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BAKRUTAN 

ej, nu när jag sitter och skriver 
detta så har vintern tagit ett 
rdentligt grepp om Stock-

holm, med både snö och kyla. För er 
som har tid är vintern ett bra tillfälle för 
garageaktiviteter, men för egen del är 
det skralt på den fronten nu. Jag har 
tidigare varit van vid att nyproducera 
en gammelsaab per vinter, men nu får 
jag vara glad åt att hinna byta till 
dubbdäck på bruksbilen när farbror 
Bore står för dörren. Jag nämnde i förra 
spalten om mitt stundande besök på 
Linköpingsmarknaden och det var som 
vanligt en trevlig tillställning med 
mycket trevligt folk. Det verkade vara 
mer säljare än köpare denna gång och 
jag själv kom hem med mer grejer än 
jag kom dit med. SSR fick denna dag 
mottaga Hans Willebrands lager med  

nya 99-delar som han skänkte till oss 
för vidareförsäljning till SSR-medlem-
marna och detta tackar vi Hans alldeles 
särskilt för. Det gjorde att släpet var 
extra tungt och fullt på hemvägen. Vill 
samtidigt passa på att nämna att vår 
styrelse har fått en ny friskt fläkt i form 
av vice selet Stephan Lund som formli-
gen sprutar av idéer på våra möten. 
Tack vare hans stora kontaktnät på alla 
områden öppnas det oanade vägar för 
oss i SSR när det gäller marknadsfö-
ring och kontakter med Saab. 
Han får själv komma med en presenta-
tion av sig själv i kommande nummer 
av Bakrutan. Nu till nåt annat. SSR har 
nu fått en postadress i Stockholm då 
den gamla i Katrineholm mest ställde 
till trassel med eftersändningar och 
dylikt 
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BAKRUTAN 

för sånt funkar inget vidare i dagens 
postväsende, eller hur Eriksson. En 
sak som diskuterats mycket på våra 
styrelsemöten är ett eventuellt namn-
byte då även Saab Automobile AB har 
ifrågasatt varför den ledande Saab-
klubben har ett så "konstigt" namn 
som Svenska Saab-registret. Vad är då 
det konstiga med detta? Jo i internatio-
nella sammanhang är det bättre med 
något utan register i namnet, bättre är 
kanske Svenska Saab-klubben eller 
Swedish Saab Club eller nåt liknande. 
Ni vet väl alla vid det här laget att SSR 
bildades 1976 av 
Börje Eriksson i Märsta och var då ett 
rent register för var alla Saab 92:or 
fanns i Sverige. Sedan blev det till att 
få fatt i alla kända 93:or och runt 1980 
blev klubben öppen för alla Saab-
modeller upp till 1964. Som det utveck-
lats till idag är ju alla Saabintresserade 
välkomna i SSR oavsett bilmodell, men 
vi värnar ju främst om de äldre model-
lerna som idag även innefattar tidiga 
99:or. Ett namnbyte kan vi i styrelsen 
inte själva bestämma utan detta måste 

dras på årsmötet så att alla medlemmar 
får komma till tals om sin åsikt i namn-
frågan. Vi måste självklart ta hänsyn 
till andra klubbars namn så vi inte 
blandas ihop med dessa eller får 
samma förkortning som dessa. Det 
kommer inte att bli helt smärtfritt med 
ett namnbyte då detta drar med sig 
merarbete/kostnader i form av ändrad 
logotype, nytryck av tröjor, informa-
tion till alla berörda inom veteranbils-
hobbyn mm. Med anledning av detta 
ber jag er fundera på vad just ni skulle 
kunna tänka er vad det nya namnet 
skulle bli, tveka inte utan skicka in ditt 
förslag till mig så får även min brevbä-
rare lite mer att göra. Jag tar risken att 
önska er alla en riktigt God jul 1998 
och ett Gott Nytt 1999 i denna spalt 
med förhoppning om att ni får Bak-
rutan innan julhelgen. Det har ju varit 
lite si och så med detta tidigare, men 
jag tycker att vår redaktion har ryckt 
upp sig avsevärt. 
Alltså: Ha det riktigt skönt nu och 
ladda för ett nytt Saab-år. 
Eder John. 

Dörrlister 
93/95/96 
Leveransen av dörrlisterna drar tyvärr 
ut på tiden. Ny förväntad leveranstid 
är i vår. Listerna nytillverkas i Sydosta-
sien, och för närvarande är metallstom-
men och själva gummilisten klara. Det 
som återstår är tyget och slutmonter- 

ingen. I skrivande stund väntas en 
provbit av tyget för vårt godkännande. 
Orsaken till att listerna tillverkas i Syd-
ostasien är förstås att kunna hålla pri-
serna på en rimlig nivå. Ni som tidigare 
anmält intresse, står självklart kvar på 
vår lista. Förskottsbe- 
talning är ännu inte 
aktuellt. Tack för 
visat tålamod! 
/Martin Bergstrand 
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En dag på Högsta 
rallycrossbana, eller hur 
man förkortar sitt liv. 
Att ha en T-Sport 65:a stående i 
garaget kan ibland ställa till det 
ordentligt [dr det annars så lugna 
familjelivet. De som känner mig vet 
ju att jag inte brukar stressa [dr att 
ha bilarna i ordning i god tid före 
något evenemang. Utan mekar gärna 
in i det sista, oftast med total panik 
och sömnlöshet som följd. 

Nå, denna gång skulle det ändras på 
detta. Det var ju drygt två år sen 
motorn skar i den sista rallytävlingen 
och då värstingmotorer till Sportar inte 
är någon dussinvara i mitt lager blev 
det till att bygga nytt. Eftersom jag 
hade ärvt en 66:a standard av John för 
10 år sen var det ju bekvämt att ha den 
i Sporten "så länge" tills den nya 
motorn som John så snällt haft tid att 
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BAKRUTAN V 	 A 

sätta ihop skulle i. Nu stod den 
nymålad och grann på bästa plats i 
garaget och väntade sen drygt ett år 
att sättas i. 

Tiden gick och i början på maj 1998 
kom det ett samtal från BG Jansson, 
min edcartis, som numera pratar ganska 
obehindrat om sin tid som kartläsare åt 
mig i Globenrallyt 94. "Du ska vara på 
Biltemadagarna i Haninge om en vecka 

med den nya. Så långt allt väl men från 
den spritt nya maskinen lät det bara 
"putt-putt" två gånger och sen var 
den helt död. Efter torkning av blöta 
stift upprepades proceduren ett dussin 
gånger med samma nedslående 
resultat, vad var nu detta? All tänkbar 
expertis inkallades som ställde tänd-
ningen säkert tio gånger var. Det enda 
som hände var "putt-putt", och blöta 
stift med en gång och mycket kliande i 

med Sporten och göra reklam för 
klassiska rallycupen, se till att ha den 
nya motorn igång då". Mitt något 
tafatta svar med att "standardroten 
duger väl" bet inte på BG som hade 
fixat så vi skulle köra uppvisningsrace 
på Högsta rallycrossbana ett par mil 
söder om Stockholm. Nu blev det 
bråda tider. Ur med 66:a motorn och i 

håret. 

Nu skulle det till ett smärre under om 
det skulle bli åka av på banan. Det var 
då jag blev bönhörd i form av att Stig 
Johansson på Stigs Bil i Haninge dök 
upp som anden i lampan och med 
enkla ord sa: "Kom hit med motorn så 
ska jag fixa liv i den". 

7 



BAKRUTAN 

Nattjobb i garaget igen och ur med 
motorn, på morgonen var den hos Stig 
som redan samma dag ringde och sa 
att det var nåt generalknas eftersom 
den startade och gick perfekt i hans 
provbänk men behövde ca 3.000 varv 
för att komma igång. Jaha, vad var nu 
detta? Ännu en dag närmare helgen 
och ingen motor. Dan efter ringer Stig 
som efter en sömnlös natt kommit på 

telefonnummer fram och baklänges på 
elva språk blev det denne stackars 
sate som återigen fick äran att leta 
efter felet efter att jag roat mig med att 
lyfta ur den f-b motorn igen. Nu var 
det några små grader på en kolv som 
slog i topplockspackningen, snabbt 
fixat för en van Saabmek. Sent på 
fredagskvällen var det dags för 
provstart. Motorn spann nu så fint 

felet: för små kolvar. Blocket var borrat 
71.9 mm och då jag hade tre nya 
71.5 :or hemma passade givetvis dessa 
utmärkt (tyckte jag). För att göra 
denna långa historia ännu längre så 
fixade Stig till en borrning så att mina 
begagnade 72:or fick plats och efter 
panilcmek på fredagen startade 
äntligen motorn men med ett svagt 
knackande. Mina nerver var nu utanpå 
kroppen och då jag kunde Stigs 

och segerleendet som jag belade mig 
med varade i 20 sekunder tills kopp-
lingen trycktes ner. Då höll jag (och 
övriga i familjen som jag inte sett på 
en vecka) på att få läggas in på 
psykakuten. Den värstingkoppling 
som jag köpt passade inte alls och då 
återstod bara att riva ut allt igen, på 
med standardgrejor och i med allt igen. 
Varför håller jag, en snart medelålders 
småbarnsfar, på med sånt här frågade 
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jag mig själv under de tidiga morgon-
timmar samtidigt som jag förbannade 
mig själv att inte ha fixat allt detta 
tidigare. 

När grannens tupp gol tryckte jag ner 
kopplingen och se, nu lirade allt som 
det skulle. Direkt gick jag upp och 
väckte Tomas som skulle bli min 
följeslagare i bilen. Fixa frukost och 
sen iväg till äventyret med stort Ä. 
Efter att träffat flera andra "veteraner" 
vid Biltema blev vi intervjuade av 
Gunnar Elmgren, en nestor inom 
svensk bilsport, och i gemensam trupp 
drog vi iväg till Högsta. 

Vem står där om inte Stig Johansson 
som med ett flin konstaterar att det lät 
gott om "vår" motor. Nå, vad kan vara 
bättre inkörning än tre raska varv på 
en rallycrossbana, och man fegar inte 
gärna i ett gäng med två Lotus 
Cortinor och en Amazon på 170hk. 
Vi och motorn blev rätt snart varma i 
kläderna så när det var dags för 
tidtagning hade jag hornen ute. Tomas 
var till skillnad mot min något äldre 
exkartis BG helt oberörd och tyckte att 
jag skulle gasa lite mer. Denne nioåring 
sporrade mig till att endast få stryk 
med 11 sekunder på tre varv av den 
snabbaste Lotusen och detta gjorde 
mig mycket nöjd. 

Att få utdelning i form av att köra ca 
20 varv med en välljudande tvåtaktare 
under en hel dag efter oräkneliga 
timmar i garaget på nätterna samt 
vanligt jobb på dan gjorde att jag inte 
kände av att påsarna under ögonen nu 

nådde ner till hakan. 
Efter transportsträcka tillbaks till 
Biltema och med god förtäring och 
mycket eftersnack kunde hemfärden 
ske i sakta mak. 

Gissa vem som somnade in till Lokets 
malande om Bertil 9 och Gustav 56 
drömmande om att mina nya Avon 
grusdäck satt på och att förgasarna 
var färdigjusterade så att Sporten, 
Tomas och jag kunde slå Lotusen med 
11 sekunder nästa gång på Högsta. 

Förhoppningsvis har jag lärt mig något 
om att ha grejorna färdiga i god tid tills 
nästa gång, men eftersom jag bara är 
en godtrogen tidsoptimist så blir det 
till att lita på mina goda vänner. 
Avslutningsvis vill jag framföra mitt 
varmaste tack till John och Stig som 
verkligen ställde upp och hjälpte mig 
få sång i Sporten igen... 

