715 782 
716 701 
716 716 
716 717 
716 745 
716 746 
716 747 
716 752 
716 759 
717 514 
717 543 
717 544 
717 747 
717 864 
717 877 
717 903 
717 903 RACING 
718 097 
718 108 
718 110 
718 2116 
718 397 
718 429 
718 444 
718 498 
718 747 
718 749 
718 749 R 
718 917 
719 009 
719 222 
719 318 
719 675 
719 859 
719 860 
719 864 
719 873 
719 906 
720 165 
720 681 
720 682 
720 970 
720 974 
720 976 
721 058 
723 132 
723 451 

Artikelbenämning 
GLAS FR PLJUS 96 63-64 KANTIGT 
TORKARBLAD EJ BAJONETTFATTN 
LAGRING T-KORS DRIVAXEL 66- 
1:ANS DREV 93-96 
BACKDREV 93-96 
MEMBRAN VÄXELLÅDA 
PBOX VÄXELLÅDA 30-48-10 
PBOX VÄXELLÅDA 25-50-10 
SYN KNAV VÄXELLÅDA 96 
SYNKRING 1:AN 
DIFFDREVSAXEL 
Ö BÄRARMSLAGR UTAN BUSSNING 
Ö BÄRARMSLAGRING UTAN BUSSN 
BROMSSKIVSATS SPORT 
TOPPLOCKSPACKNING KNOS 850 
TOPPLOCKSPACKNING 93 750 
LUFTFILTER SPORT 
LUFTFILTER SPORT/TÄVLINGSMOD 
STÄNKSKYDD BAK 96 
TÄTNING BROMSOK V4 -SPORT 
KOLV BROMSOK SPORT 
KEDERLIST BAKSKÄRM 96 
GUMMIPLUGG FYRKANTIG 
SIGNALRING 96 63- 
BUSSNING NEDREBÄRARM 
FJÄDER 
TÄCKLOCK IMV FÖRDELARE 
ROTOR 
ROTOR AVSTÖRD 
FÖRGASARE SOLEX F40 Bl 2TAKT 
LADDNINGSRELÄ ERS AV 783 926 
KYLARVÄGG V 96 KORTNOS 
PEDALGUMMI 93-96-99 
MELLANLÄGG BAGAGEHANDTAG 
BROMSCYL ERS AV 737 278 
BROMSCYL ERS AV 737 279 
PLASTRING HUVUDCYL 96 -64 
LÅSNING 
DAMMSKYDD HUVUDCYLINDER BROMS 
BAKLJUS V 65- 
STÖTFHORN VB 95 -69 
STÖTFHORN HB 95-69 
BAKLJUS RÖTT 95 
STÖTFBULT BAK LÅNG 95 
BÄRJÄRN STÖTF BAK 95 
BAKRUTA 95 
BAKLJUS H 96 65- 
SIDOPLÅT 95-67 

Valut 
Grundpris Mom 

50,00 
40,00 
25,00 

100,00 
80,00 
10,00 
50,00 
50,00 

150,00 
100,00 
90,00 
70,00 
70,00 

1 200,00 
450,00 
100,00 
80,00 
80,00 
80,00 
45,00 

100,00 
95,00 
10,00 
50,00 
89,00 
10,00 
10,00 
50,00 
60,00 

200,00 
0,00 

250,00 
81,00 

5,00 
0,00 
0,00 

20,00 
20,00 
20,00 

150,00 
490,00 
490,00 
150,00 
30,00 
25,00 
80,00 

150,00 
800,00 
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Svenska Saab Registret 

Urval: 	Allt 

Prislista 	Benämning 
Artikelnr 

Sida: 

Försäljningsprislista 	Utskrivet: 

Artikelbenämning 

6 

97-11-02 

Valut 
Grundpris Mom 

723 902 KEDERLIST 95 BAK 80,00 
723 955 GÅNGJÄRN BAKSÄTE 85 25,00 
724 346 DEKLIST 95 VB NEDRE 80,00 
724 347 DEKLIST 95 HB NEDRE 80,00 
724 349 DEKPLAT VB 95 100,00 
725 949 STÖTFHORN VB 95 69-71 80,00 
725 950 STÖTFHORN HB 95 69-71 80,00 
730 044 HF SKÄR M95 96 65-68 600,00 
730 314 BLANK HÅLLARRING STRÅLK 65-68 50,00 
730 343 PLJUS VF 65-68 150,00 
730 344 BAKDEL PLJUS FRAM 65-68 40,00 
730 345 GLAS PLJUS FR 65-68 SE 730 919 0,00 
730 395 LJUSOMKOPPLARE GOLV 65-68 100,00 
730 553 SLANG 65 2T 30,00 
730 555 SLANG 65 2T 30,00 
730 909 BAKLJUSGLAS V 96 65- 100,00 
730 919 PLJUSGLAS FR 68-68 50,00 
730 924 GLAS INNERBELYSNING 96 50,00 
731 008 PACKNING ANSLROR V SIDA 65-68 10,00 
731 010 SLANG VATTENRÖR-INLOPPSROR 65- 30,00 
731 018 TOPPLOCKSPACKNING LÅNGN 65- 450,00 
731 041 PACKNING TERMOSTATHUS 65-68 10,00 
731 042 PLUNCH TERMOSTATHUS 65-68 20,00 
731 045 PACKNING VATTENRÖR-PUMP 65-68 10,00 
731 053 GENERATORREM 65-68 10,00 
731 059 PACKNING BRPUMP 65-68 10,00 
731 104 KYLARE 65-68 RENOVERAT 600,00 
731 169 LUFTFILTER 65-68 2TAKT 150,00 
731 194 PACKNING INSUGNRÖR-FÖRG 65- 20,00 
731 382 FJÄDER SLAVCYL KOPPLING 65- 10,00 
731 931 ARM TILL SOLSKYDD 96 20,00 
731 944 GUMMILIST BAKKANT HUV 65- 120,00 
732 276 TRYCKKNAPPLASCYLINDER 30,00 
732 321 BROMSBACKSATS FRAM 64-68 100,00 
732 379 KOLV BROMSOK V4 100,00 
732 428 GENERATORSTAG 30,00 
732 528 LAMELLCENTRUM 93-95-96 400,00 
732 588 PACKNING VATTENPUMP 65- 15,00 
732 813 KOLV HJULCYL BAK 10,00 
732 927 GUMMILIST RUTA 96 120,00 
733 152 TORPEDÖDEL 95-96 EKONOMI 200,00 
733 232 SIDOSTÖD 80,00 
733 457 TORKARSPINDEL V 96 100,00 
733 469 TORKARBLADSGUMMI 30,00 
733 733 BÄRARMSLAGRING 93-96 70,00 
733 734 BÄRARMSLAGRING 93-96 70,00 
733 775 KOPPLINGSSLANG 95 9665- 120,00 
733 786 RATTCENTRUM 96 -68 70,00 

13 
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Svenska Saab Registret 

Urval: 	PJIt 

Prislista 	Benämning 
Artikelnr 

Sida: 

Försäljningsprislista 	Utskrivet: 

Artikelbenämning 

7 

97-11-02 

Valut 
Grundpris Mom 

734 328 HASTIGHETSMATARWIRE 65- 25,00 
734 355 V INSTÄLLNRING STRALK 69-70 50,00 
734 356 H INSTÄLLNRING STRÄLK V4 69-70 5000  , 
734 796 HJULHUS HF FR DEL 95 96 V4 1 300,00 
734 864 BROMSKOLV 96 25,00 
735 019 STÖTFHORN VF 9669-71 80,00 
735 020 STÖTFHORN HF 96 69-71 80,00  
735 023 STÖTFHORN BAK 96 69-71 80,00 
735 113 
735 119 

RAM TILLHUV 95 9669-73 
SIDOGRILL V 95 9669-70 

0 : 000 11000  0 

735 125 SIDOGRILL V 96 69 80,00  
735 126 SIDOGRILL H 96 69 80,00 
735 571 SLUTBLECK 95 9668- 30,00 
735 782 GÄNGJÄRNSPLÄT H 95 96 100,00 
735 896 GLIST SVART HATTHYLLA 96 100,00 
737 278 HJULCYL VF 64- 110,00  
737 279 HJULCYL HF 64- 110,00 
737 296 KONTAKTRING SIGNAL V4 40,00 
737 307 FRONTPLÄT 95 96 70 500,00 
737 371 STRÄLKASTARSARG V 95 96 71-73 80,00 
737 372 STRALKASTARSARG H 95 96 71-73 80,00 
737 531 VRED BAGLAS 96 72- 50,00  
737 809 SIDOGRILL H 95 96 70-73 80,00  
737 810 SIDOGRILL 95 96 70-73 80,00 
737 826 HJULHUS KPL 95 96 V4 2 000,00 
737 863 TÄCKPLUGG 10,00 
737 872 STÖTFHORN H GUMMI 95 96 72 80,00 
737 890 GOLVPLAT MITTRE EKDEL 95 96 75,00 
739 015 EMBLEM V4 BAGLUCKA 95 96 65.00 
739 017 EMBLEM SAAB BAGLUCKA 95 96 73- 50,00 
739 222 SIDOPL H EKDEL NEDRE 96 100,00 
739 240 B-STOLPE H 96 50,00 
741 622 MOTORHUV SONETT III 950,00 
780 019 VINKELANSL TÄNDSYSTEM 92 5,00 
780 022 ISOLERBRICKA TÄNDSYST 92 0,5 5,00 
780 023 ISOLERBRICKA TANSYST 92 0,2 5,00 
780 042 BRICKA TÄNDSYST 92 5,00 
780 043 ISOLERING TÄNDSYSTEM 92 5,00 
780 074 KOLHÄLLARE START 92 10,00  
780 075 ISOLERBRICKA START 92 5,00 
780 076 ISOLERBRICKA START 92 5,00 
780 077 ISOLERBRICKA START 92 5,00 
780 080 ISOLERBRICKA START 92 5,00 
780 092 SKRUV FÄLTLINDN GENERATOR 92 5,00 
780 095 BRICKA FÄLTLINDN GEN 1-8000 5,00 
780 104 SMÖRJFILT GENERATOR 1-8000 92 10,00 
780 123 KLÄMSKRUV GENERATOR 1-8000 92' 5,00 
780 129 OLJESKYDDSBRICKA GEN 92 5,00 
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Valut 
Grundpris Mom 

780 133 FJÄDERBRICKA GEN 1-8000 92 5,00 
780 162 HUVUDMUNST HÅLLARE 1-8000 92 10,00 
780 164 EMULSIONSMUNSTYCKE 240 92 10,00 
780 173 SKRUV FÖRGASARE 92 CHNR -8000 5,00 
780 176 PINNE FLOTTÖR 92 CHNR -8000 5,00 
780 179 FILTER FÖRG 92 CHNR -8000 15,00 
780 181 BRICKA FÖRG 92 CHNR -8000 5,00 
780 191 BYGEL 5,00 
780 216 BALANSFJÄDER FÖRD 92 10,00 
780 218 GLAS BENSINPUMP 92 50,00 
780 219 REPSATS BRPUMP MNR -11100 30,00 
780 220 FILTER BRPUMP 92 MNR -11100 30,00 
780 235 VENTSTOS 92 100,00 
780 236 VENTSTOS 92 100,00 
780 240 KUPESPJÄLLHUS 92 CHNR 1-4300 50,00 
780 261 KOLHÅLLARE 20,00 
780 299 FJÄDERHÅLLARE BRPUMP 1-12000 10,00 
780 302 SKRUV BRPUMP MNR 1-12000 92 5,00 
780 312 HÅLLARE DÖRRLÅSMEK 92 10,00 
780 319 STÄLLSKRUV KLOCKA 92 20,00 
780 330 NIT KUPELUFTVÄRMARE 92 5,00 
780 454 FJÄDER BAGAGEGOLV 92 5,00 
780 479 KOLV 92 400,00 
780 492 MUNSTYCKE 135 20,00 
780 567 EMULSIONSMUNST 8001- 	92 20,00 
780 568 STARTMUNSTYCKE 8001- 92 20,00 
780 633 ISOLERBRICKA GENERATOR8001- - 5,00 
780 707 SKRUV POLSKO 5,00 
780 891 RÖR 92 10,00 
780 924 ISOLERBRICKA 92 5,00 
780 930 NIT 92 5,00 
780 931 BUSSNING 92 5,00 
780 963 GAVEL M KOLHÄLLARE 30,00 
780 964 KOLHÅLLARE 20,00 
780 965 ISOLERPLATTA 92 5,00 
781 025 SLANGKLAMMA 10,00 
781 133 DISTANSRING 5,00 
781 405 KOPPLBELÄGG 2T 150,00 
781 421 SPJÄLL SOLEX FÖRGASARE 5,00 
781 424 FJÄDER 5,00 
781 437 MUNSTYCKE 10,00 
781 442 FLOTTÖR 21 GR SOLEX FÖRGASARE 20,00 
781 446 KALLSTARTSLID SOLEX FÖRGASARE 30,00 
781 447 FÖRGASARHUS 30,00 
781 453 FJÄDER 5,00 
781 476 TÄCKLOCK FORDELARE 20,00 
781 479 NYCKELÄMNE 40,00 
781 613 ARM 30,00 
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Försäljningsprislista 	Utskrivet: 	97-11-02 

