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Hej på er! 

Efter en väldigt fm höst har mörka no-
vember infunnit sig. Men när du läser detta, 
är det december och inte så långt kvar till 
vintersolståndet, och vi kan istället börja 
att se fram emot ännu en trevlig träff-
sommar. Så håll ut, det blir bättre! 

Vad kan Du göra för klubben? 
Jag tänkte jag ta upp en sak som är enormt 
viktig för klubbens framtid. 
Det jag närmast tänker på är återväxten 
med nya klubbfunktionärer. Funktionäre-
rna lägger ned ett jättejobb på att få klub-
ben att fungera och utvecklas för medlem-
marnas bästa. 
För att vi funktionärer skall kunna göra ett 
bra arbete, är det väldigt viktigt att vi kän-
ner att det finns en återväxt, och att det 
frivilliga arbetet i klubben inte enbart blir 
en plikt. 

Att vara funktionär i klubben innebär att 
Du f'ar tillfälle till många trevliga kontakter 
med Saabentusiaster i Sverige, och ofta res-
ten av världen. Du får också en självklar 
möjlighet att påverka klubbens framtid 
och exempelvis vilka reservdelar klubben 
skall tillverka, samt vilka nya förmåner 
medlemmarna skall kunna åtnjuta. Du 
utvecklas också som person och tar tag i 
nya arbetsuppgifter. Föreningsarbete visar 
dessutom på engagemang, vilket arbets-
givare ofta ser positivt på. 

Nu står vi inför en utveckling av klubben 
för medlemmarnas bästa, ett tåg som Du 
kan vara med och styra. Där har Du en 
plats! 

Frågan är alltså inte vad klubben kan göra 
för Dig, utan vad DU kan göra för klub-
ben. 
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Kontakta sedan Mattias Roswall i val-
beredningen eller någon i styrelsen, och 
säg att Du gärna hjälper till. Du är väl-
kommen med öppna armar! 

Tackförsynpunkterna. 
Jag efterlyste synpunkter tidigare. Av alla 
våra medlemmar har vi fatt synpunkter från 
två. Tack till Cfister B och Carl-Magnus för 
era synpunkter. Synpunkterna tar vi hand 
om i vårt arbete och ett presentkort från 
klubbshoppen kommer med posten! 

Internet 
Våra hemsidor fortsätter att utvecklas, nu 
kan du som besökare skicka vykort från 
vår hemsida till vänner och bekanta. Moti-
ven är självklart Saabar av klassiskt snitt, 
från Ursaaben till Saab 99. Så häri juletid 
kan du förstås skicka ett Saab-julkort. 
Anslagstavlan på hemsidan har bytt skep-
nad och är nu uppdelat i olika delar som 
skall göra det enklare att hitta vad man 
söker. Hemsidoma besöks av ibland mer 
än 1100 besökare per dag. 

På hemsidans faktaavdelning kan du till 
exempel se vilka ldädselkombinationer 
som hör till vilken lack, och vilka olika 
lacker med exempel som förekommer på 
olika årsmodeller. Chassinummergänser 
och jämförelser mellan olika årsmodeller 
finns också med.  
Varför inte såga till din egen bäddsats till 
Saaben? Bygganvisning finns på hem-
sidan. 

Till de lite mer lustbetonade sidorna hör 
ljudsidan där du kan lyssna på varvande 
Saabar i stereo, eller pröva dina kunskaper 
i Saabs historia i frågesporten. Bilder på 

Saabar finns det förstas mycket av ps hem-
sidan. De senaste träffarna finns förstås 
med, samt bilder på de senaste reservdela-
rna. Har du inte besökt våra sidor tidigare, 
så gör gärna ett besök! http:// 
www.saabregistretse  är adressen. 

Tyvärr är det så att vi fortfarande letar efter 
en efterträdare som webmaster. Jag har 
hållit på med hemsidan sedan 1996, så det 
är hög tid att en efterträdare tar vid. För att 
det inte skall bli för mycket, kan vi dela på 
sysslan under en period. Så med risk för 
att vara tjatig, har du ideer och lite kun-
skap, hör av Dig och säg att du är intresse-
rad att hjälpa till! 

Medlemsavgift' en 
Med detta nummer kommer ett inbetal-
ningskort för 2001. Betala i god tid så slip-
per du risken att bli utan Bakrutan med 
trevliga artiklar, annonser och viktiga träff-
datum. Har du frågor kring ditt medlem-
skap, kontaktar du lämpligast vår eminente 
kassör Mats. 