Text Yngve Ekberg 

Foto: BG Jansson 

No real gentleman 
kavels behind more 
than three cylinders!!! 
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Istället för 
vykort eller 
Storbritanniens 
Saabträff 
samlade 
Saabsaliga 
svenskar 
Ja så satt jag i vintras och läste i 
Bakruta!, om kommande evenemang, 
bl.a. om den Internationella träffen i 
England. Men suckarna blev både 
många och långa ju mer jag läste om 
kostnader. Bara båtresa!, gick i 
runda tal till 6000: — tur och retur om 
jag själv skulle köra och det ville jag 
ju. Ärendet avskrevs helt efter att ha 
inventerat bankresurserna. Långt 
senare ringde Jan Nilsson från 
Bjärnum och undrade om jag ville 
med till England. Vi fick båtresa!, 
betald om vi skrev ett reportage i en 
tidning om träffen. (dock ej Bak-
rutan) Jo men visst! 

Måndagen den 27:e juli uppmärksam-
made jag det karakteristiska ljudet av 
en Saab V4 96, Jubileumsmodell utan- 

för mitt hus. Det var Jan Nilsson och 
Anders Källquist som kom för att 
hämta mig. Som tur var hade Jan mon-
terat på en takbox, annars hade vi defi-
nitivt inte fått plats med alla grejor. Det 
såg ut som om bilen fått en keps på 
sig! Nosen riktades mot Göteborg och 
avnjöts i sakta mak. Väl i Göteborg 
fann vi vår båt och det var vi inte en-
samma om. Ytterligare 8-9 Saabar körde 
ombord på båten. (Resan över avhand-
las inte) Vi anlände till Harwich och 
gjorde sällskap med Micke Isaksson 
och hans kusin Stefan, vilka körde i 
Mickes fars röda 95 78:a. Mickes egen 
99 EMS 75:a hade vänligheten att 
lägga av precis utanför hans hemort. 
Det positiva med detta var väl att de 
inte hunnit så långt, eftersom han inte 
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fick igång bilen. 

Vi körde nu i kolonn på två bilar varvid 
vi rätt snart insåg fördelen med att ha 
med sig mobiltelefoner: Vår bil körde 
först eftersom vi hade bäst kartbok, 
plötsligt ser vi ingen röd Saab i back-
spegeln. vi  ringer och inser att vi kör 
på olika vägar! Vi anger vår position 
och träffas igen. Utan mobiltelefon 
hade vi inte setts förrän i Gaydon. Väl 
samlade skulle vi leta upp en camping-
plats, jag hade sett en på kartan, vi 
hittade vägen men inga skyltar och 
inte campingen. men av en slump 
mötte vi ägaren som ledsagade oss till 
ett fällt. Campingen var nedlagd sedan 
femton år tillbaka men vi fick gärna 
campa där, gratis en natt. Min kartbok 

var nästan ny! Senare på kvällen bjöd 
vi ägaren på Vodka vilken han svepte 
på en gång, han ville inte ha mer! Vi 
somnade till duvornas kuttrande i trä-
den... 

På morgon doppade vi oss i deras 
swimmingpool (dock inte duvornas) 
som var både stor och varm, detta var 
nog sommarens första dopp ute för de 
flesta av oss. Nästa stopp blev 
Stratford-Upon-Avon i folkmun kallad 
Stratford. Vi tältade på en "befintlig" 
campingplats och somnade till duvor-
nas kuttrande i träden. 

Dagen efter fick tälten stå kvar då vi 
begav oss till Malvern Links och dess 
berömda Morganfabrik . Där hade jag 
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bokat studiebesök i förväg på efter-
middagen. Orten hade t.o.m. begåvats 
med en pub uppkallad efter staden 
stolthet The Morgan Inn. Denna 
världsberömda bil byggs i lokaler som 
skulle få en svensk skyddsombuds-
man att begära avsked omgående. På 
fabriken gick arbetet i sakta tempo, 
långt ifrån 
robotar, 
löpande 
band och 
stämpel-
klockor. 
Man böjde 
plåtar för 
hand, bor-
rade och 
skruvade i 
lister och 
stod med 
hammare 
och stäm- 
järn för att få trästommen till att passa. 
En märklig syn för oss svenskar men 
det var fantastiskt att se och det är väl 
bl.a. därför bilen är så världsberömd. 

På kvällen anlände vi till vår camping 
och tände vår belysning som säkert 
väckte uppmärksamhet bland övriga 
campare: Av överblivna tältstänger 
som fogats samman till en ca 4 meter 
hög stång sattes på toppen den 
svenska flaggan och en vanlig låg-
energiglödlampa som var samman-
kopplad till en converter. Detta med-
elst en sladd som löpte in i tältet och 
där var förbundet med ett rullstols-
batteri som laddades under tiden vi 
körde. Alltså, alltid fulladdat batteri. 

Denna genialiska uppfinning stod vår 
"uppfinnarjocke" Jan Nilsson för. Med 
uppsatt Saab-Skånia flagga och ett 
uppförstorat SSR klubbmärke var upp-
märksamheten total. Och i träden satt 
duvorna och kuttrade, vi var något 
trötta på deras eviga konversation... 

Nästa dags morgon styrde vi till Gay-
don och dess Heritage Motor Centre 
Museum där det internationella Saab-
mötet skulle äga rum. 

Vi var entusiastiska när vi anlände 
under fredagen. Tältet var snabbt upp-
satt där en Ian anvisat plats nära de 
lövtäta buskarna. Det var genomtänkt 
med tanke på all den Malt-Ale som 
skulle smakbestämmas och klassifice-
ras. Ian är en engelskman som brukar 
bo i sin superrostiga 95:a när det är 
träff någonstans ute i Europa. Han är 
glad och gemytlig och har som mål att 
vid varje träff lära sig ett nytt svenskt 
kraftuttryck, gärna på dialekt. 
Heritage Motor Centre Museum är ett 
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nybyggt kombinerat konferenscentra 
och museum med världens största 
samling över engelsk bilindustri. Rover 
är en av initiativtagarna till centret så 
därför har man påpassligt byggt en 
testbana för fyrhjulsdrivna bilar runt 
centrat. I museet finns bl.a. Paddy 
Hopkins 80 bhp hundkoja som gjorde 
livet surt för Saab på 60-talets rally-
vägar. 1965 fick kojan 1275cc motor 
med 85 bhp och blev då nästan oslag-
bar. Den första svenska bil vi såg när 
vi kom till campen var en Sonett II:a. 
Det var Ingrid och Bo Nilsson från 
Svedala som var där i sin brukssonett. 
Bo kör året runt med sin 69:a och har 
nu kört 40.000 mil med den. (Förhopp-
ningsvis har vi nu värvat en ny med-
lem till SSR). 

'Official opening of the event ' skedde 
på kvällen högst upp i konferenscent-
rat i Kestrel Suite där det fanns vin 
och ostbord som intogs medan vi 
minglade med trehundra Saabfolk från 
hela världen. President i Saab Owners 
Club är Erik Carlsson "på taket" och 
det var han som på svengelska öpp-
nade träffen. Dessförinnan hade klub-
bens ordförande Collin Wallace hälsat 
oss välkomna. Själv lyckades vi efteråt 
p.g.a. nyfikenhet och kanske för 
mycket vin bli inlåsta på museet, men 
vi lyckades ta oss ut! Väl hemma vid 
våra tält upptäckte vi att duvorna för-
följt oss även hit! 

Lördagen ägnades åt regnväder och 
att studera varandras bilar och att leta 
delar på reservdelsmarknaden. Kom-
mersen var likväl god och de rostfria 

nytillverkade länkarmsinfästningarna 
och vindavvisarglasen Micke Isaks-
son hade med sig gick åt som smör i 
solen trots att den lös med sin från-
varo. Några av oss gjorde också en del 
fynd: Hastighetsmätare till 96:an med 
gardering både i miles och km visade 
sig vara högintressanta. De svenska 
V4:orna hade följaktligen nya hastig-
hetsmätare när de på måndagen styrde 
kosan mot Sverige. Bland 150 Saabar 
såg vi både fina orenoverade, renove-
rade och ombyggda bilar. En 
Saabdealer visade den nya 9-3 rally-
bilen som ersätter den tidigare 900T. 
Per Eklund ska ratta den nya bilen 
nästa år. Det fanns även några rally-
utrustade V4:or och 99 EMS .Bland de 
orenoverade bilarna fanns en V4:a av 
68 års modell som var i ett utomordent-
ligt skick. Tyvärr har inte 
orginalbilama så hög status i England 
så det var istället lite mer hårt renove-
rade och glänsande men inte alltid 
orginalbilar, som blev pristagare i 
"contesten". 
Bilrenoveraren Thure Stam från Saab-
museet i Trollhättan var på plats med 
replikan av den Sonett som Erik Carls-
son och Torsten kiman körde med i 
Coupe des Alpes 1966. Bilen är i ett 
fmt skick och var väl den bil som 
kunde prestera det bästa tvåtaktsljudet 
på hela träffen. "Jag har full förståelse 
att en sådan leksak blir byggd" tyckte 
klubbens ordförande Collin Wallace! 
Vidare gavs det tillfälle att prova sina 
manövreringskunskaper vid en tävling 
som nästan liknade en RSA-tävling 
man har i Sverige. Vi avstod från tes-
ten då vi såg möjligheten att både väx- 
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ellåda och drivknutar skulle kunna ta 
slut vid proven. Det var konstanta 
däcktjut och skrikande motorer under 
ett par timmar. 

På lördagskvällen var det "Celebration 
Dinner-  med de trehundra gästerna. 
Under middagen underhöll vår 
- Iillpåg" Stefan med tal och sång un-
der påverkan av innehållet i 
bordsdekorationens heliumballonger. 
Detta väckte stor nyfikenhet hos gäs-
terna och innan alla ballonger var 
tömda stod säkert hundra förundrade 
vid vårt bord. Efter middag och dessert 
blev det traditionell Barn Dance där 
gamle knätofsdansaren och tillika 
Saab-Skånia ordföranden hade stor 
framgång hos damerna. — Duvorna höll 
sig på behörigt avstånd den natten!!! 

Söndagen började vi med att vakna 
och de som ville ställa ut sin bil i 
beauty contestet gjorde det framför 

museet direkt på morgonen. Vi ställde 
upp vår V4-80 som är en av de fem sist 
tillverkade. I U4 klassen var det ett par 
damer från Belgien, som deltog med en 
vit 73:a, alla tre var i ett ypperligt skick. 
Naturligtvis vann de klassen helt rätt-
vist. Pristagarna i klasserna blev 
spridda lite överallt i Europa så man 
kan ju inte säga att engelsmännen var 
patriotiska i sin bedömning. Sedan var 
det defilering av speciellt betydelse-
fulla Saabar och plötsligt var det 
afternoon tea och prisutdelning. Som 
avslutning framfördes tacktal och pre-
senter från olika klubbrepresentanter 
utifrån Europa och det meddelades att 
nästa års internationella träff ska hål-
las i Brno, Tjeckien, Detta ser vi fram 
emot! Och duvorna ... 

Måndag morgon var det så dags att 
bege sig av hemåt och vi styrde kosan 
mot Duxham och Imperial War Mu-
seum. På kvällen fann vi en camping 
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och en dyr kinesrestaurant. Denna 
kväll blev som de andra lik med 
kuttrande duvor i träden. Frågorna 
hopade sig, var det samma duvor hela 
tiden? Vad pratade de om? Ville de 
komma i kontakt med oss? Det var 
frågor som aldrig blev besvarade. Vi 
var minst sagt trötta på dessa våra 
eviga följeslagare, men räddningen var 
inte långt borta, d.v.s båten till 
Sverige. 

Vi anlände till Harwich i god tid nästa 
dag så vi körde ner till dess strandpro-
menad. Där lyckades jag äntligen ta 
mig samman att skriva och posta ett 
antal vykort, dock var jag den ende i 
sällskapet. Så alla ni som läser detta får 
ta det som en hälsning från alla de 
andra. 

Text: Jan Nilsson & Ulf Stenson 
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Fler nya 
SSR- 
adresser 
SSR har numera en ny adress till 
vår hemsida på internet. Detta som 
ett resultatet av vår domän-
registrering. Saabregistrets 
hemsida hittar ni nu på följande 
adress: 
http://vvww.saabregistret.se . 