Urval: AJJt 

Prislista 	Benämning 	 Valut 
Artikelnr 	 Artikelbenämning 	 Grundpris Mom 
781 652 	NYCKELÄMNE 	 40,00 
781 667 	REP SATS BROMSAR 92 	 100,00 
781 668 	REP SATS BROMSAR 92 	 100,00 
781 731 	 FLOTTÖRVENTIL 	 2000, 
781 807 	LAGERSATS BAKHJUL 	 100,00 
781 973 	BRYTARSATS FÖRDELARE SPORT 62- 	 75,00 
781 974 	KOLSATS START 2T 	 80,00 
782 212 	DISTANSRING 	 5,00 
782 215 	DISTANSRING 	 5,00 
782 734 	SOLENOID 2T START 	 400,00 
782 870 	FÖRDELARLOCK 2T UTAN VENT 	 50,00 
782 870 VENT 	FÖRDELARLOCK 2T M VENT 	 50,00 
782 931 	 KOLV 93 	 400,00 
783 474 	BRYTARSATS 	 75,00 
783 557 	BROMSKLOSSAR SPORT 	 80,00 
783 577 	FLOTTÖR 	 40,00 
783 639 	REP SATS HJULCYLINDER FR 64-68 	 15,00 
783 926 	LADDNINGSRELÄ 2T 	 150,00 
783 931 	KOLV A 750 CC 	 450,00 
784 645 	GENERATORANKARE 65- 	 150,00 
785 489 	KOLSATS START V4 	 80,00 
786 317 	KONDENSATOR V4 237330091 	 35,00 
786 322 	BRYTARSATS 2T 65-68 BR2T+ V4 	 50,00 
786 354 	KOLSATS TORKARMOTOR 2T 	 50,00 
786 693 	FÖRDELARLOCK V4 67 	 40,00 
787 253 	LÅSSATS 	 150,00 
790 010 	GENERATORBULT MNR 11101-12000 	 5,00 
790 211 	 PINNSKRUV 	 10,00 
790 212 	PINNSKRUV VÄXELLADSLOCK 92 	 10,00 
790 213 	PINNSKRUV 	 10,00 
790 220 	PINNSKRUV 	 10,00 
790 256 	PINNSKRUV STYRVXL 92 	 10,00 
790 265 	PINNSKRUV FÖRGHALS CHNR-8000 	 10,00 
790 267 	PINNSKRUV VXLLKAPA 92 	 10,00 
790 269 	PINNSKRUV VXLKÄPA 92 	 10,00 
790 413 	MUTTER FÖRGHALS 92 CHNR -8000 	 5,00 
790 483 	SPÄNNSTIFT HASTMÄTARDRIVN 92 	 5,00 
790 491 	SPÄNNSTIFT VXLSPAK CHNR -11613 	 5,00 
791 038 	BRICKA 	 5,00 
791 114 	STYRPINNE VXLLHUS 92 	 5,00 
791 402 	SKRUV INSTRHUS 92 	 5,00 
791 417 	KIL VXLLADA 92 	 5,00 
791 458 	KIL 	 5,00 
791 468 	SPÄNNSTIFT FR DRIVKNUT 92 	 5,00 
791 471 	MUTTER KOPPLWIREFÄSTE 92 	 5,00 
791 481 	LASRING KOLVBULT 96 	 10,00 
791 494 	LÅSNING VXLLÅDA 92 	 5,00 
791 559 	TAGGBRICKA 	 5,00 
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Valut 
Grundpris Mom 

791 562 TAGGBRICKA 5,00 
791 578 TAGGBRICKA 5,00 
793 273 SPÄNNSTIFT 5,00 
801 470 FORDELARDREV 50,00 
820 389 TÄCKPLÄT STÖTF BAK 99 69-71 30,00 
820 416 STÖTF HORN 99 80,00 
820 421 STOTFHORN 99 80,00 
820 422 STÖTFHORN 99 80,00 
820 424 STÖTFHORN 99 80,00 
820 457 FÄSTE STÖTF BAK V 99 30,00 
820 458 FÄSTE STOTF BAK H 99 30,00 
820 461 FÄSTE STÖTF BAK MITTRE 99 30,00 
820 705 STANKSKYDDSFÄSTE VB 99 30,00 
820 706 STÄNKSKYDDSFÄSTE HB 99 30,00 
820 789 FÄSTE STÖTF VF 99 -14.259 30,00 
820 790 FÄSTE STÖTF HF 99 -14.259 30,00 
820 938 FÄSTE STÖTF FR MITT 99 14.259 30,00 
820 952 STÄNKSKYDD VB 99 50,00 
820 953 STÄNKSKYDD HB 99 50,00 
821 105 FÄSTE STÖTF MITTRE 99 30,00 
821 107 FÄSTE STÖTF VF 99 30,00 
821 586 EMBLEM GRILL 96 99 69- 150,00 
822 081 EMBLEM"99" 65,00 
824 357 TÄCKPLÅT VB 99 CC 10,00 
824 634 SKYDDSLIST 99 GLE 130,00 
824 641 SKYDDSLIST 99 GLE 130,00 
825 355 TÄCKPLÄT VB 99 CC 10,00 
825 356 TÄCKPLAT B STÖTFÅNGARE 99 CC 10,00 
830 050 GENERATORREM 99 69 45,00 
830 278 INSUGNINGSVENTIL 99 1,7 1,85 20,00 
830 424 ÖRING 10,00 
830 579 FLOTTÖR 99 20,00 
831 456 SLANG 99 73 VATTENPUMP-EXPKÅRL 60,00 
831 842 BRÄNSLEFILTER 99 30,00 
833 999 GASWIRE 99 150,00 
834 118 AXIALLAGER 20,00 
834 333 SLAVCYLINDER 99 -74 150,00 
834 603 VATTENPUMPSAXEL 99 120,00 
834 682 PACKNING TERMOSTATHUS 99 1,85L 20,00 
835 466 INSPRUTNINGSVENTIL 99LE 150,00 
837 227 KYLSLANG ÖVRE 99 1,7 + 1,85 60,00 
837 350 FRIHJULSWIRE 99 50,00 
838 021 KOPPLINGSBELÄGG 99? 125,00 
838 027 UNDERDEL VXLSPAK PLAST 99 80,00 
838 261 GASREGLAGESTANG 20,00 
840 227 FÖNSTERVEV M GUMMI 96 99 25,00 
840 759 SKYDD BAKLYKTA 99 GRÅ 20,00 
840 826 HANDTAG UTV DÖRR 9969-73 100,00 
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Arlikelnr 	 Artikelbenämning 	 Grundpris Mom 

841 093 	WIRE? 	 10,00 
841 224 	VRIDHYLSA LÄSCYLINDER INRE 	 30,00 
841 339 	SKYDD BAKLYKTA 99 SVART 	 20,00 
843 293 	BLANK HYLSA LASCYLINDER 96 99 	 20,00 
843 495 	RATTCENTRUM 99 	 100,00 
843 626 	SOLSKYDD 99 	 40,00 
843 655 	RESERVHJULSBAND GRATT 99 	 40,00 
848 678 	VRIDHYLSA LASCYLINDER INRE 	 30,00 
850 067 	CHOKEHANDTAG 99 RUND 	 25,00 
850 156 	BLINKERSGLAS HF 9972-76 	 75,00 
850 504 	BLINKERSOMKOPPLARE 99 	 80,00 
850 509 	BLINKERSGLAS VF 99 69-71 	 75,00 
850 510 	BLINKERSGLAS HF 9969-71 	 75,00 
850 545 	KOLKÄLLARE TORKARMOTOR KPL 	 60,00 
850 795 	CHOKEHANDTAG 99 	 20,00 
850 869 	BLINKERSGLAS VF 99 72-76 	 75,00 
851 148 	MITTRE FÄSTE LJUSTORKARE 96 99 	 20,00 
851 235 	LADDNINGSRELÄ 	 125,00 
853 257 	SIDOREFLEX RÖD 99 USA 	 50,00 
853 258 	SIDOREFLEX RÖD 99 USA 	 50,00 
853 303 	KONTAKT 	 30,00 
854 508 	DREVSATS LJUSTORKARMOTOR 	 40,00 
860 105 	MITTENGRILL 9969-73 	 100,00 
860 106 	EMBLEM SAAB GRILL 96 99 	 180,00 
860 220 	FRISKLUFTSVENTIL 99 	 20,00 
860 312 	EMBLEM 99 	 65,00 
870 089 	LAMELLAXEL99 1,85 L 	 200,00 
870 170 	URTRAMPNINGSLAGER 99 -74 	 40,00 
871 112 	FRIHJUL 99 	 200,00 
880 181 	 LUFTFILTER V4 66-67 	 40,00 
880 407 	EMBLEM 'V4"STORT SKÄRM+BAK 	 55,00 
880 919 	SLAVCYLINDER KOPPLING 65- 	 200,00 
881 195 	KONDENSATOR V4 237330111 	 35,00 
881 457 	BRÄNSLESLANG FLÄTAD 93 96 	 80,00 
881 565 	TERMOSTAT 99 1,7 + 1,85 	 50,00 
881 6126 	KEDERLISTSATS FRAMSKÄRM 65- 	 146,00 
881 6134 	KEDERLISTSATS BAKSKÄRM 96 	 154,00 
881 6142 	KEDERLISTSATS BAKSKÄRM 95 	 165,00 
883 136 	FÖRDELARDREV 	 50,00 
883 529 	GLAS SIDOREFLEX 	 30,00 
884 010 	SLANG 	 20,00 
885 057 	LJUSTORKARMOTOR 96 71- 	 250.00 
890 942 	BROMSSLANG 99 	 50,00 
891 951 	KOPPLINGSSLANG 99 	 210,00 
899 462 	LASPINNSSATS BROMSAR FR 99 74 	 20,00 
AVGASDEKAL AVGASDEKAL V4 GRÖN 	 50,00 
BLÅTT 	 SPORTTYG BLÅTT 	 900,00 
BOSCH 	TÄNDSTIFT M225 T1 	 20,00 
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Försäljningsprislista 	Utskrivet: 	97-11-02 

Urval: 	Allt 

Prislista 	Benämning 
Artikelnr 
CHASSIPLÄT 
DAMASK 
DEKAL BRPUMP 
DEKAL LUFTLUC 
DEKAL OJEBEH 
DEKAL VARN 
DEKALLUFTR 
FALGEMBLEM 
GRÅTT 
HÖGTALARGALL 
KOLV 93 
KOLV 96 
MINUSPOL 
NGK A8 
PLUSPOL 
SPORT 
TYG 92 

Artikelbenämning 
CHASSINUMMERPLÄT 
DRIVAXELDAMASK 92 
BENDIXDEKAL BRÄNSLEPUMP SPORT 
DEKAL VENTILATINSLUCKOR KORTNO 
DEKAL OLJEBEHALLARE SPORT 
VARNINGSDEKAL VÄXELSTRÖMSGEN 
LUFTRENARDEKAL SPORT KORTNOS 
EMBLEM TILL FOTBOLLSFÄLG 
SPORTTYG GRÅTT 
HÖGTALARGALLER 9969-74 
KOLV 93 750 0,5MM ÖD 
KOLV 96 71,0 MM 
MINUSPOL LITEN 
TÄNDSTIFT SPORT NGK A8 
PLUSPOL LITEN 
LJUDDÄMPARSATS SPORT FR 0 BAK 
TYG 92 A 

Valut 
Grundpris Mom 

50,00 
100,00 
60,00 
40,00 
60,00 
60,00 
60,00 

125,00 
900,00 

50,00 
700,00 
700,00 

10,00 
80,00 
10,00 

1 350,00 
2 000,00 

Reservdelarna i listan kan köpas från vår reservdelsman Rolf Jensen. 
Beställning sker helst per brev eller fax på följande adress och faxnummer. 
Beställt material levereras inom 1 månad efter beställning. 
Telefontid: torsdagar 19-21. 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebyggd 
Tel: 033-29 53 69 
Fax: 033-29 53 69 
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SAAB 60 år 
Jubileum i 
Linköping. 
Den 6 och 7 september hade SAAB 
60 års kalas på sitt flygfält i Linkö-
ping. 
Under de båda dagarna handlade det 
mest om flyg men det fanns även ett 
visst bilinslag. Man visade bland 
annat upp Ur-Saaben, Sonettl och 95- 
59 mm, dessutom uppträdde SAAB 
PERFORMANCE TEAM. På mark 
utställningen saknades bara Saab B18 
och Saab 90 Scandia ur dess hela 
flygplansproduktion. Saab kom med 
två roliga flygnyheter som visades 
upp, dels en J21R som man byggt av 
en J21A. Den J21A som man har byggt 
om är det flygplan som stod utanför 
Tekniska Museet. Inget av de 60 
ursprungliga J21R sparades till 

eftervärlden, så detta var ett bra 
alternativ. 
Men den roligaste nyheten var att man 
hade fått upp en B17, som är Saabs 
första egenproducerade flygplan. Det 
är renoverat in i minsta detalj och flög 
för första gången officiellt under 
jubileet. Detta fina B17 plan är tillver-
kat i Trollhättan och är minst lika fint 
som 27 juli 1943 när det levererades till 
F7 Såtenäs. Där tillhörde det den andra 
divisionen, Blå Johan. Det är alltid 
trevligt att höra ett propellerplan utan 
turbo-propmotor taxa ut och starta. 
Under flygningen så förevisade man 
de karakteristiska landningsställen 
under en fingerad dykning (B17 är en 
störtbombare och har landningsstället 
som luftbroms för att inte flyga för fort 
när den dyker). 
En annan nyhet som presenterades 
den dagen var att flygdivisionen har 
bytt namn från Saab Scania till Saab 
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Aerospace. Man visade också upp 
andra produkter från Saabs stora 
sortiment. Som t ex Saab Combitech, 
vars största bolag heter Saab Ericsson 
Space. De tillverkar bland annat 
datorer till Arianneraketema. När man 
tittat runt överallt så var det tid att 
söka upp en bra plats varifrån man 
skulle kunna se hela uppvisningen. 
Huvudflygprogrammet var mycket 
trevligt att se. Det blir för mycket att 
rada upp allt som var i luften denna 

dag, så jag nämner bara 
en del. Saab B17 har jag 
redan nämnt, och de 
flög med alla modeller 
som var flygdugliga, 
men speciellt roligt var 
det att se SK 60, J29 
Tunnan, J32 Lansen, J35 
Draken, JA37 Viggen, 
och JAS39 Gripen. En 
annan var den enskilda 
flygningen av JAS 39, 
ett sådant liv ett 

modernt flygplan kan föra. Sedan var 
dagen slut, men jag hoppas att Saab 
arrangerar fler fina flygdagar och 
renoverar fler gamla plan, som t.ex 
J21A med dess fina Daimler Benz 
motor. 
Ett stort tack till SAAB för denna fina 
uppvisning. 