Årsmötet 
Efter att vi de senaste åren haft årsmötet i 
Trollhättan, kommer vi 2001 att ha mötet 
på järnvägsmuseet i Gävle. Det har varit 
mycket uppskattat att årsmötet legat i Troll-
hättan, och vi har blivit mycket väl mot-
tagna, men av hänsyn till medlemmar i 
andra delar av landet förlägger vi årsmötet 
i Gävle. När? Den 3:e mars klockan 12.00. 

Mstienönshmomhtkiale~ochen 
Godjull 
Martin 
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Saabäventyr 
del 3 
- Saab 99 World 
Tour 2000 

Redan under våra första äventyr med 96:an 
förra sommaren (Bakrutan 1-00) talades 
det om en fård landet runt med en Saab. 
96:an var kanske inte vår favoritkandidat i 
det sammanhanget. Det fick bli Fel& 99- 

minst 400 mil framför oss. Efter en stunds 
funderande med kartan i hand kom vi fram 
till att Finland och Norge också skulle be-
sökas, eftersom vi ändå var "i närheten". 

Dag 1 —söndagen 6/8 
Egentligen skulle vi ha åkt redan på lörda-
gen, men vi blev något försenade pga. 
att 99:an inte blivit fårdigservad. Avresa 
från Chrills dörr skedde ca 09.00. 
Därifrån tog vi närmaste vägen till Smyge-
huk, Sveriges sydligaste udde. Några mi-
nuters reflekterande över avståndet till 
Treriksröset, sedan vidare. Stannade till på 
en mack i Staffanstorp. Då — vår första 

84. Hela våren såg vi fram emot detta även-
tyr. Den ungefårliga fårdplanen fastställ-
des inte förrän en vecka innan avfånl. Vi 
var inte riktigt säkra på vart vi ville, eller 
hur långt vi skulle hinna. Det fanns dock 
vissa "obligatoriska" mål — Smygehuk och 
Treriksröset. Sålunda hade vi en tur på 

sighting. Något oväntat — en vit Sonett 
V4 68. Sporrade av denna händelse tog vi 
sats mot Arvika, som var dagens mål. Tog 
motorvägen mot Göteborg och därifrån 
på väg 45 (även kallad Inlandsvägen, då 
den går genom nästan hela Sverige). En 
avstickare till Håverud för att inspektera 
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akvedukten Därifrån till Arvika, och Pekks 
bekantskap. Vi fick se och höra hans sköna 
Pontiac Firebird. (Som dock bleknade i 
jämförelse med Chrills Sonett ffi.) Vi trot-
sade myggen och tältade någon km utan- 

för Arvika. 

Dag 2—måndagen 7/8 
Klockan 6 kunde inte Cluill sova längre 
pga. trafiken 5 m från tältet, så 
det var bara upp och iväg. ! Sunne 
sökte vi efter frukost. Bageriet 
ville inte öppna, så det fick bli 
Hemköp. Efter en trevlig 
utomhusfrukost vid Mårbacka 
bar Färden vidare norrut på 45:an 
till Malung där vi körde mot Sä-
len istället Lunch på Värdshuset 
i Sälen. Nästa sevärdhet på vägen 
blev Högvålen, Sveriges högst 
belägna by (ca 10 iv., 832 m ö 
h). Efter proviantering i 
Funäsdalen var det dags för en tur på Sve-
riges högst belägna väg, som går över 
Flatruet (975 möh). Med en gång blev det 
grusväg. Till vår stora förtret blev det inte 

BAKRUTAN 
asfak på andra sidan fjället. Vägen blev bara 
sämre och sämre. Sammanbrottet var nära 
och Pekk höll på att täppa. Först efter ca 8 
mil kom vi fram till Åsarna och 45:an. 
Vägen blev genast mycket bättre. När vi 

kom fram till Öster-
sund hyrde vi en liten 
stuga. Detta var ett 
lyckokast, för det var 
den billigaste och fi-
naste stugan på hela re-
san. 

Dag 3—tisdagen 8/8 
Efter en snabb visit på 
Fröson dundrade vi på 
mot Kiruna (fortfa- 
rande på 45:an). I 
Hoting kunde vi inte 
motstå bilmuseet, som 

innehöll en del intressanta bilar, dock ingen 
Saab. Det blev en till största delen blöt 
färd genom Norrlands skogar. Det blev 
bl.a. ett stopp i det omsjungna Vilhelm- 

ina. Mot kvällen närmade vi oss Kiruna. 
Ca en mil utanför Kiruna hyrde vi en stuga. 
Därefter gav vi oss av mot staden, för att 
"kolla läger'. Vi överraskade en gammal 
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klasskamrat, som pluggar där. Hon blev 
minst sagt förvånad när vi bara dök upp. 