Med vår nya domän följde ett an-
tal E-postadresser som också 
nämndes i förra numret av Bak- 

rutan. Det har nu tillkommit några 
nya, bl a till vår materialförvaltare. 
Titta på sidan två så finner ni de 
nya adresserna. 

Bakrutans redaktör har vid denna 
tidnings utgivning flyttat. Den nya 
adressen (se nedan) gäller från och 
med fjärde december, dit skickar 
ni alla artildar, träffberättelser och 
övrigt tidningsmaterial som skall 
publiceras i tidningen. Detta gäller 
dock inte annonserna, dessa 
skickas till annonsredaktören pre-
cis som vanligt. 

Mattias Johansson 
Kråkered 3 
430 64 Hällingsjö 
Tel: 0301-43400 

Vad vill du läsa om i 
bakrutan? 
Vi vill ha förslag på vilka artildar 
och reportage som du vill läsa i 
Bakrutan. Hör av dig till tidnings-
redaktionen. Bra förslag belönas! 

Redax 
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Stig 
Blomqvist 
lär dig 
köra 
säkert 
Halka får aldrig bli en 
överraskning 

Nästan varje dag kan vi läsa i 
tidningarna om bilister som omkonunit 
eller skadats i bilolyckor. Ofta står det 
"bilen råkade i sladdning". Och sen 
klarar av. För det är inte svårt att häva 
en sladd för den som inte får den som 
en total överraskning. Man har ju 
äntligen börjat vakna så smått hos 
myndigheterna. Utbildning i halkkör-
ning är obligatorisk för att man ska få 
körkort i bl a Stockholm. Men fortfa-
rande släpper man ut fler nya körkorts-
innehavare som aldrig fått en sladd. 

Ska du ta dig fram något så när säkert 
på halt underlag måste du kunna 
behärska bilen om den börjar sladda. 
Jag anser visserligen att sladdar inte 
hör hemma på allmän väg och att man 
ska kunna köra så man inte får sladd. 
Så kör tyvärr inte alla. Det stora felet 

många gör är att de litar för mycket på 
sin bil. Ibland åker jag efter bilister 
som kör hårresande fort i kurvorna 
trots att det är halt. 

Sen säger folk att de blir överraskade 
av sladden! 
Det är nästan lustigt att höra. Folk kan 
slå omkull på gången ut till bilen för att 
de inte ser rimfrosten. 
Men de tänker inte på att det kan vara 
lika halt på vägen. 
Sen krockar de eller kör av vägen för 
att de får en sladd. 

Spana efter halka 

Det är ju inte bara när det är snö och is 
som det är halt. Halka kan uppstå mitt i 
sommaren. På en nylutad väg t ex, på 
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• Centrilugalkraften drar bilen av 
vägen om du kär för fort i förhal-
ande till kurvan. 

Å BAKRUTAN 

ny asfalt eller på en träbro i regnväder. 
Men speciellt stor är givetvis risken 
för halka när det är minusgrader eller 
när temperaturen ligger omkring noll. 
Även om vägen verkar torr kan du 
komma in i isbälten eller rimfrost. 
Risken är störst där vägen går in i 
skuggan, på broar där fukten stigit upp 

välja ett annat spår med bättre fäste. 
De bilar som kommer längre bak i 
startfältet har ofta väldiga problem. 
Däcken polerar nämligen rimfrosten. 
Efter några bilar är den hal som 
glansis. Tänk på det. Håll dig från 
spåren när det är frostigt ute. I väg-
kanten har du större chans att hitta 

fäste. 

från vattnet eller där dagsmeja har 
runnit över vägen. 

Under RAC-rallyt i England lär man sig 
spana efter halka. 
Jag brukar spana på träden och gräset 
bredvid vägen. Glittrar det de allra 
minsta vet man vad man kan vänta sig. 
Timo Mäkinen försöker alltid åka först 
i sådant väder. Det fäster nämligen 
ganska bra på ny rimfrost. 
Själv vill jag helst åka som andra bil. 
Då ser jag spåren och var första bilen 
har bromsat. Då får jag en upplysning 
om var det är halt. Sedan kan jag själv 

Häv 
sladden 
innan den 
kommer 

Din bil kan 
börja sladda 
av olika 
orsaker. Det 
finns tre 
olika typer 
av 
bakvagns-
sladdar. En 
beror på att 

centrifugallcraften (sidokraften) blir 
större än bilens framåtdrivande kraft. 
Den sladden inträffar dock bara vid 
snabb körning. 	De andra två 
typerna av bakhjulssladdar beror på 
att du inte kör så mjukt som underlaget 
kräver. 
Ena sladden uppstår när drivhjulen (på 
en bakhjulsdriven bil) går för fort i 
förhållande till underlaget. 
Den andra sladden börjar när de går 
för sakta. 
Bästa sättet att häva en sladd är att ta 
den nästan innan den kommer. Med 
andra ord: Du ska vara beredd på att 
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du kan behandla bilen fel och vänta på 
sladden. När du kör i halt väglag är det 
viktigare än någonsin att du håller 
blicken långt framåt. Då känner du 
lättare om bilen börjar röra sig. 
Märker du att bakdelen börjar glida ut 
får du inte styra emot som om du fått 
världens värsta kast. Då får du lätt en 
retursladd. Den är betydligt svårare att 
häva. 
Styr mjukt — för en sladd börjar ofta 
ganska försiktigt. Hur du sen ska bära 
dig åt beror på vilken slags bil du kör. 

Koppla ur 

En skicklig förare i en bakhjulsdriven 
bil kan styra sladden med gasen. Ökat 
gaspådrag ger en bredare sladd. 
Genom att hålla jämn gas och styra 
emot häver man sladden. 
Bästa sättet att häva en sladd är dock 
att koppla ur direkt och låta hjulen 
rulla fritt när du styr emot. Då avbryter 
du sladden nästan löjligt enkelt. 
Kör du en automatväxlad bil måste du 
hålla jämn gas — eftersom du inte har 
möjlighet att koppla ur snabbt — och 
styra. Med en framhjulsdriven bil gör 
du på ett annat sätt. 
Det är nästan omöjligt att få en 
bakvagnssladd med en sådan bil — om 
du inte släpper gasen. Då kommer 
bakvagnen. Men har du gjort det felet 
häver du sladden med hjälp av driv-
hjulen. Det behövs ingen kraftig 
parering av sladden. Du ställer bara in 
hjulen i den riktning du vill åka och 
drar på. Känns det lite för tufft för dig 
kan du givetvis koppla ur även i en 
framhjulsdriven bil och sen styra emot 

på vanligt sätt. 

Framvagnssladd 

Det finns också en fjärde typ av sladd 
— framvagnssladd. Då styr inte bilen 
utan går rakt fram i kurvan. Den råkar 
du oftast ut för i framhjulsdrivna bilar. 
Den sladden kan du inte häva med 
ökat gaspådrag — eftersom den 
uppstår på grund av att du åker för 
fort. Sättet att klara den i en framhjuls-
driven bil är att skapa en bakvagns-
sladd, dvs släppa gasen och sen 
försöka få bilen att ta styrning genom 
att häva den sladden på vanligt sätt. 
Med en bakhjulsdriven bil måste du 
också försöka få baken att sladda ut 
för att klara framvagnssladden. Det 
kan du göra genom att snabbt växla 
ned utan mellangas så baken rycks ut 
när hjulen plötsligt börjar gå sakta. 
En sak är emellertid säker: Du kan 
aldrig lära dig behärska en sladd innan 
du fått en. Det finns bara ett råd att ge 
: Åk ut och träna! 
Men kom ihåg att allmänna vägen inte 
är någon träningsbana. Det finns 
halkbanor på vissa ställen i landet. På 
vintern plogar de flesta motorklubbar 
upp isbanor. Var inte rädd för att åka 
dit och prova. Alla är lika dåliga i 
början. Själv åker jag och leker på isen 
så fort jag kan. Det är inte bara väldigt 
kul. Jag lär mig exakt var gränsen går 
och känner mig betydligt säkrare rent 
allmänt efter en stund på isbanan. Det 
rör mig inte i ryggen om jag får en 
sladd. Så tror jag alla känner. 
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Mjuk åkstil är snabbast 

För att du ska ta dig fram någorlunda 
säkert trafiken räcker det med att du 
kan häva en sladd. Eller helst undvika 
att få en. När du blir mer avancerad ska 
du också lära dig skapa en sladd. Hur 
du ska bära dig åt får du läsa längre 
fram — för det är något jag tycker hör 
hemma enbart på avlysta banor och 
vägar. Så fort som du åker 
på en allmän väg är det en 
sak du aldrig får glömma. 
Du är inte ensam. 
Bakom nästa kurva, efter 
nästa krön kan det dyka upp 
vad som helst. Det är det du 
måste anpassa körstilen till. 
Även om du behärskar bilen 
i sladd — och även om det är 
väldigt roligt att åka om-
kring och sladda — finns det 
ingen ursäkt för att göra det 
på all män väg. Du kan möta 
en annan bil bra fort utan att 
föraren blir rädd. Om du 
möter den rätt. Men kommer 
du med bredsidan före kan 
du vara säker på att du 
skrämmer ihjäl den andre, får 
honom att panikbromsa och 
sen kan det hända vad som 
helst. 
En avancerad förare kan åka 
snabbt utan att sladda. Det 
är den förmågan som skiljer 
agnarna från vetet. Den som 
inte kan lära sig utnyttja vägen rätt är 
en dålig förare. 
På specialsträckorna använder jag 
varenda centimeter av vägen. Ibland 

skär jag kurvorna innanför vägbanan 
så grästorvorna yr. På det spar jag 
sekunder. Lika våldsamt ska man 
naturligtvis inte åka på landsvägen. 
Men genom att försöka köra närmaste 
vägen kan du åka mjukare och säkrare. 

Räta ut vägen 

Du ska alltså sträva efter att räta ut 
vägen så mycket som möjligt. På stora 
vägar kommer man sällan upp i farter 
så kurvorna blir tvära. Att hålla på och 
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skära kurvorna på breda asfaltvägar är 
onödigt. Du kan visserligen räta ut 
dem lite inom din väghalva. Men att 
åka omkring och vingla över mitt-
markeringen är bara dumt. Det är på 
mindre, krokiga vägar man kan skära 
kurvorna för att komma fort och mjukt 
fram. Det går till så här: 
Före vänsterkurvor låter du bilen glida 
ut mot högerkanten och styr sedan 
mjukt in sa du tangerar kurvans mitt 
innan du släpper ut bilen i höger-
kanten igen. Jag behöver väl knappast 
säga att det här bara gäller s k öppna 
kurvor med ordentligt fri sikt? 
Kurvor där sikten på något vis är 
skymd får ALDRIG skäras. Du kan 
aldrig vara säker på att det inte 
kommer en bil från motsatt håll. Och 
ett möte kommer alltid snabbare än 
man anar. 
Av samma anledning ska du alltid ligga 
så långt till höger som möjligt före ett 
krön. 

Bromsa tidigt 

Jag brukar bromsa och växla ned 
ganska tidigt före kurvorna. 
Även när jag åker i en bil med motor-
broms använder jag oftast fotbromsen 
för att minska farten. Det ger en 
mjukare inbromsning. Precis i in-
gången på kurvan börjar jag driva och 
håller sen jämnt driv genom hela 
kurvan för att acca fullt igen i ut-
gången. 
Med en bakhjulsdriven bil är det lätt 
att baken flyter ut när man drar på om 
inte bilen står rakt efter kurvan. Det 
måste man parera försiktigt med ratten. 

En framhjulsdriven bil är lättare att 
acca iväg med. Den drar sig alltid åt 
det håll framhjulen står. Om man 
bromsar sent före kurvorna blir 
körningen ryckigare. Man kanske inte 
lyckas anpassa motorvarvet till 
drivhjulens fart förrän mitt i kurvan. 
Men många tror att det går fortare ju 
senare man bromsar. Det gör det inte. 
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Under tävlingar händer det t ex att en 
del bromsar så sent att de låser hjulen 
och kör av vägen. Det har jag själv 
gjort, i SM-finalen 1973. Jag kom för 
fort in i en sväng som nöp mer än jag 

trott. Jag försökte gena in och brom-
sade hårt. Så hårt att motorn började 
hacka. 
Sen högg bilen i en kant, hjulen orkade 
inte driva fram bilen och jag låg 
plötsligt på taket. Hade jag bromsat 
lite tidigare och drivit genom kurvan 
hade jag klarat den utan problem. Men 
jag hade tur. Jag kom upp på hjulen 
fort — och vann tävlingen i alla fall. 