Text: Nicklas Lindberg 
Foto: Göran Lindberg och 
Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder AB 
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En orgie i blårök 
Evenemanget i Trollhättan i somras 
torde väl vara årtiondets Saab-
händelse. (Näst efter att jag fick 
igenom min bil med blankt papper i 
besiktningen häromåret förstås...) 

sånt, ty fram på eftermiddagen kändes 
det som om knäna kokade. Som tur var 
hade jag ett par jeans liggande i bilen, 
hellre genomsvettig än genomstekt! 
För det tredje borde jag ha insett att 

Saabjubileet var förvisso en riktig 
fullträff av många goda orsaker. Men 
för det första så kan jag vackert 
konstatera att jag i förberedelserna 
inför detta evenemang begick tre 
uppenbara misstag. 
För det första borde jag ha tagit med 
en tiolitersdunk med vatten, för det var 
ju varmt och det gick åt vätska både 
till folk och bilar. (Man kan ju tyvärr 
inte dricka tvåtaktsolja...). 
För det andra så borde jag förutsett att 
man inte går med osolade och 
oskyddade ben en hel dag utan att 
bränna upp sig... Jag borde smort 
benen med solskyddsfalctor 84 eller nåt 

kombinationen små barn-vita kläder-
smutsiga bildelar inte är att föredra. 
Min dotter Saabina, som är lite drygt 
tre år, började nämligen dagen med att 
ingående undersöka mynningen på 
avgasröret på pappsens bil. Varvid nya 
fina vita t-shirten var fördärvad. 
-Dä ä rolit pappa! Hördes det bakom 
bilen... Hustrun Monica, som är 
betydligt äldre än tre år, tyckte inte att 
det var kul. Halvbränd tvåtaktsolja är 
inte så lätt att få bort i tvätten. Nej, det 
får bli svart overall för den unga 
damen nästa gång! 
Men trots dessa små missar så var det 
verkligen en träff värd namnet! Det är 
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så många som redan uttryckt sin 
uppskattning över alla som jobbat hårt 
både före och under träffen, så det är 
bara att instämma i kören. Jag tycker 
att det verkligen var välorganiserat, en 
bedrift med tanke på det stora antalet 
deltagare. Ja, att det finns så många 
Saabåkare! Och att det finns så många 
Saabklubbar världen över visste jag 
faktiskt inte. Det var kul att se alla 
långväga gäster och dessutom flera 
som släpat med sig bilen tvärs över 
halva jordklotet! 
En fördom som man gärna drar fram är 
att japaner alltid filmar eller fotografe-
rar var de än befinner sig. Det värsta är 
ju att det verkligen stämmer... Medlem-
marna i Saab Owners Club Of Japan 
inte undantagna, t o m inne hos 
kockarna på grillfesten var de med sin 
videokamera! Jovisst, det är klart att 
de vill ha minnen med sig från en 
sådan exotisk tillställning som en 
Saabträff i Sverige. Det var trevligt att 
stifta bekantskap med dessa Saabister 
från soluppgångens land! Jag hade 
nöjet att ha Mr Masaaki Shibata från 
Tokyo med mig i bilen under körningen 
på banan. Tyvärr var han sämre på 
engelska än jag så snacket flöt lite 
trögt, men enligt hans visitkort är han 
tydligen redaktör för japanska Saab-
klubbens tidning samt innehavare av 
en styck Saab 900 av 1990 års modell. 
Under hela åkningen log han artigt 
samtidigt som hans kamera oupphör-
ligt klickade, och han klappade mig på 
axeln och sa: "Safety driving"! 
Körningen på banan var väl dagens 
höjdpunkt! Vi var nog många som fick 
ofrivilliga ryckningar i högerfoten, allt 

eftersom tiden närmade sig att vi 
skulle släppas ut på den heta asfalten. 
Och det var spännande för alla 
trettioåtta hästarna att få vråla fram 
genom velodromkurvan. tyvärr blev 
kusarna lite för varma så husse fick ta 
det lite lugnt på de sista varven. 
Det var minst lika kul att vara åskådare 
och åhörare vid bankanten. Ja, det var 
en upplevelse att lyssna till olika 
trimningsgraders välljud, en Saab låter 
ju alltid vackert var och hur den än är! 
T ex så lät herr Ekendahls vita best 
väldigt skojigt! 
På tal om lyssnande så var det också 
en oförglömlig upplevelse att vid flera 
tillfällen under helgen lyssna till den 
store Erik och hans swinglish! Själv 
brukar jag skryta över att jag pratar 
västgötska språket med svensk 
brytning, men Erik lyckas tala både 
västgötska och engelska samtidigt 
med den svenska brytningen som en 
trevlig accent. Och det märkliga att det 
tycks fungera i kombination med vilka 
nationaliteter som helst. 
Ja, intrycken blev många denna helg, 
att bara spankulera runt bland alla 
dessa bilar med stort "S" var en 
njutning för en Saabdeformerad själ. 
För varje varv man tog runt 
utställningsområdet, ju fler intressanta 
saker upptäckte man. Varje gång jag 
kom till Sonettavdelningen så kändes 
en oförklarig leklust. Ja, förlåt alla 
Sonettägare, men av någon anledning 
så känner jag mig som en liten gosse i 
leksaksaffären när jag ser en Sonett. 
Kanske beror detta på att jag aldrig 
fick någon sådan när jag var liten, och 
inte senare heller för den delen. Men 
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att åka 96:a som knattrar och stundom 
ryker blått är något att vara glad över! 
Detta till trots att somliga inte alls kan 
begripa det roliga. Då är det skönt med 
en Saabträff då och då, där man kan få 
träffa likasinnade och sunt tänkande 
(nåja) människor! Jag tror nog att det 
bäst kan beskrivas på det sätt min kära 
hustru uttryckte det när vi stod i kön 
på grillpartyt och ca tretusen skulle 
utspisas: "Att det kan finnas så många 
dårar"! Ja, det är väl bara att hålla med. 
Men det är väl också tur att dessa 
dårar finns som kan se till att utföra 
kulturgärningen med att bevara gamla 
Saabklenoder. Det är väl ändå större 
tur att våra fruar och barn, samt andra 
närstående har ett sådant tålamod och 
har ork och lust att hänga med på 
träffar och annan bilrelaterad verksam-
het! 

Detta och mycket annat funderade jag 
över, när vi på söndagskvällen styrde 
hemåt i ett sommarfagert och mycket 
varmt Västergötland, med tempmäta-
rens nål darrande strax under rött och 
jag kunde konstatera att det hade varit 
en mycket lyckad helg! 

Text och foto: Ulf Hindström 
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FÖRSÄKRINGSNYTT! 

Då Folksam som vi har försäkringsavtal med vad gäller Hobbybils -försäkring har 
sagt upp alla försäkringar senast juni 1998 på grund av dålig lönsamhet, man 
lägger alltså av med produkten totalt, så är våra medlemmar som har den typen av 
försäkring hänvisade till en vanlig försäkring efter detta datum. 

Folksam/MHRF försäkringen berörs dock ej av detta utan fortsätter som vanligt. 

Jag har ända sedan i våras då jag fick reda på eländet sökt efter en ny likadan 
försäkring och har bearbetat och dealat med bolagen för att få villkor som även 
passar oss och inte bara dom. 
Jag har i november -97 tecknat avtal med Länsförsäkringar om Klubb-Entusiastförsäkring 
som är för oss SAAB ägare samma sak som Hobby -bilsförsäkringen var och den är nu 
gällande. 
Vi har fått dispanser på det mesta som inte är nödvändigt på en gammal SAAB, det 
enda som SSR och Länsförsäkringar ställer som krav är huvudströmbrytare och 
brandsläckare,allstå samma som förut. 
Nytt är dock att om SAABen står uppställd, typ lada, så ska rattkrycka vara monterad 
och batteriet urtaget. 
Dessa dispanser rör SAAB bilar och inte något annat märke om du vill försäkra den 
via klubben utan då gäller säkerhetsföreskrifterna som står i avtalet! 

Vad som mer är nytt är att det finns fem olika försäkringstyper (se bifogade papper), 
så det finns alltid en försäkring som passar din bil bara den är i ett bra skick, 
behöver inte vara i orginalskick utan kan vara modifierad. 

Premien för en helförsäkrad SAAB som körs max 500 mil/år blir följande: 
900 cab -93 1515:- 

	

96 V4 -80 	928:- 

	

96 V4 -67 	433:- i orginalskick 

	

96 V4 -67 	928:- i modifierat skick 

	

96 2T -64 	433:- i orginalskick 
93 	-58 	333:- i orginalskick 
93 	-58 	928:- i modifierat skick 
Alla modeller 220:- avställning/renoveringsförsäkring 

Besiktningsmännen längst bak i tidningen har alla papper och kan ge dej mer information! 

Göran Kölborn 
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Lel Länsförsäkringar 

Premier för Klubb-Entusiastförsäkring 
(Gäller fr o m 1997-04-01) 

BILAR SÅR ELLER ÄLDRE BILAR 4 ÅR ELLER YNGRE 

	

Marknadsvärde 	Premie 	Marknadsvärde 	Premie 

	

0 - 96' 	 928 	 0- 96' 	1 344 

	

97'- 161 	1 044 	 97'- 161' 	1 515 

	

162 - 322' 	1 477 	 162 - 322' 	2 157 

	

323' - 483' 	1 878 	 323' - 483' 	2 751 

	

484' - 644' 	2 262 	 484' - 644' 	3 323 

	

645'- 805' 	3 528 	 645' - 805' 	4 516 

	

806' - 966' 	4 247 	 806' - 966' 	5 440 

	

967- 1127' 	4 967 	 967' -1127' 	6 363 

	

1128'- 1288' 	5 712 	 1128 -1288' 	7 320 

	

1289'- 1449' 	6 753 	 1289' - 1449' 	8 656 

KLASSIKER' 	VETERAN 	AVSTÄLLNING' 
RENOVERING 

	

Marknadsvärde 	Premie 	 Premie 	 Premie 

	

0 - 96' 	 433 	 333 	 220 

	

97' - 161' 	 482 	 364 	 249 

	

162' - 322' 	 666 	 487 	 358 

	

323' - 483' 	 836 	 599 	 458 

	

484' - 644' 	 999 	 707 	 555 

	

645' - 805' 	1 158 	 931 	 756 

	

806' - 966' 	I 383 	 1107 	 913 

	

967' - 1127' 	I 608 	 I 282 	 1 069 

	

1128' -1288' 	2 971 	 1 695 	 1 232 

	

1289' -1449' 	3 505 	 1 990 	 1 507 

; 

§ 	1 Bilar äldre än 20 år och i originalskick 
2 Bilar som är av 1959 års modell eller äldre, i originalskick 
3 Gäller samtliga entusiasjordon, oavsett årsmodell eller klassning. 
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Självrisker 
Vagnskadeförsäkring 
Vid varje skadetillfälle tillämpas i försäkringsbrevet 

angiven självrisk. 

Självrisken är baserad på en %- sats av ett basbelopp 

(bb) enligt följande: 

Fordonsvärde högst 	Självrisk 

- 3 bb 	 3% av bb 

- 5 bb 	 591 av bb 
-10 bb 	 10% av bb 

osv i intervaller om 5 
45 bb 	 45% av bb 

Stöldförsäkring 
Vid vane skadetillfälletillämpasensjälvriskenligtnedan. 

( Vid stöld a hela fordonet 

Fordonsvärde högst 	Självrisk 

- 3 bb 	 30 av bb 
- 5 bb 	 5% as bb 

-10 bb 	 10% av bb 

osv i intervaller om 5 

45 bb 	 45% av bb 

2) Vid stöld as bilradio. band- och skivspelare. 
kommunikationsradio. polisradio och tillbehör till 

dessa, gäller an självrisken är 10% av kostnaden 

lägst ( 000 kr. vid återanskaffning eller reparation 

av den stulna utrustningen. 

3) Vid stöld av övrig utrusming/Mriga tillbehör gäller 

att självrisken är 30% av kostnaden. lägst 1000 kr. 

4) Vid varje övrigt skadetillfälle tillämpas I 003 kr 

självrisk. 

Brand-, glas-, räddning- och 
rättsskyddsförsälcring 
Kontakta ditt lokala länsbolag för information om 

aktuella själs risker. 

Säkerhetsföreskrifter 
Utdrag ur säkerhetsföreskrifterna för en tu si asthilar 

a) Bilar 4 år eller yngre 
Il Märkta rutor. 

21 Brandsläckare av godkänd typ 

SIS 1192-6. 

3) La1711 (gäller inte amatörbyggda fordon). 

4) Banerifrånskiljare. då värdet överstiger 

20 bb. 

5) Rankrycka för fordon av typ cabriolet. 

b) Bilar 5 år eller äldre 
ii Märkta rutor. 

2) Brandsläckare av godkänd typ SIS 1192-6. 

3) Dold strömbrytare. Då värdet överstiger 

5 bb ska fordonet istället vara utrustat med 
larm. 

4) Banerifrånskiljare. då värdet överstiger2Obb. 

5) Rattkrycka för fordon av typ cabriolet. 

c) Klassiker, bilar äldre än 20 år och i 
originalskick 
Il Brandsläckare av godkänd typ 

SIS 1192-6. 

21 Dold strömbrytare. 

3) Rattkrycka (oavsett bilmodell). 
4) Banerifrånskiljare. då värdet överstiger 

20 bb. 

Mun: Hiir gäller inteföreskrifterna ont larrn 
och märkning av rutor. 

d) Veteranbil, 1959 års modell eller äldre 
I l Brandsläckare av godkänd typ SIS 1192-6. 

2) Rattkrycka (oavsett bilmodell). 

Anm: Hår gäller inte föreskrifter:mom larm, 
miirkning av rutor samt batirrifrånskiljarr. 

e) Avställnings -/Renoveringsförsäkring 

För avställt fordon gäller an följande åt-

gärder ska vidtas oavsett årsmodell eller 
klassning. 

I) Brandsläckare av godkänd typ 

SIS 1192-6 ska monteras. 
2) Batteriet ska vara borttaget ur fordonet. 

3) Rattkrycka ska vara låst. 

För fordon under renovering gäller an ovan angivna 

årgänder ska vidtas som är möjliga beroende på hur långt 

renoveringen eller byggnationen kommit. 
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Northern Lights Challenge 

0 

Här kommer en 
rapport från två 
glada 
entusiaster 

Söndag 6 juli 1997: Östersund-Snåsa 

Så äntligen var det dags! 
07:45 lämnade vi Östersund för att åka 
mot Trollhättan. Men för att göra resan 
till en större utmaning skulle vi ta 
vägen över Nordkap. För att vi inte 
skulle känna oss så ensamma så hade 
vi tänkt sla följe med 160 andra Saabar. 
Humöret var på topp när vi lämnade 
Östersund, dessvärre var inte bilen på 
lika bra humör. Saaben ryckte vid 

acceleration och ville inte gå fortare än 
80 km/h. ändå hade hon fått nya 
tändstift. tändkablar. brytare och en ny 
kondensator dagen till ära. Nytt 
fördelardoslock och rotor gick inte att 
uppbringa i hela Östersund. Nåväl. 
kom vi bara till Trondheim fanns det 
säkert någon som kunde lokalisera 
felet. Efter en kort rast vid det mäktiga 
Ristafallet och en snabb lunch några 
mil innanför gränsen  till Norge var vi 
snart i Trondheim - var mötesplats med 
resten av NLC-gänget. Norske 
Gammelsaabens vänner hade arrang-
erat - Northern Lidits Challenge -  i 
samband med Saabs 50-års firande. 
Enligt utsago böljade det hela som ett 
skämt för en tre-fyra år sedan då 
nauon kläckte idén att ta vägen förbi 
Nordkap till 50-års jubileet i Trollhät-
tan. (En mycket bra i& om jag får säga 
det, fast jag inte alls var särskilt Saab- 
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frälst innan resan. Malins anm.) En mil 
norr om Trondheim mötte vi en av 
deltagarna, nr 1 som var på väg norrut 
till vår kvällsmötesplats i Snåsa. Det 
var en 92:a från 1956. (Claes blev 
alldeles till sig. "Såg du SAABEN 
Malin, såg du den, en 92:a, jag tror den 
hade nummer 1, det var en av oss. Vad 
häftigt!" Claes tryckte gasen i botten, 
nu var det bråttom, nu var det nära, 
snart skulle han få frossa i gamla 
Saabar och bara prata bilar i två 
veckor. Malins anm.) I Trondheim hade 
de låtit spärra av Munkgatan i cen-
trum, och där släpptes bara NLC-
Saabar in. På den gatan fanns ett stort 
urval av vad Saab producerat från 92- 
55 till 900 cab -97. Vi gjorde stora ögon 

(Nåja, Claes ögon var enorma, Malin 
tänkte förtvivlat: Skall det vara så här 
mycket Saab i två veckor??!), bilarna 
var från hela världen, USA, Australien, 
Nya Zeeland, Israel och hela Europa. 
Efter en timmes flanerande bland 
Saabarna lyckades vi slita oss, rättare 
sagt Malin slet mig, för ett besök i 
Nidarosdomen, som var fantastisk! 
På väg norrut mot Hell slog vi följe 
med bilarna från Australien och Nya 
Zeeland. Vid en betalstation strax 
utanför Trondheim uppstod vårt första 
problem, Saaben stannade och ville 
inte starta igen. Efter att ha tagit isär 
och satt ihop fördelardosan ett par 
gånger samt med lite hjälp av Nya 
Zeeländarna så gick bilen i allafall. 