Växla upp 

Även om du är rätt förberedd för en 
kurva kan det hända att den är längre 
än du trott. Kurvan bara fortsätter och 
fortsätter. I en sån sväng får du inte 
gripas av panik och börja bromsa. 
Släpp i stället upp gasen försiktigt. På 
en framhjulsdriven bil kan det hända 
att baken flyter ut lite när du släpper 
gasen. Men var beredd på det och styr 
emot så ordnar det sig. Det där med 
växlarna är ett ganska svårt kapitel. 

Många tror att de har bättre kontroll 
över bilen om de kör på lägre växel. 
Jag växlar ned före snävare svängar 
för att dels få lite bättre driv på bilen 
genom kurvan men också för att ha det 
klart att dra på för fullt efter svängen. 
För mig betyder lägre växel att jag 
lägger i trean i stället för fyran. Tvåan 
använder jag bara i vägskäl och ettan 
bara vid starten. Det är fel att tro att du 
kör fortare om du kör på låg växel. Fast 
det verkar så: Det brummar, sladdar 
och sprutar grus eller snö. Men det 
blir inget av det. Det händer att även 
jag håller på och fumlar med lågväxel 
ibland. Visserligen tycker jag att jag 
åker fort. Men jag blir ifrå'nåkt av vem 
som helst. Då är det bara att ta sig i 
kragen och peta i trean, sluta sladda 
och börja åka. Titta på Harry Sputnik 
Källström när han böljade tävla. Det 
var egentligen han som införde den 
mjuka åkstilen. Han åkte konstant på 
en eller två växlar högre än alla andra. 
Du vet hur det gick. Han åkte ifrån 
varenda en så det rök om det. 
Det går inte bara fortare. Dessutom 
håller grejerna mycket bättre om man 
inte rycker, rusar och bänder. 

Fortsättning i nästa nummer av Bakrutan 
Text & bild: Teknikens Värld 1976 
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NOSTALGIFUNDERINGAR 

Man närmar sig de 50. 

Tänker tillbaka på den tiden man var 
"ung" och åkte Saab Sport och bytte 
till Volvo! 

Sitter med hus, sommarstuga, båt och 
fin och hans mormor. 

Blir nostalgisk. Inköper en Saab Sport 
renoveringsobjekt. Här skall upplevas 
gamla minnen. Upptäcker att det fattas 
en del grejor. Köper en och en halv bil 
till! I den vinterns värsta oväder körs 
de hem ca 30 mil. Går ut hårt, men 
plötsligt tar det stopp. 

Läser Bakrutan med stor inlevelse 
varje gång den kommer. Nya förhopp-
ningar att man skall fortsätta renover-
ingen. Ett ryck görs. Bromsar renove-
ras, framvagn likaså. Hur får man tag i 
bromssköldar? Inredning rivs ur. 

Sommaren kommer. Gräsmattor skall 
klippas. Båten skall i sjön. Sommar-
huset målas. 

Men semestern, då dj-ar. Minst en 
vecka, kanske mer, skall ägnas åt "dyr-
gripen". 

Sonen och fadern har inte riktigt 
samma uppfattning om vad som bör 
göras. Fadern ej svetskunnig. Sonen 

har sitt att tänka på. Drömmar finns. 
Tänker tillbaka på den fungerande 
"Sporten" man ägde. Utrustad med 
rallystol, G800 däck, tre st. extraljus 
(tutt Marschal å 60 kr),två-tums-
system, uppsågad luftrenare, rem över 
huven och tankarna på att bli rallyfö-
rare. Föräldrar som inte förstod. Tyckte 
man då. Bränner två kolvar på grund 
av fel stift när man ligger i lumpen. 
Vem betalade? 

Åter till dagsläget. Läser Bakrutan, 1/ 
97. Tar sig en öl och kommer på att 
man kanske skulle skriva ner sina fun-
deringar och skicka till tidningen. 

Hustrun är på shoppingrunda med 
barnbarnet (flicka). Alltså två som inte 
har den där fulla förståelsen för gamla 
bilar, men håller god min. 

Tar sig en titt i verkstadshandboken 
för att lära sig något nytt, vilket man 
har glömt när man skall börja med det 
man tänkte göra. Kanske skall man 
sälja allt och sätta in en annons om en 
Saab Sport -65. Körklar till 50-års da-
gen. Härliga stundande sommar. 

En med drömmar och skrot! (Enligt 
vissa närstående). 
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Evenemang 1999 
Vi går snart in på ett nytt Saabår med nya trevliga träffar som rör vår hobby. Det 
finns redan ett par träffar planerade samt några stycken "på gång" för 1999 och mer 
följer. Titta i kommande nummer av Bakrutan eller på vår hemsida på nätet för 
ytterligare information om kommande träffar. Om någon tänker anordna någon träff 
eller har frågor som rör olika evenemang kontakta vår klubbmästare. 

Nicklas Lindberg. 
Ban&sgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-25 59 30 
E-mail: klubbmaestare@saabregistret.se  

27 feb 	Saab-Skånia har garageträff hos Kenneth Nilsson i Hästens 
löv, med hemlig gäst inbjuden.Tid 14.00. Ring och bekräfta 
din närvaro till Kenneth senast 990220. Tel: 0413-70 800. 

22 april Saab-Skånia anordnar manöverbaneträff och andra klurig-
heter iBjämum. Tid: 10.00. För frågor och eventuella svar 
kontakta Jan. Tel: 0451-205 68 

Maj-juni År 1999 kommer en Saab-Opelträff att arrangeras i 
Lycksele. Träffen blir troligen i maj eller juni. Träffens 
innehåll: minirally i vacker natur, mus&besök, garage-
runda eller Saabskrotsbesök samt fika. Håll ut! Vi är 
snart där. 

4-6 juni 	Sommarträff i Danska Vejby Strand på Nordsjxlland. 
Arrangeras av Saab to-takt klub Danmark. 
För mer information samt anmälan se följande sidor i 
tidningen. 

17 juli 	Veteranfordonsutställning i Kalmar. Kalmar Ölands 
Fordonshistoriker firar sitt 25-års jubileum. 
Information om träffen kommer under våren. 
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SAAB TO-TAKT TRIEF 1999 
Vejby Strand camping på NordsjEelland 
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Å BAKRUTAN 

Tilmelding tul 
TO-TAKT TRIEF 

I dagene 4. 5. 6. juni 1999 

Navn: 	  

Adresse: 	  

By: 	  Land: 	  

Antal Voksne: 	 a' kr 296 

Antal Bom 	u. 8 år. a' kr 196 

Vi korer i Model: 	 Årgang: 	 

Vi onsker at dele hytte med: 	  

Tilmelding og betaling til: 

SAAB TO-TAKT KLUB DANMARK 
vi Janne Amsen 
Ågade 100, 2. th 
2200 Kobenhavn N. 

Betaling på girokonto nr. : 1665 7425 senest d. 15/3 - 99 
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Program - SAAB totakt-trzef 1999 

TidspunIct: Fredag d. 4/6 tu l 6/6 1999. 

Stud: 	Vejby Strandcamping (ca. 3 mil! fra Helsingor) 
Råg' elejevej 37 
3210 Vejby DK. 

Pris: 	Overnatning for begge dage + 
Spisning Lerdag aften (eks. drikkevarer) + 
Familie Rally. 

Voksen : 
	

296 dkr. 
Barn u. 8 år : 
	

196 dkr. 

Vi har 4 og 6 sengs hytter. Da hytte antallet er 
begraendset, vii vi med hård hånd fordele evt. 
overskydene sengepladser tu l andre trxfdeltagere. 
Skulle alle hytterne vzere optaget, vii det were 
muligt at ligge i telt ved hytteme. 

Tilmelding 
og Betaling: NU- dog senest d. 15/3 1999 

Til SAAB TO-TAKT KLUB DANMARK 
v/ Janne Amsen 
Agade 100, 2. th 
2200 Kobenhavn N. 
Tlf. 3135 9201 

Giro 1665 7425 

DAG Hvad sker der: Kl. 

Fredag 4/6 Ankomst og 
indkvartering 

fra 1600 i 

Udlevering af treef materiale. 

Fmlles grillning 
(medbring mad/drikkevarer) 

Lerdag 5/6 Familie Rally. 
(Rally for helt familien som i de 
glade 60 -ere). 
Husk Rally udstyr/ påklaedning 
dl turen. 

Frokost under turen medbringes 
selv eller kabes undervejs. 

Stumpemarked 
Efter turen 

Fest &Rea 

Sendag 6/6 Afgang fra hytterne . 

Generalforsamling 

Trzef slut 4 1200 
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4.4 

Tomas 9 år, 
stolt Saab- 
ägare sedan 
födseln. 

Jag heter Tomas Ekberg är 9år och 
bor i Huddinge söder om Stockholm. 
Eftersom jag varit medlem i SSR 
några år nu är det dags att bidra lite 
till Bakrutan med hur mitt liv har 
varit så här långt. 

Innan jag var ett år kunde jag skilja på 
en 96:a från alla andra bilmärken. 
Vid två visste jag att det fanns fler 
Saabmodeller än 95 och 96. När jag var 
fyra hade jag sett på rallyfilmer i timtal 

med pappa och hade 
god koll på de flesta 
förekommande bil-
modeller som kördes i 
skogen och som 
vanliga bruksbilar. Att 
min första bil skulle bli 
en Saab var ingen 
överraskning, men att 
bli stolt Saabägare 
redan innan första 
födelsedagen det fattar 
jag nog inte ännu. Att 
det var en fullständigt 
upprostad 96-65:a 

gjorde inget för det enda som gick att 
använda var taket och reg.papperna. 
Nu visste ju bilregistret vem jag var. 
Nästa kärra som reggades på mig var 
en Mazda 929 folkracebil som pappa 
bytte till sig mot en Sonettdörr. Som 
ordförande i SSR kunde han ju inte 
visa att han ägde en riskokare och jag 
tyckte i alla fall att den lät gott utan 
ljuddämpare. Att Mazdan byttes mot 
en fd Standard B V4 hade jag inget 
emot för nu ägde jag ju en riktig bil 
igen. Givetvis varade lyckan inte så 
länge utan V4:an försvann ganska 
snart ur mitt liv. Vid fyra års ålder blev 
jag med motorcykel. En Yamaha PW 50 
minicross som nu bytts mot en PW 80 
och då jag hade fullt upp med att köra 
och putsa på dessa behövde jag ju 
inte äga några Saabar. Men pappa 
hade sedan många år koll på en tidig 
92-50 ombyggd till EPA-traktor redan 
1961. Efter envetet tjat om att "vi 
kunde väl skriva till den sista ägaren 
om att jag var spekulant" så blev det 
affär i juli 98, Epan var min. En av mina 
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lyckligaste dagar var när vi hämtade 	detta som pappa har hjälpt mig med att 
den i Åtvidaberg hos Sebastian, 3:e 	skriva rent. 
ägaren på 48 år. Transport på släpet till 	Många Saab-hälsningar till er alla från 
vårt lantställe i Vingåker där den nu 	Tomas. 
står, och efter otaliga provsittningar 
och laddning av 6 volts batteriet så är 	PS. Är jag den yngste medlemmen i 
provturen inte långt borta. I skrivande 	SSR? DS. 
stund har vi inte fått igång motorn 
riktigt men den gick för egen maskin in 
i ladan 1993 så det finns gott hopp. 	Text: Tornas E 
Jo, jag äger en 96-66:a också, som jag 	Foto: Cecilia E 
fick på min 9 årsdag men den ska 
pappa ha som reservkaross till sin 
Sport-65 ifall det blir nån rullning eller 
nåt annat tråkigt. 