Innan de lämnade oss 
fick de möjlighet att 
uttala frasen "See you 
in Hell!" och smattrade 
sedan iväg i sin gula 
93:a. På järnvägsstatio-
nen i Hell var det fullt 
med Saab-ägare som 
skulle fotografera 
skylten 
GODSEXPEDMON. 
Väl uppe vid cam-
pingen i Snåsa, som 
var dagens mål, fick jag 
möjlighet att köpa både 
rotor och ett nytt lock. 
En provkörning senare 
på kvällen visade en 
klar förbättring. Vi 
somnade därför gott 
den kvällen. 

Malin poserar stolt. 
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Måndag 7 juli: Snåsa- Mosjön 
Vi väcktes tidigt, men på ett trevligt 
sätt, dvs av ett antal tvåtaktare som 
lämnade campingen. Det gjorde de 
med vidöppna gasspjäll ungefär tre 
meter från vår tältduk, det smattrade 
högt! 
Under dagen blev det en hel del regn, 
vi blev mycket oroliga när vindrute-
torkama stannade, men efter ett 
säkringsbyte fungerade de som de 
skulle igen. Vad vi inte visste då var 

På kvällen blev det filmvisning, vi fick 
se gamla rallyfilmer och en film om nya 
9-5. Stämningen var på topp! 

Tisdag 8 juli: Mosjön- Saltstraumen 
På vägen mot Saltstraumen passerade 
vi Svartisen och Polcirkeln. Norrmän-
nen har verkligen gjort ett stort jippo 
av Polcirkeln. Massor av turister var 
där och de köpte dyra souvenirer och 
tittade på några stenhögar som visade 
Polcirkeln. Vi hade tänkt laga lunch 

Hän gbron. 
Med på 
bilden är: 
Malin, Erik 
och Nan. 

att vi inte skulle se en enda regn-
droppe efter den dagen. Under de 
resterande 13 dagarna av vår resa 
skulle vädret pendla mellan bra och 
superbra! Väl framme i Mosjön tog vi 
ut våra framstolar ur bilen och satte 
oss under ett tak för att komma undan 
regnet och koka spaghetti med 
skinksås på vårt trangia-kök. Vi fick 
många glada kommentarer från förbi-
passerande när de såg vad vi satt på. 
Vi förklarade att vi inte ville sitta på 
något annat än en Saab-originalstol! 

där, men rädslan för svåra köldskador 
var större än hungern så vi fortsatte 
färden. Polcirkelcentrat låg på 1200 m 
höjd, så det fanns en hel del snö där, 
dessutom blåste det ordentligt, brr, 
kallt! På vägen därifrån hittade vi en 
helt underbar hängbro som var spänd 
över en fors. Bron skulle enligt skylten 
klara 1500 kg (om det var när bron var 
ny stod inte, den såg långt ifrån 
nybyggd ut.) Jag fick köra ut själv 
eftersom Malin inte trodde att 1500 
norska kilon väger lika mycket som 
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1500 svenska. Jag körde ut Saaben för 
att få några bra foton. När jag plåtade 
som bäst stannade ett ungt holländskt 
par (Erik och Nan), som vi snart lärde 
känna ganska bra. Väl framme på 
campingen i Saltstraumen utanför 
Bodö parkerade vi in en gul 900-cab. 
Det visade sig vara Erik Carlssons, han 
hade flugit upp till Bodö för att göra 
oss sällskap en bit på vägen. Förvänt-
ningarna på "Den Store Erik" uppfyll-
des helt och fullt. Han är en mycket 
trevlig gentleman. Innan vi kröp in i 
tältet drack vi en whisky i holländar-
nas lilla, gemytliga husvagn, dvs Erik 
och Nans, det var 60 ekipage från 
Holland med på resan. (Malin: Claes 
var mycket stolt, han hade fått "På 
takets" autograf på solskyddet, många 
holländare följde senare exemplet och 
monterade liksom Claes ner solskyddet 
för att få en autograf.) 

Onsdag 9 juli: Saltstraumen - Narvik 
Innan vi lämnade Saltstraumen 
passade vi på att se den kraftfulla 
Malströmmen, Europas största. Den 
var häftig. På vägen mot Narvik tog vi 
upp en liftare som åkte med några mil, 
efter en stunds omfördelning av 
bagaget fick vi in honom i baksätet. Vi 
stannade som vanligt och lagade 
lunch efter vägen och njöt av den 
fantastiskt vackra norska naturen. Väl 
framme i Narvik tog vi en promenad i 
centrum, därefter tog vi linbanan upp 
till toppen på Fagernessflället där vi 
lagade vår middag och tittade ut över 
staden. Dessvärre svepte en dimma 
tjock som ärtsoppa in över staden 
precis då vi skulle börja äta, fast då 

kunde vi ju helhjärtat ägna oss åt 
middagen istället. Under kvällen letade 
vi tillsammans med våra nyfunna 
holländska vänner efter ett öppet kafé, 
det tog ungefär en timme att hitta 
någonstans att dricka en kopp. 
Därefter körde vi en sväng genom 
Narvik, holländarna hade aldrig åkt 
tvåtaktare förut. Kvällen till ära var 
luftburken bortplockad för att vi skulle 
kunna njuta av trippelförgasarna till 
max. 

Torsdag 10 juli: Narvik - Skibotn 
På morgonen då vi skulle lämna 
Narviks camping gjorde vår Saab 
något den aldrig tidigare och aldrig 
heller senare har gjort. När startmotorn 
snurrat ett halvt varv kom den största 
avgasknall jag någonsin hört. BANG! 
Jag var helt säker på att främre ljud-
dämparen var uppfläkt, men den höll 
lyckligtvis. Den som ännu inte hade 
vaknat på campingen vaknade i allafall 
då. Jag hoppas att damen som satt på 
räcket en meter bakom Saaben har 
hämtat sig från chocken och förlåtit 
mig. Tro mig, jag gjorde det inte 
avsiktligt! 
Efter Narvik passerade vi Björkvik (där 
det finns en Saab-verkstad) och 
utanför Björkvik kom vi ikapp Erik och 
Nan som hade stannat med öppen 
motorhuv. Det var en drivaxel-packbox 
som hade sagt upp sig. Efter ett 
snabbt telefonsamtal med Saab i 
Björkvik (det är bra med mobil-
telefoner) fick vi veta att de hade två 
packboxar till 96-72. "This is my lucky 
day" konstaterade Erik när han och jag 
åkte till Björkvik för att köpa båda två. 
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Problem! En packbox havererade 
på Erik och Nans 

Väl framme på Skibotn camping 
(troligen den vackraste camping som 
vi sovit på) lagade vi mat med Erik, 
Nan och några andra holländare. Vi 
satt länge kvar efter middagen och njöt 
av tillvaron och de vackra fjällen runt 
omkring oss. Efter middagen tvättade 
vi oss själva och bilen. Kvällen 
avslutades med chipsmumsning i 
tältet. 

Fredag!! juli: Skibotn - Alta 
Resan fortsätter norrut längs efter 
E6:an, ibland går det med ett rasande 
tempo. De andra NLC-deltagarna 
sparar minsann inte på krutet om det är 
någon som vill "rejsa". Min bil gick 
dock inte perfekt, en tändningsin-
ställning skulle nog kunna göra  

underverk. Väl framme i Alta tipsade 
Erik Carlsson mig om två engelsmän 
som skall vara tvåtaktsmekaniker. Jodå, 
de kan nog hjälpa oss att ställa 
tändningen innan middagen. Det var 
väl snabbt gjort. Efter två timmar och 
många "om och men" gick bilen sämre 
än någonsin. Felet som vi inte kunde 
hitta hade förvärrats. Engelsmännen 
konstaterade att något var fel och gick 
för att äta middag. Då fick vi tips om 
en dansk vid namn Vagn Bruncke 
(Vagn har ett tvåtalctsmuseum i 
Danmark) som nog skulle kunna fixa 
felet. Det tog honom ungefär tre 
minuter att ställa tändningen riktigt 
och sedan gick motorn perfekt. 
Dessvärre hittade Vagn ett nytt värre 
fel. Den inre drivknuten ("vörtekakan" 
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på norska) hade gått sönder. 
En svensk deltagare, Stickan Köning, 
hade en vörtekaka att låna ut, som jag 
kunde byta ut då min havererade helt. 
Det var ju bra. Problemet var att T:et 
som sitter på drivaxeln hade gått av 
och något T fanns inte att få tag på. Vi 
fick en massa goda tips och råd från 
alla världens hörn kan man säga. En 
norrman sa att han hade ett T liggande 
hemma på Nordkap (Ja, han bodde 
faktiskt på Mageröya). Men skulle vi 
ta oss dit med vårt trasiga?! (Malin 
hade under denna tiden blivit lite 
nervös: Skulle vi verkligen inte kunna 
ta oss till Nordkap nu när vi bara hade 
en dagsetapp kvar? 20 mil är ju 
ingenting i en norrlännings ögon. 
Tänk om vi blev tvungna att ringa 
pappa för bärgning av Saaben med 
hans Volvo.) Ryktet gick bland alla 
Saab-ägare om vårt dilemma, en annan 
norrman letade upp oss och sade att 
han trodde sig veta om en äldre herre 

som hade en tvåtaktare i sin trädgård, 
han skulle inte alls bo långt ifrån 
campingen. Jag och holländska Erik 
åkte dit direkt. Jodå han hade en 
kortnos stående bakom ett garage, han 
hade tänkt göra i ordning den någon 
gång i framtiden men det hade varit så 
mycket som kommit emellan. Det var 
klart att vi fick låna vörtekaka och T:et 
om det kunde vara till någon hjälp, 
bara vi lovade att skicka tillbaka dem 
med post när vi kom hem. Mannen 
hade åkt på influensa och kunde inte 
hjälpa mig och Erik, men efter ungefär 
en timma hade vi fått loss grejerna som 
behövdes. Under tiden hade fem 
holländare (ivrigt påhejade av 10 
andra) börjat skruva sönder min bil. 
Någon gång strax före midnatt kom vi 
tillbaka till campingen med de nödvän-
diga delarna. Det var tur att vi hade 
midnattssol! Holländarna tog delarna 
ur händerna på mig och satte snabbt 
ihop alltsammans, det enda jag fick 
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göra var atit sätta på navkapseln igen. 
Den natten somnade vi trötta och 
mycket lyckliga i vårt tält! En del 
människor har verkligen något som 
kallas för "Saab-anda". Tack alla för 
hjälpen! 

Lördag 12juli: Alta- Nordkap 
Så var det äntligen dags för den stora 
dagen, dagen då målet var Nordkap! 
Som vanligt förundrades vi över de 
fantastiska vyerna medan vi ständigt 
fortsatte norrut. Sista biten ut till ön 
Mageröya blev med båt, resan tog 40 
minuter. Utsikten var t.o.m ännu bättre 
från båtdäcket än vindrutan. Väl 
framme på Mageröya var det 25 km 
genom ett minst sagt kargt klimat 
innan vi nådde fram till Nordkap. Det 
kändes som att köra bil på månen, 
ingen växtlighet så långt man kunde 
se. Väl framme på Europas nordligaste 
camping slog vi upp tältet och åkte 
därefter på sightseeing på ön. Vi 
plåtade en del, inte minst på den 
enorma Saab-parkeringen. Klockan 
19:00 var det dags för middag på/i 
Nordkapsklippan. Norrmännen har 
sprängt ut ett jättekomplex med 
souveniraffär, restaurang, hotell, bar 
och kafé ur berget. Vi blev serverade 
en utsökt trerätters middag i restau-
rangen. Det var en härlig känsla att få 
njuta av maten, vi hade ju klarat det, 
att ta oss ända till Nordkap, och 
utsikten var fantastisk! (Just då tänkte 
vi inte på att vi skulle tillbaka också.) 
Efter middagen fick vi se ett bildspel i 
en biograf nere i berget. Bildspelet 
visade Nordkap och dess natur under 
alla årstider, vackert. Därefter leddes vi 

till ett stort rum med jättelika panorama 
fönster, som för tillfället var täckta med 
rullgardiner, där serverades kaffe. Jag 
och Malin satt och pratade med ett 
tyskt par i 50 års åldern, de körde hela 
rallyt i en gul 900 cab -97. Klockan 
24:00 bjöd de oss på champagne, så 
där satt vi och firade vår bragd medan 
rullgardinera hissades upp och 
midnattssolen strålade in i rummet. 
Vilken upplevelse! Stolen stod högt 
över horisonten, det kändes absolut 
inte som midnatt. Strax efter detta sade 
det tyska paret god natt till oss och 
försvann, kanske för att ta en prome-
nad i midnattssolens land. Holländska 
Erik bjöd på cigarrer dagen till ära. Jag 
är ingen rökare i vanliga fall, men det 
finns stunder i livet då man måste offra 
sig. Detta var en sådan stund! (Claes 
och Erik satt och puffade en lång 
stund och såg mycket nöjda ut, Malins 
anm.) 

Söndag 13 juli: Nordkap- Kautokeino 
10:00 samlades vi på den stora grus-
planen vid Nordkap för att ta några 
gruppbilder av alla bilar, förare och 
passagerare. Alla kom tyvärr inte till 
fotograferingen men det var nog cirka 
70 bilar som ställdes upp i snygga 
rader för några minnesvärda kort. Efter 
fotograferingen gällde det att så 
snabbt som möjligt ta sig till färjan, 
båten kunde inte svälja alla bilarna, 
därför gällde det att vara snabb. Ingen 
ville stå och vänta vid färjeläget, vi 
hade en dagsetapp på 365 km framför 
oss vilket var den längsta dittills. När 
vi fick klartecken på att fotografe-
ringen var klar sprang alla till sina bilar 
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och drog iväg med spinnande framhjul. 
Det är inte ofta man får deltaga i en 
riktig "Le Mans start", speciellt inte på 
Nordkap! Vi gjorde en snabb start, 
därefter en taktisk manöver och var ute 
på vägen som tredje bil. Sedan var det 
bara pjäxan i pannrummet som gällde! 
Vägen till finska Kautokeino var mest 
en lång transportsträcka genom öde 
landskap och stora skogar. Väl framme 
i Kautokeino blev vi i allafall varmt 
välkomnade, av alla miljoner knott och 
mygg. Vi flydde in i 
campingreceptionen där vi festade på 
kaffe och våfflor. Vi fick sällskap av 
den finske museeföreståndaren Rafu 
Huhta och hans kartläsare Astrid. Efter 
kvällens genomgång (som var ovanligt 
livlig för att alla viftade bort myggen 
modell väderkvarnsprincipen) tog vi 
en snabb kvällspromenad innan vi 
somnade tryggt innanför myggnäten. 

Måndag 14 juli: Kautokeino- Piteå 
På morgonen gjorde vi en ny rekordtid 
i grenen tältnedtagning. Att vi fick en 
så bra tid berodde nog på den höga 
koncentrationen mygg i luften. Dagens 
etapp bestod också av en lång trans-
portsträcka. Det fanns ingen större 
anledning att stanna heller p.g.a. 
myggen, förutom att tanka. Själva 
tanIcningen blev också lite speciell. 
Först mäta upp tvåtaktsoljan, sedan 
springa ett varv runt bilen. Därefter slå 
oljan i tanken och sedan springa ett 
varv till, ivrigt viftande. Tanka femtom 
liter bensin, springa ett varv till, tanka 
tio liter till, springa ett varv till runt 
bilen för att slutligen springa in och 
betala. Jag vet inte vad mackarna  

däruppe har för vätska för att få bort 
den gegga på rutan som myggorna 
bildar men jag spillde lite på min enbart 
sandalbeklädda fot och det sved 
ordentligt. Starka grejer. 
När vi väl kom till Tornedalen blev 
landskapet betydligt trevligare, det 
dök upp hus och ängar. Vi stannade 
för att fika på en familjeägd camping 
vid älven, mycket mysigt efter isole-
ringen i bilen i två dagar. Vi satt och 
dinglade med benen på bryggan och 
njöt av solen men bestämde oss för att 
spara badet till Piteå havsbad senare 
på kvällen. När vi väl kom tillbaka till 
Sverige köpte vi en hederlig svensk 
hamburgertallrik i Övertorneå. Vi 
passade samtidigt på att hälsa på en 
FN-kompis till mig. När vi kom fram till 
Pite Havsbads camping var ett bad i 
havet oundvikligt. På kvällsmötet 
berättade Malin en hel del om 
turistattraktionerna som vi skulle 
passera på vår väg genom Sverige, 
dessutom gjorde hon reklam för sin 
hemstad Sundsvall. Jag berättade om 
alla bilslcrotar som finns i Sundsvall-
sområdet. Alla holländare lyssnade 
noggrant och kom sedan springande 
med sina kartor, "Where is the Bil-
skrott?", för att få dem inringade på 
kartan. Efter mötet öppnade vi en 
flaska skumpa som vi inte hunnit med 
på Nordkap. Kvällen avslutades med 
lite småprat Saab-ägare emellan. 

Tisdag 15 juli: Piteå- Stöde 
Denna dagsetapp skulle bara gå till 
Örnsköldsvik men Malin och jag 
bestämde oss för att sova hemma hos 
mig i Stöde istället, i en riktig säng! det 

35 



Tvåtaktare 
Nordkap. 

A BAKRUTAN 
mem 

förlängde dagsetappen från 36 mil till 
56 mil men det var det värt. Vi hade 
dessutom bjudit med oss Erik och Nan 
för att de skulle få slippa husvagnen 
en natt. Vi lämnade Piteå vid 05.00 för 
att köra söderut. Vi stannade några 
gånger efter vägen för frukost, kaffe, 
lunch och kaffe igen. Jag och Erik 
besökte några bilskrotar efter vägen, 
han gjorde stora ögon då det på en 
skrot fanns 24 st V4:or. Han sprang 
som en galning i och ur bilarna tills 
han var svettig i sin jakt på dyrgripar. 
Under tiden var Malin och Nan och 
handlade några köttbitar som vi 
grillade senare på kvällen. Det kändes 
skönt att vara hemma igen, men visst 
saknade vi resten av NLC-gänget. 

Onsdag 16 juli: Stöde- Mora 
Det var skönt att vakna i en säng och 
inte i en sovsäck som man hade vant 
sig vid. Lika skönt var det att kliva ned 
på ett golv istället för att åla sig ur 
tältet. Förmiddagen ägnades åt en 

lokal sight-seeing innan vi styrde 
kosan mot Mora som var kvällens mål. 
Erik och Nan åkte i förväg, för de hade 
några bilslcrotar att besöka efter 
vägen. Vår resa till Mora gick helt utan 
problem. Bilen gick bara bättre och 
bättre ju närmare Trollhättan vi kom. 
På kvällen var det som vanligt kvälls-
möte på campingen. Vi valde därnäst 
att campa fritt vid Siljans strand för att 
riktigt få njuta av den svenska natu-
ren. 

Torsdag 17 juli: Mora- Lidköping 
Dagen började med problem, inte för 
Malin och mig utan för rallyts äldsta 
deltagare. Det var 81-åriga Christian 
och hans fru som hade problem med 
en sprucken kylarslang. Malin och jag 
gjorde en snabb resa till Mora och 
köpte en ny slang som snabbt var 
monterad. Snart gick Chrisitans 
superfina 63:a som en klocka igen (det 
sades att han hade köpt bilen ny 1963 
och haft den sedan dess). 
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Resan fortsatte mot Filipstad där vi 
stannade och åt en gemensam lunch. 
Resten av sträckan vållade inga 
problem för oss, men några holländare 
hade bromsproblem och några engels-
män hade kopplingsproblem på sin 
V4:a. Väl framme på campingen i 
Lidköping kördes V4:an in i en lek-
plats, sedan barnen jagats bort från 
platsen. Därefter monterades ett spel i 
gungställningen och motorn lyftes ur. 
Kopplingen fixades och sedan plocka-
des allt ihop igen. De arbetande hade 
hela tiden en hejarklack som hängde 
på räcket runt om gungställningen. 
Resten av tiden ägnades åt tvättning 
av bilen inför nästa dags karavan-
körning till Trollhättan. 

Fredag 18 juli: Lidköping-Trollhättan 
Rallyts sista dag inleddes med en tidig 
morgon. Alla 160 bilarna skulle köras i 
karavan de 68 kilometrarna in till 
Trollhättan. Bilarna skulle därför 
ställas upp i nummerordning med 
nummer 1 först och 165 sist. Inte så 
lätt som det låter, då det rör sig om 
många bilar. Först skulle alla 92:or, 
93:or, 95:or och tvåtakts 96:or ställas 
upp på en stor grusplan bredvid 
campingen. När de väl stod i nummer-
ordning körde hela gänget ut på vägen 
för att vänta in de andra. Därefter 
ställde alla V4:or och sonetter upp. 
Eller rättare sagt alla V4.or samt 
sonetter och Malin och jag i vår bil. 
NLC-ledningen hade visst förutsatt att 
alla 96:or som är av årsmodell 1967 
eller yngre har en V4 motor. Nåja, det 
var ju lite skönt att slippa blåröken 
från de andra djungeltrummorna. Vi 

kunde i allafall inte låta bli att känna 
oss som den berömda katten bland 
hermelinerna. När vi väl var klara 
ställde alla bilar av modell 99,900 och 
9000 upp och därefter bar det iväg mot 
målet. Den sista sträckan gick i sakta 
mak och utan problem för de flesta. 
Stickan König hade ett hjullager som 
så gott som havererat och lagret 
behövde justeras några gånger under 
sträckan. Men han stannade bara efter 
vägen, justerade och körde om de bilar 
som passerat för att efter några 
kilometer göra samma procedur igen. 
Han är förmodligen den som har gjort 
flest omkörningar under hela rallyt. Väl 
framme på Saabs fabriksområde togs vi 
väl omhand. Alla bilar skulle köras 
uppför en ramp för att gå i mål, där 
stod Erik Carlsson, Torsten Åman med 
flera och välkomnade oss. När alla 
bilarna kört i mål serverades vi en 
mycket god lunch i fabriksmatsalen. 
När lunchen var avklarad väntade cirka 
15 stycken nya 9-5:or på oss utanför 
matsalen. Jag och Malin skyndade oss 
att tjinga en välutrustad bil med 
dubbla avgasrör, det borde vara en 
V6:a. När vi hade väntat en stund på 
våra värdar (de som hade nycklarna) 
visade det sig att min gissning stämde. 
Jag, Malin, Erik och Nan fick köra en 
ganska lång provtur. Att bilen var 
mycket tyst och snabb behöver jag 
inte berätta. Men jag behövde i allafall 
påminna Malin (som inte är någon 
fortkörare i vanliga fall) om våra 
svenska fartgränser när vi närmade 
oss överljudsfart. Man får lite svårt att 
bedöma farter då man har åkt gammal 
tvåtaktare i 450 mil. Efter prov- 
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körningen gjorde vi grundlig under-
sökning av bilens alla detaljer. Resten 
av dagen ägnade vi åt en promenad 
inne i Trollhättan, där det var "Fallens 
dagar" och därför väldigt mycket folk. 
På kvällen bjöd Saab på en mycket fin 
och påkostad middag på Trollhättans 
folkets park: Under och efter middagen 
bjöds vi på förstklassig Saab under-
hållning av bland andra Erik Carlsson. 
Det förekom också många tacktal till 
organisatörerna "Norska Gammel 
Saabens Venner" för ett fantastiskt 

arrangemang. Och på det sättet vill 
även vi (Claes och Malin) avsluta vår 
berättelse, med ett stort tack till alla i 
"Norska Gammel Saabens Venner". 
Hoppas att vi träffas i England nästa 
sommar!! 

TEAM NUMMER 42 
Claes Tykosson 
	

27år 
Malin Larsson 
	

26år 
ATK 123 
	

30år 
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Söderturen 
alias 
Österturen 
alias 
Lurendrejerituren 
970823 

Årets Södertur fick många namn 
främst beroende på väderstrecket 
samt den överraskning i form av en 
manuell kontroll som lurade åtmins-
tone hälften av deltagarna. Låter det 
som en normal Södertur, nej knap-
past. 

Det böljade med att John och under-
tecknad tog på oss att arrangera den 
13:e Söderturen på raken sen starten 
1985, då Lasse Eriksson och jag drog 
igång en Stockholmsträff. 

Eftersom vi under årens lopp betat av 
de flesta vägsnuttar söder om huvud-
stan var det dags för att bege oss 
österut och då hamnade vi-på Värmdö 
ca 2 mil från city. Där hittade varken 
John eller jag så vi fick ta experthjälp 
från vår lokale förmåga och SSR-
medlem Gunnar "Sunkan" Sundqvist. 
Efter ett par kvällars åkande hade vi 
fixat en fin rallyslinga på 3 mil på 
blandat underlag där 12 klunga frågor 
mötte deltagarna. Men innan detta 
skulle vi höja pulsen på de flesta med 
det roliga inslaget en "riktig" polis- 

kontroll strax efter 
start. Det var 
ovan nämnde 
Sunkan som drog 
på sig tjänste-
uniformen för att 
med hjälp av sin 
laserliknande 
stroboskoplampa 
"ta fast" ev 
fortkörare på en 
30-sträcka i ett 
villaområde. 
Tilläggas bör att 

Sunkan stod i slutet av en lång 
nedförsbacke, osynlig p g av krön och 
svängar och då frihjulet uppmuntrar 
till god fart nedför, ja då förstår ni 
säkert vad många trodde. Alla blev 
stoppade, kontroll av körkort, lyse, 
däck, m m. Att det hela var trovärdigt 
belystes av de telefonsamtal John och 
jag mottog från oroliga deltagare som 
ville varna de andra. 
"Stoppa starten, de e snutspärr" eller 
"va fan, en snutspärr mitt i ödemar-
ken". De som inte hade sin bil i 
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trafiksäkert skick fick åka vidare efter 
att något brydda fått identifiera ett fel 
på Sunkans 93-58 (felaktig stötfångare 
bak). Att strax efter denna pärs snabbt 
identifiera 5 Saabdetaljer hos John 
gjorde nog att ingen fick alla rätt vid 
denna kontroll. 
Vad gjorde jag då själv under tiden? 
Jo, efter att nogsamt flaggat av alla 
startande tog jag rygg på vårt uttänkta 

offer Fredrik E som med sin inte helt 
lagenliga 96:a var på väg rakt in i gapet 
på en hungrig Sunkan. För en gångs 
skull tog Fredrik det lugnt med sin 100 
hästars tvåtaktare. Han var väl mest 
nervös över att få gå hem till Bromma 
om det skulle bli körförbud på 96:an, 
men han fick fortsätta efter att snabbt 
ha sett felet på 93:an. Enligt honom 
själv var han inte det minsta skakis, 

Skulle du 
köpa en 

begagnad 
bil av 

dessa herrar? 
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men förbipasserande vittnen hade en 
annan uppfattning. Eftersnacket 
kretsade som ni förstår kring denna 
kontroll och förstärktes av att mål-
gången låg just där och då alla kom in 
efter fullbordat varv stod Sunkan 
civilklädd och hälsade alla välkomna 
till Kolviks brygga och målet för 
Söderturen 97. De flesta fick varmkorv 
och dricka med en gång, de sista fick 
vänta lite längre då vi nu vet att 150 
korvar med bröd är för lite när Jörgen 
Larsson & co är hungriga. 
Nå, mycket kul hade vi och vid 
prisutdelningen gick vi igenom alla 
frågor och ovan nämnda 5 detaljer 
varav en var riktig knepig. Vet du när 
92 o 93:ans solskydd ersattes av 
säkerhetssolskyddet? Just det, på 
59:ans modell. Eller vet Du när sista 
GT 750 tillverkades? Jo, i februari 62. 

Här var det många som skrev 61 av 
förklarliga skäl då Sporten kom som 62 
års modell. Vinnare blev återigen Ove 
Hellström från Tierp som vann utslags-
frågan före Fredrik och sen kom alla 
andra 23 på nästan samma poäng. Vi 
tackar alla deltagare och hoppas att 
alla hade en härlig dag och sent ska 
glömma Johns tappra försök att bli vår 
näste världsmästare i kanot. Vi får se 
var vi träffas nästa år, kanske i Tierp 
för nu måste väl någon annan än Ove 
vinna. 
Ta det lugnt i trafiken och kolla att alla 
lysen fungerar innan start, för man vet 
ju aldrig när Sunkan står i nästa 
gathörn. 
Hat bra hälsar John, Sunkan och 
Yngve. 