Ni kan själva se Epan på bilder här och 
håll med om att den är läcker. Nu har 
jag skrytit färdigt om mig själv och 
hoppas att ni orkat läsa igenom allt 
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Möte med en ledsen Saab 
Innertalcsklädseln är intakt. Det 
brukar vara det svåraste. Motor 
och karosseri kan man skaffa. 
Ett innertak är värre. 
Vi kom på E22 vid Hagby två mil 
söder om Kalmar. Där stack en lång 
gul amerikansk stationsvagn ut sin 
huv vid en nedlagd bensinmack, 
belamrad med billiga gamla bilar 
samt en husvagn påmålad "Kon-
fektyr, läsk, godis, korv, glass 
hamb" i rött och vitt och hög smal 
skorsten å la tecknad serie. 
Äldst var en Saab 92 Deluxe av 
1954 års modell, helt och hållet 
omekad, alltså orörd av reparerare 
och renoverare, aldrig ens körd av 
ägaren, en bonde i Arby nära 
Kvarnlyckan närmare Vassmolösa. 
Bonden saknade körkort så bilen 
kördes av en granne. Stod på logen 
när bonden dog, långt före de mo-
derna registreringsplåtarna och har 
därför kvar det gamla numret H 
9538, H för Kalmar län. 

Rolf Nordström sålde förr billiga 
bilar i Stockholm. Där var det lät-
tare. — Härnere vill de att en bil 
för 5 000 kronor ska vara perfekt. 
Han har haft Saaben i 15 år och vet 
inte vad han ska göra med den. Vill 
inte sälja den, ska kanske renovera 
den. Chassinumret är 8461. 
— Vilket ansikte. Den ser ledsen ut, 
säger Hans Runesson. Han söker 
Saabens blick 
med kameran och fångar den,  

Saaben ser inte gladare ut ändå. 
Den ser ledsen ut med sin rostiga grill 
och sin påbackade högra strålkastare 
och dito extraljus. Det är allt som är 
trasigt förutom backspegelglaset inne i 
bilen. Tittar man in får man en påträng-
ande förnimmelse av att sväva långt 
lägre än andra bilister nästan i höjd 
med vägen och slcrammelputtrande dra 
genom kurvorna på dammande grus-
vägar och köra ifrån alla med bakhjuls-
drift vilket tog dem ett halvsekel att 
begripa. 
Och ljudet av frihjul när man släppte 
gasen och motorn varvade ner och 
karossen rullade hoppande lätt och 
luftigt över groparna. 

Saaben har grå ratt och grå 
rattväxelspak, allt är grått, allt är bil 
från en annan tid och ändå före sin tid. 
Delad vindruta, dörrarna öppnas 
framåt, sånt är de luxe. 70 969 kilometer 
har den gått, varav ett flertal på dynga. 

Vilka små låga näpna säten, ännu lägre 
där bak, och askkoppar, alla skulle 
röka, alla rökte i bil, alla fem i bilen 
rökte och bolmade hela resan, sedan 
blev Saab den första bil som avskaf-
fade askkoppen. 

Som ny när man knackar på plåten. Ett 
brett upplagt försök till polering har 
misslyckats å det skändligaste. En 
fläck blev kvar som minne på motorhu-
ven. 
Själva macken med skärm taket från 
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1950 är också unik. Så såg var-
enda BP-mack ut i Sverige. Det 
finns visst en till kvar i Skåne. 
— Har några gamla uniformer 
också, säger Rolf Nordström. 

Kanske fixar han till både Saab 
och mack, den som lever får se. 

Text: Ove Säverman 
Bild: Hans Runesson 

En blick i den orörda kupåt, en doft av 50-talet 

Om: 
Saab Sportar, det vill säga Norrlands 
dussinvara, har bytt ägare i norr. Snart 
kommer sedan länge sovande vagnar 
ut på vägen, hallelujah, för det är där 
de skall vara. 

En racande Saabgrabb från 
Tavlesinner 
ser hur sin topplockspackning 
försvinner, 
han ledsna på trå'kningarna och sa, 
det är så klart inte bra 
men vänta tills da'n då jag första racet 
vinner. 

En Saabkille från Grubbe 
placerade sin Sport på en stubbe, 
med bucklor i plåt 
blev det läge för gråt 
nej nu tar jag till tröst mig en nubbe. 

Om en känd SSR-medlem vars V4:a 
försäljning blev en artikel i Teknikens 
Värld. Tänk om varje Saabförsäljning 
röner sånt intresse, ja då får nog TV 
(Teknikens Värld) byta namn till SV-
Saabarnas Värld. 
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Ventilationsrutan  

Bästa kollegor! - Åter har ett år gått.. 
Dristar mig ännu en gång att anropa Edert förmedlingsorgan. 

Förts och främst måste undertecknad tacka för årets samarbete som mellan 
klubbarna varit gott! Dessutom den rörande omtanke man ständigt omges med 
via ....av Er kallade typer: Gnussar, Sunkan, Farmarn, Gamle man, etc ... 
(kan inte nämna dem alla). 

Från Lyckselebygden kan noteras att Ångströms hyperblanka Monte Carlo 
gjorde ortsborna rödögda av nostalgi vid senaste ny-SAAB-visningen hos den 
lokale OpelSAAB-handlaren. För att inte tala om när han startade för hemfård, 
alla grinade och kippade efter andan... smoggvarning på Richterskalan!..? 
I alla fall denna typ av samarbete med lokala handlare måste vi ge en klar 

pluspoäng för....applåd!. 
Vid träffen nov-97! - greps jag av en bild bland många andra diabilder som gav 

en invärtes malande fundering..1 - Till en -- 
fullständigt komplett rallyutrustad SAAB 
ingår ett kardanstångsliknade instrument 	va,' 
-Bakaxelriktare?!?...? — Kan detta vara 
hemligheten bakom den omtalade kurv-
tagningsförmågan hos detta märke? Isåfall: 
- Varför måste man rikta om bakvagnen 
efter varje sträcka? Följer den inte med? 
Betraktas bakvagnen som någon sorts 
balansarm i bilens konstruktion och praktisk lösning för att kurvtagnings-
kordinaterna i systemlösningen för avancerad kurvtagning skall passa? 
Måhända ett frontdriftstypfenomen som Benzarna löst på elektrisk väg med sin 
Weltklasse. Utveckling..(från analog till digital). ?' 	 I senaste träffen 7/11-98 
visades en frisk rally-special från Trollhättan (bravo!), noterades vilda bakhjuls- 
sladdar?! 	är dessa axelriktarinstrument svårfunnet marknadsgodis? 
Noterade också med viss beundran dessa friska 08-bors (m omnejd) norrbesök! 

- God Jul o Gott Nytt år 
önskas alla från Svenska Opelklubben 

genom Åke af Lappstockholm. 
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Ventilationsrutan  

Saab 9-9 Kombi!? 
Hej! 
Gick igenom gamla foton och fann 
denna bild. Har själv tagit bilden på 
Ring Knutstorp någon gång mellan 
1975 och 1980, gissar jag. Vad jag mer 
tror mig minnas är att det gjordes två 
exemplar av denna kombi. Med tanke 

på stötfångare och ytterbackspeglar 
kan jag nog precisera årtalet mellan 
1977 och 1980. Vet någon något om 
dessa två bilar? Existerar de och i så 
fall var? 

Ulf Stenson 

liii Ventilationsrutan skriver ni med synpunkter. frågor eller bara 
för att få ventilera ideer. Kort sagt allt. Insändarna skickas som 
vanligt till tidningens adress. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera/korta ned eventuellt 
långa brev. 
Red. 
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Under senare år har 
väl alla vi 
gammelbilsentusiaster 
märkt av dom allt 
hårdare miljökrav vi 
ställs inför. De gamla 
bilskrotarna läggs ner 
en efter en, de som 
sparade på allt det 
gamla bara för att det 
var gammalt är snart 
ett minne blott. 

En och annan bild i de 
utmärkta klassiska 
motortidningar vi har i 
Sverige får "en" dock 
att vakna till liv, gamla 
bilar ofta med ett träd 
växande igenom mo-
torrum har hittats så 
sent som i mitten av 
90-talet, påfallande 
ofta i norra Sverige. 
Tanken vaknar, är det 
verkligen så att det 
fortfarande finns fynd i 
norra Sverige? Jag tog 
upp ämnet med min 

   

DRÖMMAR OM 
NORRLÄNDSKA 
GAMMEBILSSKROTAR 
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gode vän Lars Hyldegaard från Dan-
mark, kunde han möjligen tänka sig en 
resa norrut? Denne reslige man ifrån 
Århus tvekade inte en sekund, dagen 
för avresa mot norr spikades. Avresan 
skedde dagen efter Dalslandsrallyt 
(det får man ju inte missa!) Min gamla 
99-80 fylldes med verktygslådor, rygg-
säckar och naturligtvis Dansk öl! 

Första dagen landade vi strax söder 
om Söderhamn. Trots ihållande regn 
var humöret på topp, tidigt nästa mor-
gon skulle vi ju besöka den första 
skroten. 

Måndag morgon, vått och kallt, 99:an 
hostade troget igång, någon mil mot 
Söderhamn sedan avfart mot Bollnäs, 
naturligtvis missades avfarten tack 
vare en ovanlig Saab nära vägen. J37 
Viggen på piedestal slet våra blickar 
från allt vad vägskyltar heter, därmed 
var den första felkömingen ett faktum! 
Vad gör väl det, en snäv gir tvärs över 
vägen och vi var på rätt väg igen. För-
sta skroten blev Nords bildemontering, 
alldeles invid väg 301 mot Bollnäs. En 
fantastisk skrot med till och med helt 
orörda gamla Saabar. Genomblöta men 
glada över några fynddelar fortsatte 
resan mot Bollnäs. Bollnäs bilde-
montering, en gigantisk anläggning 
med mängder av nyare Saabar. Ned-
kylda av regnet tog vi oss en snabb 
promenad igenom anläggningen, en till 
synes helt perfekt 99-69 stod och vän-
tade på att bli pressad. Blott 6000 mil, 
utan rost och inredning som ny. Var-
för? Vi skyndade därifrån, närmaste 
gatukök gynnades och med stillad 

hunger siktade vi in oss på Arbrås 
bilskrot, den var inte lätt att hitta, men 
väl där belönades man av otrolig sam-
ling gamla bilar. Den gamla delen re-
presenterade de flesta märken som 
fanns på nordiska vägar under 50 talet. 
Mängder med gamla amerikanare, Ford 
Edsel, Cheva-SS, Packard-38 m.m. 
På den Europeiska avdelningen hittade 
vi allt, Saab 92, Saab 93, Saab 95KN, 
Saab 96KN, otroligt nog med mycket 
intakta delar i behåll. Det kändes som 
att den gamla delen av skroten legat i 
dvala under dom senast 25 åren, natu-
ren har gjort det nästan omöjligt att 
komma intill bilarna, stora träd växer 
tätt runt bilarna och man får en känsla 
av att detta borde K-märkas. Efter flera 
timmars springande och klättrande 
runt dessa klenoder tar orken slut, man 
kan inte smälta allt detta, Drömmen om 
Norrländska gammelbilsskrotar har 
gått i uppfyllelse redan första dagen! 
(gränsen till Norrland går strax ovan 
Gävle för oss Sörlänningar) 

Efter en natts välbehövlig sömn i cam-
pingstuga var vi åter sugna på nya 
skrotäventyr. Dagens huvudmål var 
Gnarps bilskrot. Här bedrevs 
Skodaförsäljning tillsammans med 
bilskrot, Skodlaförsäljningen var 
insomnad sedan länge, kanske redan 
då Trafikmagasinet välte testvagnen i 
början på 80 talet! Skroten var även 
den under nedläggning, de flesta bilar 
var pressade och enorma 
skrotcontainrar fylldes nu med delar, 
demonterade för kanske 25 år sedan. 
Tyvärr kunde vi inte ta med de få Saab-
delsfynd som fortfarande fanns kvar, 
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Ros«ri 95-77 före och efter tre timmars 
demontering på Härnösands bilskrot 

BAKRUTAN V 
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utrymmesbrist tvingade oss att lämna 
kvar en nyrenoverad 2T-motor, kort-
noshuv i gott i skick, rutor, kofångare 
mm. Nedstämda av allt det gamla som 
nu bara kastades bort lämnade vi 
Gnarp och fort- 
satte norrut. En 
snabb titt på 
skrotkartan och vi 
riktade in oss på 
Kvisslebys bilde-
montering. En 
mycket modern 
anläggning med 
fantastisk ordning 
och gigantiska 
lagerutrymmen. 
Vi fyndade en del 
på dom få V4:or 
som stod färdiga 
för pressning, den 
utomordentligt 
trevliga ägaren 
tipsade oss om en 
skrot strax norr om 
Sundsvall, Snabb-
stopp vid 
McDonalds och 
sedan ännu en 
felkörning innan vi 
kom på rätt väg 
igen. Tipset från 
Kvissleby ledde 
oss till Bloms 
bilskrot nära 
Hässjö. 

Vägen dit vittnade om att det måste 
vara frågan om en mycket gammal 
skrot, närmare en mil på riktigt dåliga 
grusvägar fick en att längta efter 

V4:ans utomordentliga väghållning på 
detta underlag. 

Våra förhoppningar om en riktigt gam-
mal skrot infriades och här fann vi 

över 40 st V4:or, närmare 20 st 2T allt 
från 92-96. Kontrasten mellan de jätte-
lika jänkarna ifrån 50 talet och de sam-
tida Europeiska 
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är stark, den lilla Austin A30 ryms nära 
nog på flaket, tillhörande 59- 
EICaminon som står bredvid! 
Bloms skrot är eki upplevelse och jag 
hoppas den får leva vidare ut4nför 
kommunens miljöproÄram. 
Med solen i ryggen lämnar vi Bloms, 
klockan närmar sig 18.00 och det är 
hög tid att finna härbärge för natten. 
En liten stuga nära havet känns helrätt 
denna kväll, dagens fynd plockas fram 
och det går åt både Autosol och några 
pilsner medan dagens äventyr summe-
ras. 

Onsdagsmorgon, flera minusgrader 
och isskrapan kom till användning för 
första gången denna höst. Planerna för 
dagen var ett uppehåll i Härnösand, ett 
möte med den lokala follcrace-
rallycrossföraren Richard Ohlsson var 
inplanerat under eftermiddagen. Tiden 
fram till dess skulle naturligtvis använ-
das för skrot besök i samma stad. Högt 
upp på berget med magnifik utsikt 
ligger denna skrot. Efter snabb genom-
gång finner vi en 95-77, otrolig bil ut-
brister vi på samma gång. Inte en rost-
fläck, felfri inredning och endast 13 
000 mil på mätaren. Väl övertygad om 
att en sådan bil inte bör skrotas bort 
skyndade jag till kontoret för att för-
söka köpa loss hela bilen. Det var dock 
en tjurig ägare som inte på något vis 
kunde tänka sig att sälja hela bilen, 
emot skrotningslagen hävdade han, 
efter misslyckat övertalningsförsök 
bestämde vi oss för att köpa bilen i 
delar. Trots plats brist slaktade vi hela 
95:an på 3 timmar, kvar blev bara skalet 
av en bil som tidigare på morgonen 

bara hade kunnat startas upp och kö-
ras därifrån! Det var fortfarande några 
timmar kvar innan mötet med Rickard, 
sugna på lunch stannade vi vid en 
servering och avnjöt en Norrländsk 
specialité, stort tunnbröd fyllt med 
potatismos, tunna köttbitar och det 
hela dränkt i dressing. Efter denna 
"gastronomiska" höjdare råkade jag ut 
för en lätt sinnesförvirring, väl medve-
ten om premiärvisningen av S80 fyra 
dagar tidigare svängde vi nu in till den 
lokala Volvohandlaren, Där stod den, 
mörkblå metallic med ljus skinn-
inredning, det måste erkännas att det 
är mycket svårt att göra sig lustig över 
en ny Volvo idag. Någon klok man på 
Volvos designavdelning har brutit av 
Jan Vilsgaards linjaler och de gamla 
Ladafficnande designerna har förbytts 
mot mjuka spännande former. Den 
gamla Hisingetralctom är för evigt död 
jag kan inte låta bli att småle åt Volvos 
kommentar i Teknikens värld i mitten 
av 70-talet: Hade framhjulsdriften varit 
så bra som Saab hävdar hade vi haft 
det för 20 år sedan. Ytterligare 20 år 
senare kan man inte köpa en bakhjuls-
driven Volvo! 
Min gamla 99:a känner sig nog en 
aning förödmjukad när vi sätter oss i 
för vidare färd mot dagens första 
garagebesök, Rickard Ohlssons nästa 
rallycross står utanför garaget. En 
Saab 96-72 med urkapat motorrums-
golv. Det skall tvingas ner en 2.0 B 
motor i den, en operation som är min-
dre komplicerad än vad man kan tro. 
Byggherren har till och med 
konverterat en 95:a för gatbruk på lik-
nande sätt! Vi far vidare till nästa ga- 
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2,01 B-motor 
i en 96:a 

rage och får se hans 9-6! Numera de-
graderad till folkrace från rallycross 
står här en välsliten 96:a. Även här 99 
motor med hemmagjort insugnings rör 
till dom dubbla Weber 45:orna. Vassare 
kam och portad topp gör den till bland 
dom snabbaste i klassen. Vi värvar 
naturligtvis denna fantast till klubben 
och jag hoppas vi kan få utförliga tek-
niska tips för motorbyte V4-2,0L B 
motor i framtiden. Det har hunnit bli 
sena kvällen och vi skyndar oss vidare 
för att hitta logi för natten. Turligt nog 
hittade vi ännu en stuga nära havet. Vi 
äter sköldpadda på burk och sköljer 
ner detta ovanliga med öl och en liten 
Gammeldansk till "efterrätt". 

Torsdag morgon, trötta och hungriga, 
duschen trasig, kokmöjligheter saknas, 
med andra ord inget Kaffe! Humöret 
ligger lågt, det lättar dock efter ett par 
mil, Höga kusten börjar ju här och det 
är otroligt vackert, Höga kusten-bron 
passeras just när dimman lättar och 

solen tränger igenom. Vi kör vidare mot 
Kramfors och ett inplanerat besök hos 
den auktoriserade slcrotaren. Väl med-
vetna om vår platsbrist lämnar vi 
verktygslådorna i bilen och gör en 
rundvandring i tidig morgonsol. Här 
fmns ovanligt mycket nyare Saabar. 
Radvis med nya modellen av 900, 9000, 
9-3 till och med 9-5 finns här. Flera 
orangemålade bilar vittnar om att detta 
måste vara uppsamlingsplats för 
Saab:s krocktestbilar. En 
kamoflagemålad militär 95:a var annars 
höjdpunkten på denna skrot, tyvärr 
slaktad på all specialutrustning. 

Från Kramfors beger vi oss inåt landet, 
vid middagstid har vi stämt möte med 
legenden Sune Sandberg i Sollefteå. 
Denna fantastiska människa som trots 
svår sjukdom har lyckats bygga en 
replika på Per Eklunds vinnarbil från 
Svenska rallyt 1976. Många av er kän-
ner säkert igen den ifrån festivalen-97, 
första pris i kategorin bästa tävlingsbil 
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förtjänar verkligen denna bil och dess 
ägare! Hoppas vi får se den igen till 
1999 års festival. Eftermiddagen rinner 
snabbt iväg, Sune berättar om gamla 
rallyäventyr från 70 talet som om det 
hade varit igår, upprymda av allt Saab-
prat tackar vi för oss och fortsätter 
mot Holafors. När vi närmar oss Näs-
åker förändras Landskapet, fjällvärlden 
börjar redan här och det blir med ens 
ödslig och långt mellan hus och män-
niskor. Den gamla 99:a med ca 30000 
mil bakom sig kämpar oförtrutet vidare, 
väl medveten om att det är långt till 
närmaste reservdelsdepå ber man för 

inte fann någon husvagn utan även att 
vägen var så fruktansvärt dålig att en 
vägspärr borde varit på sin plats. Med 
ögonen på allt annat än vägbanan 
missade vi så ett jättelikt gupp, vi flög 
så pass tillvida så vi slog i motorrums-
golvet vid landningen. Förskräckta 
över denna vådliga luftfärd rullade vi 
in till vägkanten. För att kliva ur och 
kontrollera bilens främre nedre delar. 
Otroligt nog klarade sig växellådan, 
framvagnen var dock en aning upp-
tryckt och det hela resulterade i en 
något labil väghållning resten av resan 
hem. 

På plats i 
Sunes 
garage 

sig själv att bitarna skall hålla, ihop, 
åtminstone fram till nästa by, Det 
måste väl vara det som är charmen med 
många milj gammal bil! Efter nära nog 
100 mil rakt upp i landet känner vi att 
det är dags att runda av. Efter ett möte 
med Urban Bolander i Holafors vänder 
vi hemåt, ett rykte om en SAABO fick 
oss dock att svänga av stora vägen, 
detta fick vi dock ångra, inte bara att vi 

Summering av denna resa är enligt 
följande: Drömmen gick i uppfyllelse, 
vi hittade mer gamla bilar än vad vi 
någonsin trodde fanns, bara på skrota-
rna gick vi igenom över 100 st V4:or! 
En rekommendation till likasinnade: 
Gör skrotresan så fort som möjligt, 
snart kan det vara för sent! 

Text & bild: Carl-Magnus Johansson 
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Den gamle och Saaben 
Norra Saab-Opelträffen 15 augusti i Umeå 1998-11-09 

Efter historiens regnigaste sommar 
kunde Umeå bjuda på ett fantastiskt 
väder då årets första Saab-Opelträff 
hölls i Umeå. (Sabelträff? reds. anm.) 
Trots frånvaro av en del tunga namn 
fylldes parkeringen med elva Saabar 
och två Oplar. Mängd i förhållande till 
kvalitet alltså! Tyvärr kolliderade ar-
rangemanget med Lövångerrallyt detta 
år, men på allmän begäran kommer 
nästa års träff att hållas samma dag 

som sammanställts av förra årets vin-
nare, Skogsmossemuseets intendent, 
Håkan Ångström. Han hade gjort en 
bra blandning av frågor. Åke Adam 
Bäckström hade gjort ett fint jobb med 
att ta fram röstsedlar för träffens Saab 
respektive Opel samt bilskyltar. Som 
vanligt hade Gunnar "Racern" Sund-
gren fixat fram kalasfika till alla gäster. 
Gunnar är som klippt och skuren till 
den post inom Svenska Saab Registret. 

som den oerhört populära Nattugglan 
körs. Dubbelt så mycket nöje på en 
dag för de som vill. 

Deltagarna fick köra en fin och omväx-
lande rallyslinga och svara på frågor 

Bakrutan återkommer med ett fyllig 
reportage om hans nystarade racing-
karriär med sin Monte Carlo 850. 

Längsta resan hade två grabbar från 
Gällivare gjort med sin trubbnossaab 
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från år 1964. De fick ett pris för denna 
prestation. Tuffa grabbar må ni veta! 
Rubriken syftar på vinnaren av såväl 
minirally som utmärkelsen "Träffens 
Saab", 011e Larsson. Denne outslitlige 
entusiast började köra och meka Saab 
på den tid då många SSR-medlemmar 
fortfarande ovissa om framtiden 
bidade sin tid i pappas påse. Till i år 
hade 011e sytt upp ny inredning till sin 
trogna Saab 93F-60, en bil som 011e 
haft klar i snart tio års tid och som han 
vunnit priser med förut. 011e är en av 
de skickligaste killar vi känner till då 
det gäller att hålla puts på prylarna. 
Han åker mycket med sin 93:a och som 
gammal rallystrjärna sitter "plattan i 
mattan" med jämna mellanrum. Just nu 
åker han med 850 cc motor med en lite 
specialbyggd treväxlad låda och hela 
bilen går kanonfint. Han var en verk-
ligt välförtjänt vinnare. 