Text: Yngve Ekberg 
Foto: Benzt Olsson 
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Ventilationsrutan  
Efter sommarens mycket inspirerande 
träff i Trollhättan så har jag börjat 
fundera lite över det här med hur vi 
bedömer våra egna och andras bilar. 
Martin Stenlund hade ju också en del 
sunda tankar kring detta här i 
ventilationsrutan 2/97. 
Man blir ju onekligen imponerad av 
hur många fina bilar det finns i rull-
ning, inte bara i Sverige utan bevisli-
gen i hela världen! Det roliga är också 
att de bilar som var med både på 
lördagen på provbanan och på 
söndagen vid museet inte bara var de 
där pärlorna som är bevarade i 
orginalskick eller renoverade till 
orginalutförande. Utan där fanns de 
flesta grader av både förfall och 
förfining. Missförstå mig nu inte och 
tro att jag inte uppskattar de där 
hundra procentiga 
orginalrenoveringarna, nej det är en 
otrolig känsla att kika ner i motor-
rummet på en 92:a och där till lika, om 
inte prydligare än när bilen puttrade ut 
från fabriken 1951. Såna bilar hör helt 
visst hemma i främsta ledet på en 
utställning. Men det är onekligen lika 
fascinerande att kika in i en väl använd 
96:a från början av det glada sextiota-
let och känna doften av gurrunimattor 
och tvåtaktsolja, och då gör det inte så 
mycket att klädseln på sätena har ett 
och annat hål och att dörrlisterna har 
fransat sig. Nej, det märks också att en 
sån bil får en hel del omtanke av sin 
ägare. Ja, en sån vagn kan även denna 
vara fin (konsten lär ju uppstå i 

betraktarens ögon). Ett sånt exempel 
var ju den ganska hårt slitna tidiga 
92:an som på söndagen fanns på 
planen utanför museet och som 
tydligen inte varit utsatt för speciellt 
mycket ingrepp. Det verkade som att 
den bilen också skulle få behålla sitt 
underbart slitna skick. Det är inte så 
dumt med ett sånt tänkande i vissa 
sammanhang! Ja, att juryn som 
bedömde bilarna på söndagen hade ett 
näst intill omöjligt jobb det kan ju var 
och en begripa, bara med tanken på 
det stora antalet bilar. Och som Erik sa 
så finns det säkert de som blev sura 
för att de inte blev uppmärksammade 
med någon utmärkelse (nej, jag talar 
inte i egen sak, jag lirar inte i den 
divisionen). Det är säkert mycket svårt 
att utöka antalet klasser som bilarna 
bedöms i, men varför inte t ex åtmins-
tone dela upp 96 tvåtakt i standard och 
sportutförande? Jag inbillar mig också 
att det finns en del av oss som skulle 
vilja ha en "Iågbudgetrenoverings"- 
klass. (Jo, nu talar jag i egen sak.) Vi är 
nog några stycken som varken har 
ekonomiska eller tidsmässiga resurser 
att göra den där superrenoveringen, 
utan som istället kan få till en vettig bil 
med små medel. Naturligtvis blir 
finishen därefter, och man får kanske 
lov att använda delar som inte är strikt 
original. Men jag tycker ändå att det är 
kul att få ut bilen på vägen och 
verkligen använda den. Hellre det än 
att den får stå och samla damm, 
halvrenoverad, år efter år. Finns det 
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Ventilationsrutan  
någon som håller med? Det vore kul att 
få höra lite mer åsikter om detta, och 
lite tips från andra som har fått ihop 
bilen för en vettig penning! 

Ulf Hindström, Kumla 

Skoda 1203 ingen 95-kopia 

Skoda 1203 var en van-version 
baserad på Skoda Octavia (första 
upplagan, med bakhjulsdrift). 
Skoda 1203 tillverkades under åren 
1968-1981 av Skoda i Vraclabi (inte 
huvudanläggningen i Mladå Boleslav), 
varefter planekonomerna flyttade 
tillverkningen till Trnava Auto Works i 
Slovakien. 
Skoda 1203 hade den interna typ-
beteckningen 997 (efter 1974: 776) och 
utvecklingsarbetet började redan i 
slutet av 50-talet. Den första körbara 
prototypen med i stort sett samma 
utseende som seriebilen stod klar 1961, 
Så det tog alltså tid innan serieproduk-
tionen startade. Skillnaderna mellan 
1961 års prototyp och 1968 års 

produktionsbil hänför sig nästan 
enbart till frontens utseende. 
Om det fanns någon ännu tidigare 
prototyp som möjligen kan ha lett 
Sixten Sason in på hur Saab 95 skulle 
se ut vet jag inte. Men det verkar inte 
troligt. Lika otroligt som att Skodas 
formgivare skulle ha sneglat på Saab 
95 redan 1961. 
By the way: Skoda 1203 tillverkades 
som skåpbil, minibuss, pickup, ambu-
lans och även begravningsbil. Den 
hade motorn fram, 1221 cc, 47 hk (f o m 
1969 51 hk). 
Ytterligare tekniska data lämnas på 
begäran. 

Anders Tunberg 

TACK! 
Ett stort tack till alla funktionärer, "Red 
caps", (enligt orginalbrevet, reds. 
anm.) som arbetade så hårt under 
festivalen. Det kan inte varit speciellt 
roligt att arbeta medan alla andra hade 
så roligt. 

"Happy Saabing and an early Happy 
Christmas" 

Ian Studley, England 
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Ventilationsrutan  
HJÄLP! 
Efter att ha läst reportaget om Tomas 
Ahlbergs rally V4:a så måste jag fråga, 
Saab 9000 skivor fram, på bilderna är 
det fortfarande fembultat, vilka 
modifieringar har gjorts, är skivorna 
från någon speciell årsmodell? Vilka 
bromsok används? Kopplingen från 
VW, är den komplett eller har bara 
vissa delar använts, hur är 
modifieringarna gjorda? 
Man får väl försöka lite själv tänker 
nog några nu, men min förhoppning 
är att lära ut och byta erfarenheter är 
en del av Saabandan. 
Tack på förhand! 

Per Jakobsson 
Sleipnerv 17 kr 
136 42 HANINGE 
tel 08-745 54 45 

. 	— 
Till "Ventilationsrutan" skriver ni med 
synpunkter, frågor eller bara för att fä 
ventilera ideer. Kort sagt allt. 
Insändarna skickas som vanligt till 
tidningens adress. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera/korta ned eventuellt länga 
brev. 
Red.  

Efterlysning! 

Jag fann denna Saab 96 trampbil förra 
året och har några frågor om bilen. 

Hur många exemplar finns det kvar? 
Finns det någon/några fler som har en 
likadan trampbil? 
Vem känner till någon som äger en 96- 
trampbil? 
Ratten i min bil är trasig, ungefär 
hälften saknas. 
Finns det någon som kan hjälpa mig? 

Skriv på engelska till: 
Wolfgang Schmel 
Ertlweg 3 
D-83677 Greiling 
Tyskland 
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of Great Britain Limited 
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VA 7 No 131 4865 79 

Please reply to - - 

INTERNATIONAL 1998 

HERITAGE MOTOR CENTRE 
GAYDEN 

NR. WARWICK 
ENGLAND 

30 JULY TO 2 AUGUST 

CLOSE TO SHAKESPEARE COUNTRY 
AND THE COTSWOLDS 

CAMPING AND CARAVANNING 
AVAILABLE ON SITE 

FOR FCRTHER INFORMATION PLEASE TELEPHONEJFAWRITE TO 

PETER TL1t2YER 
236, STRA1GHT ROAD 

LEXDEN 
COLCHESTER 

ENGLAND 
CO3 5DU 

TEUFAX. 01206 563976 

FOR INFORMATION ON LOCAL ACCOMMODAT1ON TELEPHONE/FAXJVVRITE TO .  

MIKE AND 1-F1LARY PHILPOTT 
1, OR1EL WAY ' 

BRACKLEY 
NORTHAMPTONSHIRE 

N75113 6DR 

TEUFAX 01280 705369 

Chairman -  Colin A Wallace 

Rna/enad Office 28 Kenwood Park Road, Sheffield, Si ING 

BAKRUTAN 101,4~~...,#~1~ 

seg N. n 69565  

För ytterligare information kontakta vår klubbmästare Nicklas 
Lindberg. Telefon: se sidan 2. Mer information följer i nummer 
1-98 av Bakrutan. 
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Frimärkets dag 
Lagom till frimärkets dag hade Peter 
Haventons teckningar på klassiska 
bilar släppts på frimärken. 

E-type, Bil, 356, Bel-air och Duett är 
de övriga fem modeller som är med i 
"sexpacken", men "bästa" bild är 
förstås Eric Carlssons Saab 96 "Monte 
Carlo" 283:a! Denna lördag passade 
Saab på att ställa ut "283:an" i Fem-
mans köpcentrum i Göteborg. Carlsson 
var naturligtvis där, lika outtröttlig som 
vanligt när det gäller att skriva auto-
grafer och prata med gamla och nya helt riktiga B18 logon! Det var bara att 

ställa sig i kön för att få Eriks autograf 
på kortet, det ni! 

Text och foto: Benni Olsson 

fans. Tänk att vara lika populär 28 år 
efter sin sista "riktiga" tävling! Utöver 
de vackra frimärkena så fanns det även 
lika vackra vykort att köpa. Vykorten 
var riktiga fotografier, i Saabs fall var 
det en röd Tvåtakts Sonett (66-67). 
Korten var försedda med det "riktiga" 
frimärket plus en poststämpel med den 

GÖTEBORG 
4 «MUR 1997 
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Höstgrubbel- 
trubbel 
Ja, så har sommaren övergått till både 
höst och vinter. En fantastisk sommar 
med kulmen i Trollhättan. Övriga 
evenemang som besågs var Saab-
marknaden i Östergötland, Coys-
International på Silverstone i England, 
med över 500 Ferraribilar (dock inte en 
enda Saab), Automobil Sportscar 
Show, Båstad Classic Car Show, 
Knutstorp och diverse små rallyn. 
Möten och rallyn som aldrig företogs i 
95:an. 
Annars började året i dur, men slutar/ 
slutade i moll. Målet att omlackera 
ovan nämnda bil infriades. Jag räknade 
ut att min ekonomi skulle klara av en 
sådan utgift. Bilen plockades ned och 
forslades till lackeraren. När jag 
lämnade bilen minns jag inte, men 
någon gång i mars eller april var det. 
Men till dags dato den 3:e november 
har jag fortfarande inte fått varken dörr 
eller skärm. Det finns bara ett ord för 
detta: Vansinne! 
Vidare fick jag en Saab 96-64:a att ha 
som reservdelsbil, med papper. Jag har 
tagit vad jag ville ha och behöver mer 
plats, så antagligen går den till skrot, 
vilket är synd med tanke på papperna. 
Men har någon behov av en risig bil, 
så hör av er omgående. 
Jag var också och tittade på en 62- 
sport, ett renoveringsobjekt visade det 
sig. Jag har sedan länge insett min 

begränsning när det gäller kunnande, 
ekonomi och utrymme. Så någon 
bilaffär blev det inte nu. 
Än var det inte slut på eländet. Som 
ordförande i Saab-Skå'nia får jag många 
gråa hår. Efter att ha försökt anordna 4 
evenemang 1997 kom det 5 bilar till en 
träff, 0 bilar till två träffar och 1 
intresserad till en sista träff. Ni förstår 
kanske vad jag menar. Vi är trots allt ca 
70 medlemmar i Skåne! Någon sade att 
det kanske berodde på att de flesta har 
nyare Saabar. Detta fick mig att göra 
ytterligare en amatörmässig undersök-
ning, som inte är 100% riktig. Alla 
uppger inte antalet bilar de har i sin 
ägo, några vill inte kännas vid att äga 
någon Saab alls. Resultatet blev 
följande: Spridningen på bilar låg 
mellan 1950-1990. Största antalet bilar 
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låg tydligt mellan åren 1962-67. Det 
finns 14 bilar från 1964, 12 från 62, 11 
från 63, 10 från 66, sedan sjönk antalet 
markant till övriga år. Alltså höll inte 
den teorin. Då undrar jag följande. Alla 
som har gamla Saabar i Skåne, nog 
borde väl dessa ha ett intresse för 
Saabar. Varför köper man annars 
sådana? Som pengainvestering? 
Knappast! Som dammsamlar objekt? 
Kanske. Eller är skåningen dumdryg 
och "saj själv nock"? Det trodde jag 
bara var okunniga stockholmare som 

inbillat sig något från sitt snäva 
grodperspektiv. Men kanske har 
08:orna lite rätt? Mitt förslag blir: (Inte 
till stockholmarna alltså!) Ta ut era 
bilar på vägarna, eller få en köpare som 
vill använda fordonen. Så får vi en 
levande Saabsektion i Skåne. Att äga 
en Saab är inte bara att köpa den, det 
är att köra Saab och att tänka Saab. 
Som tröst i denna bistra årstid sveper 
jag in mig i min nyligen tillbytta 
Saabfilt och slår upp ett värmande glas 
whisky. 
Vi ses i vår, Ulf Stenson 

Valberedningen 
informerar 
Hej alla Saabentusiaster, ett nytt år står inför dörren och med det ett nytt årsmöte. 
Följande poster skall väljas: 
3 st 
	

Styrelsesuppleanter, 1 år. 
1 st 
	

Revisor, 1 år. 
1 st Revisorssuppleant, 1 år. 
1 st Kassör, 2 år 
1 st 
	

Materialförvaltare, 2 år. 
1 st Vice sekreterare, 2 år. 

Nytt för i år är att det skall väljas en milj öansvarig till klubben. Utöver nämnda 
poster är även valberedningen valbar, vi sitter i 1 år. Valberedningen kom fram till 
att en mer geografiskt spridd valberedning kanske skulle underlätta tillsättandet av 
nya poster. Då valberedningen inte känner alla i SSR, kanske en spridd valbered-
ning skulle kännas bättre samt att eventuell "storstadsdominans" skulle minska. 
Alla förslag till eventuellt nya personer skall vara valberedningen tillhanda senast 
8 dagar innan årsmötet. 
Valberedningen kontaktas på följande telefonnummer: Bemt Olsson (sammankal-
lande) tel. 031-25 69 45 el. 070-416 31 31. Joel Bemeklev tel. 031-52 58 73. Peter 
Ludvigsen tel. 031-93 06 26 el. 070-593 06 46. 
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Stora 
höstträffen i 
Umeå 13 
september 
En kanonträff trots lite regn men med 
toppeninsats av Opelgänget. 