För övrigt en bra blandning Saabar 
med tvåtaktstyngdpunkt. Nu är det att 
se fram emot Sune "Slirets" uppvis-
ning i november, årets höjdpunkt och 
avslutning innan vintermekandet tar 
vid. 

Gnussar Krombz 

Vad är en kommande klassiker? 
Enligt tidningsredationens 
nordligaste medlem är varje 
tillverkad Saab en kommande 
klassiker 
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Billiga mil med Saab V4 
Hej alla Saabentusiaster. jag heter 
Tony Rönnqvist och arbetar som för-
säljare på ett företag som heter 
Allvacuum - AB i Arjeplog. 
En stor del av min arbetstid går åt 
till bilkörning eftersom mitt 
försäljnings distrikt sträcker sig mel-
lan Kiruna - Stockholm, och för att ni 
ska få en bild på vad detta innebär i 
mil så kan jag meddela att från 
Arjeplog till Stockholm är det 100 
mil och upp till Kiruna är det 42 mil. 

Fram till December -96 körde jag en 
9000cse 2,3 turbo i tjänsten, men efter 
att den nya lagen om förmåns-
beskattningen trädde i kraft så var det 
bara att inse att man skall vara "börs-
haj" för att kunna betala de förmåns-
värde som den bilen betingade så det 
blev till att avyttra detta arbetsred-
skap. 

När jag så började fundera och räkna 
på hur jag fortsättningsvis skulle 
transportera mig så kom jag fram till att 
en Saab V4 var ett för mig idealiskt 
alternativ, så efter lite efterforskningar 
hittade jag en 80-V4:a med trasigt 
balansaxellager och nu var karusellen i 
gång. 

Jag lyfte ur motorn och renoverade 
den, för att sedan upptäcka att växellå-
dan skrek som en gris på 2:ans växel, 
ut med motorn igen och byta lager och 
drev i växellådan samt kopplingen och 

sedan dit med hela paketet igen. 
Nu äntligen blev det tyst och glädjen 
stod högt i garagetaket den kvällen när 
min "nya" tjänstebil var klar för race, 
men min chef som nu hade fått klart för 
sig vad som var i görningen var mått-
ligt road över mitt tilltag och ifråga 
satte mitt bilval med orden, bara inte 
våra kunder tror att vi håller på att gå i 
konkurs när du svänger in på deras 
gård nästa gång. 
Dessa farhågor skulle visa sig komma 
på skam, och tvärtom så kan jag så här 
i efterhand konstatera att reaktionerna 
hos våra kunder blev precis det om-
vända. Jag har fått många glada tillrop 
och otroligt många kunder har berättat 
om sina "kära" gamla V4:or och hur 
dom saknar dessa trotjänare som trots 
minimalt underhåll och ren vanskötsel 
alltid startade och transporterade hela 
familjen vart än dom ville åka. 
När jag så efter två års resande med 
min vägkamrat fick nys om en otroligt 
välvårdad 84-99GL som en äldre gent-
leman hade kört 13325 mil med så 
kunde jag inte låta detta tillfälle glida 
mig ur händerna, och efter att 13000:- 
hårt förvärvade riksdaler hade bytt 
ägare så körde jag hem min "toppmo-
derna" tjänstebil. 

Nu kom en eventuell försäljning av 
"gamla Bettan" upp på dagordningen 
(efter påtryckningar från min fru) men 
detta öra kunde jag inte förmå mig till 
att lyssna på, och trots mina födda- 
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ringar om att jag hade blivit döv på 
detta öra så fortsatte hennes kampanj 
om att vi inte behövde 3 st bilar i hus-
hållet (den tredje bilen är en -88 9000 
Talladega och är också en raritet som 
inte kan säljas) så nu har min strategi 
blivit att med sakliga argument förklara 
att en 80-V4:a är den sista bastiljonen 
för enkla och driftsäkra bilar och att 
sälja den borde vara belagt med samma 
straffsats som landsförräderi, så fram-
tiden får visa hur det blir med försälj-
ningen av min spargris till bil. 
Hur går det då med 99:an? Jo 
tack alldeles utmärkt, den 
rullar lika 

- 

barn är det värdefullaste jag har i mitt 
liv och därför är det självklart att dom 
skall färdas i den krocksälcraste bilen 
av dom tre vi äger. När vår ekonomi så 
tillåter kommer jag att köpa en Saab 9- 
5:a till min fru och överta Talladegan 
själv samt ånyo försöka förklara för 
min fru varför man inte kan sälja en 84- 
99:a eftersom den är den NÄST sista 
bastiljonen osv Föresten är det inte 
dom fäder som sitter och jäääser mel-
lan arbetet och bostaden i en ny 9-5:a 

samtidigt som deras 
fruar flänger 

runt med 
deras 

tyst som en mus som springer på skar 
snö och skall man vara riktigt ärlig 
(vilket man ska) så nog är komforten 
bättre än i gamla bettan, men det finns 
en sak som jag saknar och det är fri-
hjulet, varför kan inte Saab återinföra 
denna bensinsparande och 
komforthöjande manick, sensonic i all 
ära men den har ju bara halva fördelen 
gentemot frihjulet. Avslutningsvis 
finns det säkert läsare som ifrågasätter 
min intelligens eftersom jag kör 99:an i 
mitt arbete när jag har en 9000 Talla-
dega på gården. Till er kan jag säga att 
den bilen är det min fru som kör och 
orsaken till detta är att hon och mina 

kronjuveler i baksätet på en skabbig 
riskokare som borde få en gratis skall-
röntgen i julklapp? Är det så att detta 
handlande faller inom ramarna för att 
upprätthålla "statusen" i grevskapet 
och därmed legitimerar detta (i mina 
ögon) idiotiska handlande? 

Med vänlig hälsning 
Tony Rönnqvist 
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Köp & sälj 
SÄLJES: 

Saab 96-65. Röd och fin förutom vänster dörr och bakskärm. Stålknutar, nya H4, 
kopparpackning, Gr2-topp, mycket bra värme. Inregad och går bra. Används dagli-
gen. Fanns att beskåda på Saab-marknaden i Gistad. Pris 5000 kr. 
Ola Backer, tel 013-131423 eller 0708-827466 

Saab 96-62 ishavsblå, bruksskick, besiktigad tom aug 00. Mycket är nytt bla broms-
system och avgassystem. Motorn går mycket bra. Div delar kan medfölja bla defekt 
motor och generatorer osv. Pris 4000 kr. 
Mats Tidhult, tel 08-7550694 eller 070-3109819 

Saab 93B-59. Bra objekt till salu för 5000 kr. 
Te10140-16888 eller 0140-61034 

Saab 99 EMS-78. Renoveringsbehov. Pris 2500 kr. 
Patric, tel 0297-40147 

Saab 96-64. Mörkblå. Avställd 1982. Pris 8000 kr. 
Rolf, tel 0530-21067 

Det optimala Saab-ekipaget! Saab 95-65 + Saab° —67. 95:an i min ägo sedan 1987, 
en tidigare ägare 64-87. Savaruibrun, nybes ua till aug 2000. 11000 lugna mil, alla 
besiktningspapper sedan ny samt köpekontrakt mm. MHRF-försäkrad. Allt original 
förutom flygelbyte 1987 som resulterade i lite bubblor på vänster fram (dåligt 
underjobb?). Mycket fräsch inredning, rökfri, kromgrill, ev kan annan extra utrust-
ning medfölja. Saabo:n är jag tredje ägaren på, bes i maj-98 ua, fint bruksskick, vå-
ningssäng (för 2 barn) och ordinarie 2 vuxenplatser. Säljes till förmån för nyinköpt 
92A modell som behöver varmgarageplatsen. Paketpris 25000 kr, endast seriösa 
spekulanter tack. 
Yngve Ekberg, Fotbollsvägen 13, 141 40 Huddinge. Tel 08-7742885 (efter 18.00), 
e-post: yngve.ekberg@sebank.se  

Har en Saab 99-72 till salu. USA-modell med vinyltak, dubbla strålkastare, dragkrok. 
Fin originalldädsel. Om intresse finns ring för mer information. 
Uno Mathiason, tel 0303-779043 

44 



BAKRUTAN 
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Saab 96-72. Högerstyrd, mycket fin, blå, pris 6000 kr. Saab 96-79. Röd, bra maski-
nellt, ser hemsk ut, inte speciellt rostig under, dåliga skärmar och dörrar. Pris 2000 
kr. Saab 96-78. Blå, fin inredning, sprucken toppackning, rostig och ful, pris 1000 kr. 
Saab 96-73. Gul, ena sidan seriöst rostlagad, fungerande motor och låda, ful att se 
på, pris 1500 kr. 
Johan Brusewitz, tel 0152-17591 eller 070-5591220 

Saab 96 V4-80. Jubileumsmodellen i mycket fint orört originalskick, endast sommar-
körd, helt rostfri, säljes. 
Börje Karlsson, tel 0321-13463 

Framdel till V4-73, högerstyrd. Kapad framför baksätet, saknar motor, pris 1500 kr. 
Saab 96-75, silver, jubileumsmodell, rost i tröskel vänster bak, dålig koppling, pris 
1000 kr. Saab 99 GL-80, komplett, fungerande reservdelsbil, pris 500 kr. 2 stycken 
framskärmar i plast höger och vänster till kortnos, pris 500 kr för båda. Till Saab 
Sport: oljepump, renoverad av Saabverkstad därefter aldrig monterad, pris 1500 kr. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Reservdelskatalog till Saab 92 med reservdelsmeddelande och originalpärm i ett fint 
skick. 
Rune Danielsson, tel/fax 090-192987 

Ett renoveringsobjekt över vintern? Saab 96-66,7500 mil, grön Gn5L, 1 ägare, 
avställd, nya avgasburkar, pris 1500 kr. Bilen finns i Vännäs. 
Christer Olsson, tel 0935-20450 eller 070-6822342 

Saab 96 —62/63. Vit, bilen är avställd men fortfarande registrerad och flyttbar. Den 
har stått i garage sedan —85 då olja fylldes i motorn. Bromsbackarna är ned-
plockade. Nya handbromsvajrar är monterade. Rost i skärm och nederkant dörr. 
Diverse lösa Saabdelar finns: 4-växlad låda, rattstång med fyrväxelspak, nytt av-
gasrör, två nya bromstrummor, lös motor, framstolar, vinterhjul mm. 
Jörgen Sjögren, Kokhusgatan 11, 724 81 Västerås, tel 021-351332 eller 021- 
144060, e-post: vmvab@vasteras.mail.telia.com  

Vill du ha nåt att läsa över jul? Varför inte beställa min prislista 1/99 ? Med över 
780 detaljnummer fördelade på 2-takt, V4 och lite 99:a. Allt jag begär från dig är en 
"tjuga" och ditt namn och adress, dessutom är "tjugan" avdragsgill på din första 
order, så vad har du att förlora? Dessutom ingår fria NOS-listor under hela —99. 
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Köp & sälj 
OBS! Alla delarna på listan är fabriksnya. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 3183, 460 64 Frändefors, tel 0521-43133 

Saab 96-67 V4, bra kaross, hyfsat totalskick. Saab 99-78 turbo, svart 3-d, repobjekt. 
Saab 93B-59, tom, billig rostsvetsad kaross. Vinterhjul till 95/96, beg. Skärmlister 96, 
bromsrepsater 93-96, Saab-broschyrer 1970-87 och ANA-nytt 70-tal, kortnoslcrom 
och skärmar, udda härliga diagonaldäck 5.20-15, packningssats Solex V4 67-68, ny 
vindrutespolarpump 93-96, motorvärmare 2-takt, 95 krom samt lyktsargar. Byten 
med sportdelar har företräde. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2582984 

Saab 96 V4-72. Trasig koppling, nytt avgassystem, växellådan bytt, lite rost 
(norrlandskörd). Fina sommar- och vinterdäck. Pris 2000 kr. 
Kristina Sandberg, tel 08-7874070 (dagtid) eller 08-7785662 (efter 18.00) 

Fabriksny T-kaross V4:a. Komplett utan motor och växellåda. Samt ny plåt, chassi-
delar, tävlingsdelar till V4:a. 
Roland Klaesen, tel 0495-30108 (efter kl 18) 

Saab 93-58. Röd, renoverad —86, motor och växellåda 1500 mil, nya skärmar runtom, 
pris 12000 kr. Saab 95-65. Savannbrun, Kirunabil, nya kolvar och renoverad vev-
axel, nya bromscylindrar och belägg bak, klädseln fin, lite rost i bakskärmar dock ej 
i kaross. Går som ett skott, pris 7000 kr. Saab 96-63. Kaross med papper, lite rost att 
laga, underredsmassa avskrapad, pris 500 ler. Till 96 2-takt: framskärmar kortnos 
v+h, pris 3001er/st. Fin blå klädsel komplett till 96-63, pris 1500 kr. Till Saab 93: dör-
rar v+h pris 500 kr/st, framskärmar 93A v+h pris 300 ler/st, bakskärmar fina pris 300 
ler/st, bakskärmar i plast pris 100 kr/st, ny vänster bakskärm pris 1200 ler, ny bak-
lucka pris 600 kr, 750 cc motor som sitter fast pris 300 kr. Till V4: 1700 cc vevaxel 
pris 1000 kr, 7.6 kamaxel pris 9001er, portade toppar med stora ventiler pris 5001er/st, 
1700 motor utan förgasare pris 1000 kr, fotbollsfälgar med bult (fräscha) pris 1400 
kr, Ronalfälgar med bult (renoveringsobjekt) pris 2500 kr. 
Lars Mårtensson, tel 08-58082288 eller 0921-19555 eller 070-5652494 

Saab 99 Turbo Sedan -80, aquamarinblå, helt i original (KXL 412). Maskinellt OK 
(komplett motorrenov. hos Saab-ANA -90, ny turbo -95). Behöver viss kosmetisk 
tillsyn, men ingen rost i bärande delar (karossen helt genomgången samt hellackad 
-93). Fullständig dokumentation från -88. Behöver ett gott hem hos någon som inte 
tänker köra sönder den på någon follcracebana... Prisidé 20000 kr (kan diskuteras 
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om "rätt" köpare hör av sig) 
Tore Thunqvist, Dalvägen 50, 141 71 Huddinge, tel 08-6463120 

Vatteninsprutningssats till 99 Turbo (B-motorn) i originalkartong. Helt komplett 
och aldrig installerad. Inköpt på Saab -89. Pris 2000 kr 
Tore Thunqvist, Dalvägen 50, 141 71 Huddinge, tel 08-6463120 

Saab V4-80 jubileumsbil. Risig men komplett. Säljes eventuellt i delar. Saab V4-70 
rally. Byggd för Nya veteran —72. Enlcelblås, korsinsug, Weber 45:or, aluminium-
bryggor, ståldrev, ventiler 42/37, 1850 cc, växellåda special 2 med 6:35 och 
lamelldiff. USA-front, 99-kyl, elfläkt, ventilerade skivor, svarvade lättmetallfälgar, 
Bilsteindämpare mm. Förstärkt kaross med 42 mm Gussbur aldrig rullad eller slagen. 
Körd ca 100 mil sedan den byggdes 1994. 
Göran Karlsson, Karlshamn, tel 0454-13283 eller mobil 070-6673746 

SAAB-samling säljes. SAAB 96, 1961, grå mycket fmt renoveringsobjekt. Fin inred-
ning. 8500 mil. Avställd. Rost i höger bakre hjulhus. I övrigt mycket bra kaross. 
Renoverade bromsar. Extra delar medföljer. Pris ca 6500 kr. SAAB 99, 1972, engelsk 
motor, bra körbart objekt. 13000 mil. Pris ca 3700 kr. SAAB 99 GLE, 1977, rubrinröd. 
Fin rökfri inredning och kupévärmare. 18000 mil. Avställd. Körbar. Allt fungerar. 
Rost i dörrar och bakskärmar. Pris ca 3700. SAAB 99, Combi Cou0, 1979, ljusgul. 
Besiktigad tom 99.05. Radio, dragkrok, bra däck. En ägare 82-96. Nya bromsar och 
tänddelar. 18800 mil. Mycket bra bruksskick. Fin inredning. Driftsäker. Pris ca 6500 
kr. 
Pouchki Ripa, tel 0430-22303 eller 0431-75246 

Saab 96-80. Gul. Risig men körbar. Blivande klassiker. 3000 kr?. Nya delar: Gtmuni-
list till vindruta 93/95/96 58-80. Kolvar till 95/96/Sport/MC850. Blinkersglas hö. bak 
till kortnos. Ampere- och tankmätare till 95/96 60-63. Lås till insida av dörr på 
Saabo. Motorrumsgolv långnos 2T. Begagnat: Kylarskydd (grå plast) till kortnos. 
(bra till vintern) Diverse motorvärmar delar. Tempmätare långnos 2T. 
Mats Jonsson, tel/fax 0150-12904 eller 070-5546777, e-post: matsj@swipnet.se  

Saab 95-64. Nygenomgången motor, mycket fin inredning, besiktigad, pris 11000 kr. 
V4 1740 cc motor, 8.3 kamaxel, lättat svänghjul, solfjäderkoppling, portade toppar, 
ca 110 hk. Har gått 2 st follcracetävlingar sedan renovering, pris 2000 kr. Baklucka 
9563- i bra skick. Ny fördelare 2-takt. Bakljusglas 9569-78. Diverse annat nytt och 
begagnat. 
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Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 eller mobil 070-5878801 

Till Saab: Broschyrer, handböcker, servicemanualer, bilder, sales promotion-tryck-
saker, annonser mm 1960-90, även utländska språk. Mapp med 8 historiska trycksa-
ker 220 kr, affischer, saab-muggar, T-shirts mm. Hjulbultar till JP-fälgar, 
nytillverkade. 
Lars Einar, Vallsundsvägen 185, 61336 Oxelösund, tel 0155-33321 

Saab 95-75, svart, före detta polisbil! 
Liselott Lennartsdotter, tel 031-273871 

KÖPES: 

GT- eller Sportvevaxel köpes även defekt. Orgiginalverktyg till motor 2-takt och 
även till växellåda V4. Till växellåda köpes slutväxel 9:42 och nytt frihjul V4. Ny 
standardvevaxel 2-takt köpes också. Eventuellt byte med Joel Berneklev, tel 031- 
525873 (hem) eller 031-7653287 (arb) eller mobil 0706-260486, e-post: 
twostroke.power@swipnetse 

Broschyr Saab 99 Combi Cou0 1976. Samlingsbroschyr Saab 1976. 
Fredrik Andersson, tel 0706-341399 eller e-post: saab9_3@hotmail.com  

Till Saab 2-takt köpes 2-tums avgassystem, även delar av sådant av intresse. För-
kromade kolvringar köpes också till kolv 70.0 mm. Till växellåda köpes lamelldiff, 
specialdrevsats 2 samt nytt frihjul V4. 
Niklas Enander, tel 031-137262 eller 070-7334878 

Främre ljuddämpare till Saab 96 2-T 1963 (kortnos). Har du denna del så hör av dig 
så fort som möjligt. Ny, eller en mycket bra begagnad. 
Fredrik Andersson, tel 0706-341399 eller e-post: 
andersson.b@stockholm.mail.telia.com  

Diverse delar passande Saab 93B-58 köpes. Gummimattor, innerhandtag (stroppar), 
trä/sportratt, stänklappar (ev med fästen), hastighetsmätarvajer. 
Anders Bengtlars, tel 023-799823, arb 023-19010 

Till Saab 95 -64&67: 2st Vä bakskärmar köpes. 
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Ingemar Back, tel 026-196461 eller e-post: ingemar.back@swipnet.se  

Håller på att renovera en sollucke saab 62:a. Söker nu inredning till denna allt av 
intresse. Färg på inredningen är standard röd. Helst vill jag ha enbart tyg men frä-
scha stolar och baksäte är ok. 
Dan Alverfors, tel 0371-80476 eller e-postalvis Ombox302.swipnet.se  

Till Saab 99-69: röd motorhuv i "vaxbart" skick, bakre stänkskydd, navkapslar, 
skärmlister och grillemblem. Till Saabo-67: fram- och bakruta helst med dubbelglas, 
men även enkelglas går bra. Söker även en broschyr till Saabo husvagn. Till Saab 
95-66: vänster bakskärm i bra skick, fina stänkskydd bak, lås till vänster dörr och 
bagagelucka med nycklar. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Till Saab 96-80 jubileumsmodell sökes inredning helst komplett, ev hel bil oavsett 
skick med bra inredning kan också vara intressant. 
Sture Pehrson, Västra gatan 11, 442 31 Kungälv, tel 0303-10014 

Nya framskärmar utan hål till långnos, tändstift NGK A-7 och A-8, Saab-kuriosa tex 
manschettknappar, dricksglas, askfat, ANA-nytt 1960-66, nya krombitar till Saab 95, 
spolarpump till Monte Carlo, elsvets 3-fas, originalverktyg till tvåtakt och V4 mo-
torn, vatten buren aerotemper, bra sidorutor till MC 850, trimavgassystem till 99 
turbo, modellbilar: Burago 1:43, Per Eklund 900, Corgi Toys Saab Sport ljusblå. Till 
3-cyl 2T köpes: C-kolvar 70 mm nya. Kan byta med sportdelar och Matchboxmodel-
ler 9000. 
Martin Stenlund, tel 0961- 61733 eller 010-2582984 

Saab:s reparationshandbok för Saab 96 V4 årsmodell 1967-80. Blå dörrklädsel i gott 
skick utan högtalarhål till lagunblå 96-78. Blå nackkuddar till framstolarna. Kom-
plett blå överdragsklädsel till 96-78. 
Sten-Eric Karlsson, Bökemåla P11263, 370 12 Hallabro, tel 0457-452004 

Saab 96-65 röd eller en 93F-60 svart. Endast bil i mycket bra skick. Inga 
renoveringsobjekt. 
Göran Karlsson, Karlshamn, tel 0454-13283 eller mobil 070-6673746 

Sonettffflgar,rac-fegar, Solex 44PII, sonettförgasare, skärmar fram till citygrå kort-
nos i originallack, får vara lite rostiga. Vänsterdörr i motsvarande skick. Betalar bra 
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för de här delarna. Köper också växellåda special 1 eller special 2. 
Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 eller mobil 070-5878801 

Till Saab 95: Bakre hjulhus eller delar till dessa önskas köpa! Även baldjusplåtar är 
av intresse. Speciellt den vänstra. Har du några andra nya 95-grejor som passar till 
min -78 att sälja så hör av dig. Fin inredning till baklucka utan handtag på insidan 
kanske? 
Mats Jonsson, tel/fax 0150-12904 eller 070-5546777, e-post: matsj@swipnet.se  

Reservdelsboldmanual till Saab 95-96 V4, årsmodell 1967-1974. Original Saabo hus-
vagn. 
Lars Peter Kruse, tel +45 97962566, fax +45 97961519 

SKÄNKKS: 

SAAB V4 96-68 kaross (toreadorröd) med registreringspapper bortskänkes mot 
avhämtning. Står på hjul, delvis demonterad. Viss rost. Står i Stavsnäs på Värmdö 
utanför Stockholm. 

Christian Merseburg, tel 08-6503183 eller 070-7687569 

BYTES: 

Nytt frihjul till 2-takt (6 rullar) nr 707427 finns och bytes bort mot nytt frihjul V4 (10 
rullar) nr 871181. 
Joel Berneklev, tel 031-525873 (hem) eller 031-7653287 (arb) eller mobil 0706- 
260486, e-post: twostroke.power@swipnet.se  





lämnar nu 1998 bakom 

SSR ber att få tillönska 
en riktigt God Jul och ett o 

A4r 
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