Träffen blev lite sent på säsongen men 
det gav alla SSR-medlemmar som inte 
sett 9-5:an chans att provköra och 
njuta av grannlåten. Visst är bilen 
vacker men prislappen är därefter och 
nog är många gammel-Saabar lika 
linjesköna. 

Sunkan Sundgren hade lagt en 
minirally-slinga som alla åkte iväg på 
så fort de anlände till träffen. Under 
tiden föll ett stilla höstregn som dock 
inte störde idyllen. Efter minirallyt blev 
det dags för den största och bästa 
insats Opelgänget gjort på år och dag. 
Åke Adam Bäckström, han som gett 
Opelidubben ett ansikte, hade ordnat 
fikat till träffen. Helt utsökt Åke, vi ser 
fram mot fler träffar med Opel-fika! 
När alla fikat sig mätta och belåtna och 
även sett nog av de gamla bilarna och 
Oplarna samt avgett röster i dagens 
Concour's de Elegance blev det 
äntligen dags för prisutdelning. 
Minirallyt där det gällde att svara eller 
gissa rätt på 10 stycken 1, X, 2 frågor 
vann Håkan Ångström före Staffan 
och Sune från Lövånger samt Lars 
Pårvd. Den hårda kampen om finaste 
bil vanns av Staffan "Gardinen" 
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Lindgrens Saab 96-64. En bil som 
helrenoverats av ägaren med viss 
Umehjälp och med lite detalj-
förbättringar kan bli mycket fin. Tvåa 
blev fjolårets vinnare Lars Pårvds 
mycket fina och ovanligt nog icke 
rostiga Opel Rekord Coup6 På tredje 
plats hamnade Liselotte Nordells fina 
Opel Olympia. Long distance priset 
gick till Opelåkande Ölman från 
Sollefteå, strongt att åka långt med 
Opel å la 60-tal. 

I övrigt var det ungefär samma gamla 
trogna gäng som vanligt körande sina 
gamla vanliga Saabar oavsett om det är 
gamla eller nya modeller. 
Motorcentrum höll som vanligt med 
lokal och hade skänkt några mycket 
fina priser till de lyckliga vinnarna. 

Gnussar Krombt 

En stark formation med offensiv framåtanda 
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Saab 
Quantum 
Jag hade den stora äran att få köra 
en äkta Saab Quantum på årets sista 
race i RHK-serien nere på Anders-
torp. 
På min egna Ford Cortina gick 
topplockspackningen sönder under 
uppvärmningen, så jag kom aldrig ut 
på banan med den. Det fanns dess-
utom ingen tid för reparation, så 
flaskan var inte långt borta i det 
ögonblicket. Då fick jag se att Ronny 
Ericsson var där med sin Quantum på 
släpet och han har frågat mig många 
gånger om jag har skulle vilja köra 
bilen, men det har tyvärr aldrig blivit 
av. Själv tycker han nu att han är för 
gammal för att köra. Han körde bilen på 
den tiden det begavs sig, -70 talet. 
Själv tycker jag nog att han inte är för 
gammal, för jag har sett honom gasa 
och det går fortfarande fort. Men det 
är förstås rätt jobbigt att åka ett fullt 
race i max-tempo. 
Nåväl, jag tänkte, har jag åkt från 
Stockholm till Anderstorp och det 
dessutom är avslutningsfest på 
kvällen så skall jag ta mig f-n åka om 
tillfälle bjuds! Jag frågade "Genera-
len", Ronny kallas så, om jag fick köra 
den? Javisst, vill du det får du själv-
klart köra, men den är inte besiktigad 
ännu! Snabbt av med bilen från släpet 
och rulla in till besiktningen, det var 
bara 90 minuter kvar till start. Sedan 

fick vi skruva loss stolen och flytta 
den längst bak, så att jag någorlunda 
fick plats med mina 187 cm. Efter 
diverse små fix och tändstiftsbyten 
spann den som en trimmad vedkap. 
Gosse, vilket ljud! Man får ståpäls av 
det! Då jag aldrig suttit i bilen förut, än 
mindre kört den, så började det kännas 
lite pirrigt inför racet. Jag fick starta 
sist då jag inte hade någon tränings-
tid. Dessutom är bilen väldigt unik och 
den enda i Europa samt i ett orenove-
rat originalskick och värd en slant. Jag 
har dessutom aldrig kört en formelbil 
där man ligger i mitten och har frilig-
gande hjul som hoppar och studsar i 
synfältet. Jag tröstade mig med att ha 
kört Lola Sports 2000 som går som en 
formelbil och den Lotus seven som jag 
hade, har också friliggande hjul som 
hoppar. Men att växla med vänster-
handen var en ny utmaning. Klassen 
jag fick åka i heter Formel ny och 
innehåller allt från Formel 2 till Formel 
Ford. Bilen hade nog passat bättre in i 
Formel äldre där halvpannorna och 
Formel vee går, då Quantumen hade en 
nästan standard långnosmotor på 50- 

51 



A BAKRUTAN 

60 hästar monterad istället för original-
motorn. Originalet har cirka 90 hästar 
och 940cc. 
Hur gick det i racet då? Jo tack, jag är 
nöjd, kom iväg bra och hade tre bilar 
efter mig i mål och Quantumen var hel. 
Ronny körde dock själv sönder motorn 
dagen efter. (Han kanske fick blodad 
tand efter min framfart på lördagen). 
Väghållningen och bromsarna var 
suveräna, tog faktiskt in på Formel 
Fordarna i kurvorna men vart tyvärr 
omkörd på rakoma. Med rätt motor i 
Quantumen så är den garanterat 
mycket potent och konkurrenskraftig, 
detta trots att den ser ut som en 
flygande järnsäng med aktersnurra. 

Jag vill härmed få tacka Ronny för 
lånet av klenoden och hoppas att få 
köra den igen, kanske med rätt motor 
på en lite mer teknikkrävande bana än 
Anderstorp. 

Lite data om bilen: 
Quantum F3, årsmodell 1971. 
Saab USA byggde 25 stycken för en 
tävlingsserie i USA typ Barber-serien. 
Av dessa finns 24 stycken kvar, 23 i 
USA och en i Trollhättan. 
Motorn är från en långnossport på 
940cc och 90-100 hästar. Växellåda: 
Saab 4-växlad med lägre slutväxel och 
alltihop monterat längst bak med 
motorn framför växellådan. 
Framvagnen är från Saab Sport med 
andra spindlar och coilover fjädring, 
bakvagnen är en Saab Sport framvagn 
med låsta styrstag. 
Bromsarna är också ifrån Sporten 
liksom fälgarna som dock är duktigt 
breddade bak. 
Ramen är en rörram med två tjocka 
sidorör som även tjänstgör som tankar. 
Karossen är gjord i glasfiber. 

Det hela fungerar i alla fall mycket bra 
och är otroligt kvick i böjarna samt 
trivselfaktorn bakom ratten är mycket, 
mycket hög. Helst om man är 
Saabfreak som jag. 

Text: Göran Kölborn 
Bild: Från Sonett världen 3-97. 
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Jag var ute på semestertur i vårt vackra land under sommaren 1996. På väg mot 
Ankartuna åkte jag vilse på några oplogade småvägar och helt plötsligt kom jag 

fram till en guldgruva för Saabfantaster. Tyvärr fanns ingen hemma som kunde sälja 
av fynden som fanns på gården. Själv är jag mest intresserad av gamla Volvo P445 
Duetter och Ford Zemaforer, men är någon intresserad av Saabfynden kan ni skriva 
till mig för vidare information. 

Fordvännen 
Kurt-Åke Karlén 
Tomtebovägen 29 
944 21 Bråskemölla 

Milj örutan 
Passa på att besöka din favoritbilslcrot och fynda medan den ännu finns kvar! 
Naturvårdsverket aviserar hårdare tag mot bilskrotarna. Ett problem är slarvig 
hantering av miljöfarliga kemikalier på vissa bilskrotar. Det finns cirka 700 auktori-
serade bilslcrotar i Sverige och deras tillstånd kommer troligen att i fortsättningen 
omprövas vart femte år. 
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Saabtjejer i 
SSR 
Hej, jag heter Carina Kölborn och 
gillar Saabar, har nu en 96-80 som 
sommarbil. 

Det hela började med att jag och min 
förra man köpte en 99:a som vi hade 
några år. Sedan köpte vi en ny 90:a 
som min ex-make fortfarande har kvar. 
Min före detta svärfar har alltid åk 
Saab av senare modell, sista åren 9000 
som jag har fått låna ibland, så det ar 
blivit så att man har fått Saabintresset 
på köpet. Min första egna bil var en 
Ford Fiesta som jag fick av min syster, 
bilen gick under synonymen "Skrot 
Emma", men den tog mig och mina två 
döttrar dit vi skulle till det var dags för 
skroten. För några år sedan så separe-
rade vi och jag fick ta hand om 90:an, 
som i det läget hade kunnat kallas 
Emma 2. Jag kände att det var dags för 
en lite fräschare bil och i den vevan 
träffade jag Göran Kölbom som har 
bilverkstad. Göran hade en kund som 
skulle sälja sin 99-74 som hade gått 
10.000 mil. Han hade haft den sedan ny 
samt skött den som ett spädbarn, så 
jag köpte den för en skälig summa. jag 
hade den i ett år och den gick som en 
ny bil ända tills en pundare stal den 
och förstörde den invändigt. När jag 
fick tillbaks den efter två veckor så 
kände jag att jag inte ville ha den, det 
var inte längre samma bil som jag hade 

två veckor tidigare. Under tiden som 
den var borta så fick jag låna Görans 
Volvo Valp, gissa om det var succé på 
jobbet när man kom (jobbade då på 
dagis). Men någon Volvo ville jag ändå 
inte ha, men däremot en Ford Escort 
som Göran starkt avrådde mig från att 
köpa, då det är mycket fel på dem, 
vilket jag senare har förstått då jag sett 
bilarna utanför Görans verkstad, mest 
Fordar. Nåväl, vi hittade en mycket fin 
96-80 med 8.900 mil på mätaren och en 
ägare som var till salu. Den kändes 
som ny vid provkörningen så den 
köpte jag och har den nu som sommar-
bil då den är för fin att köra med i 
saltet. Jag hade den med till Saab-
festivalen i somras tillsammans med en 
väninna, Göran körde sin 92-54 
tillsammans med en kompis. Det var ett 
mycket kul och bra arrangemang 
tycker jag, att få köra på provbanan 
var verkligen kul (har provat Görans 
racing Cortina på bana tidigare). 

I augusti så gifte vi oss, jag hette 
Olsson tidigare. Gissa vad vi åkte för 
bil hem med burkar efter? Jo, en med 
två burkar under huven! Nu håller 
Göran på att renovera en ny bruksbil 
som jag kommer att ha till vardags, 
nämligen en 95-75A som är den sista 
sjusitsiga, och det behöver vi då när vi 
nu för tiden är sex personer i familjen. I 
jobbet åker jag Volvo 245, Saab är 
tyvärr ingen bra bil att lasta grejer i 
som jag behöver, men det blir nog en 
VW TDI snart, den är ju i alla fall 
framhjulsdriven! 

Carina Kölborn, Tyresö 
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Knep & Knåp 

Ärr, 	 A 

1.Märket på skärmen. 
2.De båda listerna (2 st.). 
3."Elefantörat". 

4.Baklykta. 
5.Stänkskydd. 

BAKRUTAN 

Rätta svaret på förra knep & knåp gåtan var 
inskickad av Lennart Andersson i Grästorp. 
Grattis! En överraskning kommer på posten. 

Lösningen på förra knep & knåp: 

Evenemang 1998  

8 mars 	 Årsmöte i Stockholm. Plats: Nordiska Museet. 
Se sidan 7. 

30 juli - 2 augusti 	Internationell Saabträff i England. Se sidan 45 för mer 
information. Kontakta klubbmästaren för vidare info. 

Ni 1 ei ä*Ordna nögon trifif efTer har några frågor ö* rar 
olika evenemang kontakta vår klubbmästare Nicklas Lindberg på 

telefon: 031- 25 5930. 
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Rättelser 
Listan på pristagarna i jubileumsfestivalartikeln i Bakrutan 3/97 saknade tyvärr ett 
par rader, här följer en korrekt lista: 

92 
	

92A-1950 
93 
	

93B-1958 
96-2T 
	

Sport-1965 
96-V4 
	

17COS-1975 
Sonett 
	

Sonett II-V4 
99 
	

99 turbo-1980 
900/Cab 
	

900 turbo-1981 
9000 
	

Aero-1990 
Tävlings- 	96V4-1973 
bilar 
Custom 	"EX" 
People's 	"EX" 
choice 
Long- 
distance 

Göran och Ferdinand Gustavsson, Göteborg. 
Kjell-Åke Karlsson, Lidköping. 
David Fielden, York, England. 
Göran Karlsson, Karlshamn. 
Christer Melvinsson, Katrineholm. 
Björn Ronnemo, Bankeryd. 
Tony Andersson, Nyköping. 
Magnus Pettersson, Alvesta. 
Replika av Stig B. 76:a. 
Ulf-Sune Sandberg, Sollefteå. 
Per Ekström, Oslo, Norge. 
Per Ekström, Oslo, Norge. 

Geoff Ridley, Christchurch, New Zeeland. 

Utöver detta föll även en bildtext bort. 
Den fina bilden på sidan 21saknade 
fotografens namn, Magnus Nilsson. 
Redaktionen beklagar det inträffade 
och hoppas att det inte upprepas igen. 
Här får ni dock Magnus Nilssons fina 
bild i repris. 

Red. 
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A BAKRUTAN 

Om: 

"Hemliga klubben" undrar när 
Anders Jonsson får ut sin från Tore 
Serrander inköpta vita Sport som redan 
1984 figurerade i Bakrutan. Redan då 
var den nästan fårdigrenoverad och 
hela historien inkl. Christer Glenning-
tiden beskrevs av dåvarande husse. 

Martin Stenlund har setts köra 
omkring i en grön kombi. Nästan som 
vanligt men av ett så konstigt fabrikat 
att vissa nekat honom köra in och 
parkera på gården. Har han ramlat över 
gränsen fullständigt? 

Jonas Sabln, före detta Saabfanatiker 
kör numera helst Fiat till sin arbets-
plats på Volvo Personvagnar. 

Anders Jonsson kör tydligen mer 
motorcykel än renoverar Saab Sportar. 

SaWns 99 EMS som enligt utsago 
skall kröka temperaturmätarnålen mot 
ändstoppet. Beror det möjligtvis på 
den konstiga lukten av bensin i 
expansionskärlet och att glykolen 
dessutom är alldeles brun? 

Nicklas Lindberg som desperat söker 
en ersättare till sin smått avsomnade 
95:a. "Vad som helst men inte en 240 
eller 343", säger Nicklas. Måtte det 
åtminstone bli en bil från GM-koncer-
nen och inte en Hisings-Packard! 
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••_,, • Köp & sälj 
SÄLJES: 

Välvårdad Saab 96 V4-77. Körd 10.000 
mil, en ägare, all service gjord. Som ny 
invändigt. Färg: antilopbrun. Pris 
13.0001er. 
Staffan Ström, tel 018-366051 (efter 
kl 18) 

Söker du clips 7061849 eller ett lock 
8508988, lugn bara lugn, du finner dom 
och ca 190 st andra nya detaljer i min 
reservdelslista som även upptar ca 90 
st begagnade detaljer. Flertalet av de 
nya detaljerna är numera utgånget 
material ur Saabs sortiment. Här finns 
delar till 92/93/95/96/99. Allt du 
behöver göra är att sända mig några 
rader med namn och adress och bifoga 
10 kr i frimärke för att täcka 
portokostnadema så får du listan med 
vändande post. Bra priser-kolla själv. 
Karl-Anders Carlsson, Grunslbo 
3183, 460 64 Frändefors 

Jag har förvärvat ett nytt hus med 
tillhörande tomt, och i köpet ingick en 
Saab 93B av årsmodell 58. Jag ämnar 
sälja bilen som förutom golvet är i 
relativt bra skick. Alla karossdetaljer är 
i bra skick, och i övrigt är bilen kom-
plett. 
Dennis Eneroth, tel 08-54067330 

1 st bra 2-taktsmotor -65 säljes för 300 
kr. Även andra delar till -65 säljes. 
Säljer även en saab 95-75 som är 

ombyggd till pickup, mycket välbyggd 
men behöver en del reparationer. Pris 
1.500 kr. 
Mats Listerborn, tel 0144-33340 

Saab 96-66 säljes. 1 ägare, avställd 83, 
körbar. grön lack GN5L och brun 
inredning. Nya ljuddämpare medföljer. 
Renoveringsobjekt eller reservdelsbil. 
Bilen står i Vännäs, säljes pga tids-
brist. Pris ca 2.500 kr. 
Christer Olsson, tel 0935-20450 

Saab broschyrer, många olika modeller. 
Saab nålmärken och askkoppar. 
Baldjusglas till 93:an. Bläddran till 
vattenpumpen. Hjulbultar. 
Claes-Göran Dahlqvist, tel 0650- 
16919 (efter kl 18) 

Krom, plåt, interiörer 92/93/95/96 etc 
nytt och begagnat bla inredning ca-60 
grått tyg och röd galon, bakskärm 92, 
dörr -62, tröskellist -64. Saab V4, 
renoveringsobjekt. Bra motor och låda, 
nya bromsar, avställd. Pris 2.000 kr. 
Stefan Gustafsson, tel 0492-40354 

• 
Nya delar: Gasstötdämpare 93/95/96 
180-250 kr/st, balansaxellager till V4 
350 kr/sats, luftfilter 2-takt 60-6460 kr/ 
st, drivknutsgummi till 2-takt 450 kr/ 
sats, navkåpor till Ronalfälg 600 kr/ 
sats, hjulbultar till fotbollsfälgar V4 30 
kr/st. 
Carl Magnus Johansson, tel 0500- 
470656 
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Köp & sälj 

Saab 93-56. Maroonröd. ABA 900. 
Helrenoverad i början av 80-talet, körd 
600 mil sedan dess. Det mesta är utbytt 
med nya delar, växellådan renoverad - 
97. Har ägt bilen sedan -77. Mycket bra 
skick. Nybesiktigad. Pris 33.000 kr. 
Björn Hedlund, tel 0650-21377 

Jag har en gammal V4 stående. Den är 
från -68 och det är egentligen ingen 
rost på den. Min morfar köpte bilen ny 
i Norrbotten, där den gått till för 5 år 
sedan. Om det finns någon som är 
intresserad av att ta över den skulle 
jag bli glad. Jag har ingen plats för 
den. Originalmotorn finns kvar uppe i 
Norbotten, men behöver renoveras. 
Motorn som sitter i har skurit. 
Anna Dahlström, tel 08-964616 
(hem), 08-6571542 (arb) 

Fabriksny Saab 95 kaross, OBS 95:a. 
Säljes till högstbjudande. Saab V4-80 
jubileumsmodell, avställd -97, rostig 
bak, pris 6.000 kr eller högstbjudande. 
V4 delar i mängder nya och begag-
nade. 
Jan-Erik Eriksson, tel 0240-12268 
eller 070-6455674 

4 stycken bra dubbdäck på V4-fälg, 2 
stycken fina dubbdäck på 2T-fälg. 
Finns dessutom flera oklassade 
Rallydubbdäck. 
Hasse Söderström, tel 08-812545 
(efter kl 18) 

Saab T-sport -62/63:a säljes. Porsche-
förgasare säljes också. Saab 96-68, blå, 
OBS! 2-takt. 
Anders Källquist, tel 0455-20908 

Nya delar: V4 skärm vänster fram 69- 
76, 99:a skärm vänster fram 77-, 
dekorplåt 95:a höger. Begagnade delar: 
vänster dörr 2-takt i bra skick, 95:a 
baklucka bra skick, Lucas vindrute-
torkarmotor. 2 stycken Saab 95:or, ett 
renoveringsobjekt -63 med många nya 
delar, den andra reservdelsbil -64. 
Säljes eller bytes mot 93:a. 
Sune Johansson, Runebergsgatan 
50b, 611 37 Nyköping, tel 0155- 
21844 

Nya delar: kolvar till 95/96 och Sonett 
2T. Spolarpump till 92/93, blinkersglas 
hö.bak till kortnos. Motorrumsgolv, 
framskärmar, blinkers fram, 
strålkastarhållare till långnos. Sido-
plåtar vä. och hö. (stora modellen) till 
Saab 96. Sidoplåtar till Saab 95. 
Gummilister till vindruta 95/96 och 
bakruta 96 1960-70 kommer att finnas 
efter jul. Gummilister och lampor mm 
till Saab Sonett. Lättade kamlyftare (se 
Saab Sport&Rallykatalogen) till V4. 
Begagnat: Vä framskärm till kortnos, 
dörrar till 95/96 tom -67, kylarskydd 
(grå plast) till långnos. Avgassystem 
V4 (fint). 5 st fma JP-lättmetallfälgar 
med bult och kåpor, motorhuv till 
kortnos. Golvväxelmekanism till Sonett 

59 



BAKRUTAN 

Köp & sälj 
Mats Jonsson, tel/fax 0150-12904, 
0704-534518 

Saabo -67 säljes pga tidsbrist. Husvag-
nen är komplett inklusive förtält och 
gasolkök men är i behov av uppsnygg-
ning. Inredningen är delvis demonte-
rad men följer självklart med. 
Mats Jonsson, tel/fax 0150-12904, 
0704-534518 

Saab 95-75. Avställd, rostlagad i golv, 
beige. Pris 1.500 kr. Saab 96-75. 
Jubileumsmodell, avställd, rost i 
trösklar bak, dålig koppling. Pris 2.000 
kt 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 (efter 
kl 20) 

Saab 96-74, indiskt gul, transistor-
tändning, termostatreglerad fläkt, 
motorvärmare, rostfritt avgassystem, 
radio mm. Pris 10.000 kr. 
Erik Gerleman, tel 0470-61305 

Saab 99 EMS cc-78. Taklucka, nya 
däck, avgassystem, bromsskivor, 
kylare, stötdämpare. Larm och 
aluminiumfälgar. Pris 5.000 kr 
Niclas, tel 0290-91119 

Saab 95-62. Besiktigad till juni -98. 
Mycket bra motor och växellåda. 
Mekaniskt bra men det finns rost 
under. Pris 8.000 kr. Saab 95-62. Tom 
kaross med rost, i reservregistret. Pris 
1.000 kr. 

Johnny Westberg, tel 0155-220339 

Motor från 96-66 med AB-kolvar, ca 
1500 mil, inkl förgasare, 1.500 kr. 
Motorhuv kortnos, 100 kr. Växellåda 3- 
växlad, 250 kr. 
K. Månsson, tel 042-51869 

Modellbilar, leksalcsbilar och bygg-
satser, 92, 93, 95, 96, Sonett, 99, 900- 
cab, 9000 och 9-5. Stor variation och 
utbud. Saabtidskrifter, instruktions-
böcker, böcker, posters etc. Från Saab 
92 till 9000. Årsmodeller: 1950-1995. 
Komplett samling av tidningen "Vips", 
1/1951-11/1972, nr 5/60 saknas. För 
ytterligare info och försäljningslistor 
kontakta: 
Wolfgang Schmel, tel +49 (0) 8041- 
70880, fax +49 (0) 8041-1273. 
Engelsktalande. 
Ertlweg 3, D-83677 Greiling. 

Undvik en kladdig ratt. 
Rattöverdrag i svart skinn. Passar de 
tidigare, tunna rattarna med 15 tums 
diameter. Tillverkade i Skottland. 
Pris GBP13.50 inklusive frakt 
Tom Noonan, 29 Claremont, Bricket 
Wood, 
St Mbans, Herts AL2 3LT England. 
Tel 01923 672388 
E-post noonan.t.a.@manail.com . 
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Köp & sälj 

KÖPFS:  

Woodruffkil 791448, knapp för vent. 
715822, fyrkanttapp för oljeplugg 
703938. 
Rune Danielsson, tel 090-192987 

Motorblock Saab sport, eventuellt 
komplett motor, alla skick av intresse. 
Köper även andra motordelar till 2-takt 
samt tätstegad låda med special I eller 
special II drevsats. 
Joel Berneklev, tel 031-525873, 031- 
7653287 (arb) 

Gamla tävlingstillbehör till Saab 2T. 
Tidningen bakrutan, gamla nummer 
före 1992. 
Claes-Göran Dahlqvist, tel 0650- 
16919 (efter kl 18) 

Slutväxel (pinjong-i-kronhjul) till 3- 
växlad låda. Gummitätning rattstång/ 
torpedvägg 708267 (kortnos). 
Kjell, tel 0247-22131 

Nya kolvar std 92, ev hel motor. 
Kofångardelar 95-64 bak. 
Stefan Gustafsson, tel 0492-40354 

7 st Saab 93 eller 96 av årsmodell 56-64 
köpes. Körbara renoveringobjekt eller 
färdiga bilar. Skicka gärna kort med 
historik om bilen till: 
Carl Magnus Johansson, Odenslunda, 
549 91 Tidan, tel/fax 0500-470656 

Till saab 93-58. Tyg, rött/svart-rutigt 
till förarstolen och till vänster dörrsida. 
Mats Nilsson, tel 0470-25518 

Skännbreddningssats till Saab 96, 
breddningar i plast eller andra kopior. 
Bra betalt för bra skick, skall användas 
till ett seriöst projekt. "Gummibälg" 
mellan Weber 45:or och långa luft-
burkarna. Plus div. tillbehör av 
monteringssats till luftburkarna och 
gasreglagesats Weber 45. Dörrlås inkl. 
nyckel till V4 72-, 4-bultat fram och bak 
V4, sonettutväxling 9:42, samt 
gjutjärnshus. Hastighetsmätare 

graderad till 200 km/h från Sonett. 

Per Jakobsson, tel 08-7455445 

1 stycken centrumkåpa till JP-fälg. 
Hasse Söderström, tel 08-812545 
(efter kl 18) 

Saab 96-80, jubileumsmodellen önskas 
köpa. Har du en sådan bil eller känner 
du till någon som har en till salu, så ta 
kontakt. Saab-entusiast från Norge 
önskar sig helst ett exemplar utan rost 
och i bra skick. Bra betalt för bra 
objekt. 
Jöran Ödegaard, Johan Bojersv. 11, 
7021 Trondheim, Norge. Tel +47 
72558215, fax +47 7396 14 44 

Bakrutejalusi, 1700 cc kolvar gärna 
racing, jubileums (ronal) fälgar och 
framspoiler till Saab 96. 
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Dennis Mollberg, tel 0383-17442 

Saab 96 årsmodell 60-64 "trubbnos". 
Bra bruksskick eller renoveringsobjekt, 
gärna körbar men ej krav. Kommer i 
goda händer. 
John Filipson, tel 0303-50656 (efter 
Id 17) 

Till Saab 92A: 2 st parkeringsljus fram 
köpes. 
Matti Lehtola, tel +358-9-3432727, 
email: lehtola@netlife.fi  

Delar till V4:ans standard B avgassys-
tem köpes. Ny baklucka till Saab 95. 
Fin klädsel till bakluckans insida (brun 
galon utan hål för handtag= 1976 och 
senare). Även fina sidostycken med 
brun galon är av intresse liksom fina 
dörrsidor till jadegrön 95/96 -78. 
Original luftmadrass till Saab 95 köpes 
också liksom vänster bakljusplåt. 
Mats Jonsson, tel/fax 0150-12904, 
0704-534518 

Till Saab 93B-59: Framstolar med grått 
tyg, röd galon och silverfärgad keder i 
fint skick. Även dörrsidor av samma 
typ, fram och bak. Även andra delar av 
intresse. Till Saab 9668-80 köpes 
bakrutejalusi. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 (efter 
kl 20) 

Till 96 V4-71: Framskärmar vänster och 
höger, stötfångare inklusive fästen 

fram. Till 96 V4-68: bakskärmar vänster 
och höger, dörrar, kombireglage 
vindrutespolbtorkare/signalhorn. 
Christian Merseburg, tel 08-65031 
83, 070-7687569 

Till Saab 99-69 2-dörr: Dörrklädsel 
svart (69-73), tätningslister och 
dekorlist till dörrarna ev. byte. Kom-
plett set grå golvmattor (textil). 
K. Månsson, tel 042-51869 

SKÄNKES: 

Motorhuv och framskärmar till trubb-
nos med lite naturlig korrosion. Kan 
hämtas före 15/1-98 
Ulf Hindström, tel 019-571939, 070- 
7442361 
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MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0514-27222 

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: 019-3145 23 

Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 A 
811 32 Sandviken 
Tel: 026-2570 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: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 

Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23  

Hans Höglund 
Lundålcravägen 4 
246 51 Löddeköpinge 
Tel: 046-77 5442 

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

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

Mattias Johansson 
Dr. Sydows gata 18 
413 24 Göteborg 
031-41 22 21 

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

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

 

Dina annonser skickar du till: 
Joel Berneklev 
Cederflychtsgatan 9 
422 54 Hisings-Backa 
Tel: 031-52 58 73 

Stoppdatum för Bakrutan 1998 
Nr 1 16 januari 
Nr 2 10 april 
Nr 3 21 augusti 
Nr 4 6 november 

I din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 



God jul & gott nytt år 

önskar SSR alla 

medlemmar! 

Carlsson ,Amiloi vd, 

Mon 
Carl 
1943 

GÖTEBORG 
4 OKTOBER 1997 

SVENSKA SAABREGISTRETS MEDLEMMAR 

SAAB VÄGEN 96 

900 99 SAABSTAD 
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