Dag 4—onsdagen 9/8 

Dagens höjdpunkt: Treriksröset. Från Ki-
runa följde vi sista biten av 45:an till 
Karesuando. Sedan körde vi in i Finland. 
Chrill hade kollat upp en turistbyrå i 
Kilpisjärvi, varifrån det skulle utgå båtar 
till Treriksröset (Man kan även gå hela vä-
gen, ca 1,5 mil). Vi hade gott om tid att 
hinna till båten. Det trodde vii alla fall tills 
vi kom på att Finland ligger i en tidszon 
en timme före Sverige. Vid 14-snåret, efter 
ca 3 km till fots, nådde vi resans höjd-
punkt Tänk att åka 200 mil för att komma 
till en betongklump som ligger i en sjö. 
Tillbaks till Kilpisjärvi, och sedan full fart 
mot Norge. Efter svindlande bergsvägar i 
regn och rusk nådde vi Alta, där vi hyrde 
en stuga på en camping. 

Dag 5 — torsdagen 10/8 
Vi ville inte hetsa, nu när vi kommit till 
resans nordligaste bit, så vi beslöt att sova 
i Alta en natt till. Dagen innefattade en 
tripp till världens nordligaste stad, 
Hammerfest. Det var kallt och dimmigt 

där. Efter nagra timmars huttrande ater-
vände vi till Alla. Förutom ett besök på 
Alta museum blev resten av dagen ganska 
händelselös. Vi laddade inför återfärden. 

Dag 6—fredagen 11/8 
Nu bar det av söderut igen. Till-
baka till Finland, och osannolikt 
raka vägar genom ödemarken Vi 
stannade vid Torne älv ca 15 km 
norr om Haparanda. Här ligger 
en av Sveriges bästa bastur (en-
ligt Bastuakademien). Vi blev 
upplysta om att det skulle kosta 
ca3000pixbamförattfikomma 
in i bastun. Eftersom detta vida 
översteg vår budget fortsatte vi 

mot Haparanda. Sedan vidare på E4:an 
till Umeå. Efter ankomsten till Umeå vid 
22-tiden åkte vi hem till en gammal klass-
kamrat, som pluggar här. Det blev sociali-
serande långt in på småtimmarna. 

Dag 7—lördagen 12/8 
Efter att ha tackat vår vän för det mycket 
angenäma härbärget styrde vi kosan mot 
Gävle. Färden gick längs höga kusten. 
Korta stopp i Örnsköldsvik och Sunds-
vall blev det. På kvällen nådde vi Gävle, 
och blev varse att det var någon slags all-
män fest på gång, fullt med folk på ga-
torna. Vi försökte hitta husrum, men det 
gick inte. Vi försökte "svarttälta" på en 
camping en bit utanför stan, men det bör-
jade regna, så vi struntade i det Tillbaka in 
i staden. Det fanns inga lediga hotellrum 
nånstans — inte i vår prisklass i alla fall. 
Det enda återstående alternativet var att 
sova i 99:an. Detta gjorde vi utanför Sveri-
ges Jämvägsmuseum, som vi ändå tänkte 
besöka dagen därpå. 
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Fakta:  
Saab 99 1984, vit, 20 000 mil. Totalt körde vi 
5705 km på 9 dagar. Bensinförbrukningen var 
i snitt 0,801/mil. På hela resan såg vi totalt 2() 
stycken V4:or, inga 92, 93, 95, 96:or eller ti- 
diga 99:or. Endast de bilar som kört för egen 
maskin har vi räknat. Detta betyder att man i 
snitt måste köra 285 km för att se en 96 Vg. 

Ganska dålig statistik. 

BAKRUTAN 

Dag 8—söndagen 13/8 
Efter ett grundligt besök på SJ, vilket bl.a. 
innehöll en tur på en järnväg vars spår-
bredd var ca 15 cm, gav vi oss av mot Upp-
sala. Där tittade vi bland annat på dom-
kyrkan. När vi kom ut härifrån' fick Chrill 
syn på en superfin vit 96 V4, som gled 

förbi, och blev helt till sig. Efter 
att Chrill lugnat ner sig åkte vi vi-
dare till Täby och hälsade på en 
kompis till Pekk. Här stannade vi 
över natten. Mycket trevligt att 
sova i en riktig säng efter 
övemattningen i bilen. 

Dag 9—måndagen 14/8 
Vår sista dag inleddes med ett 
besök på tekniska museet i Stock-
holm. Från Stockholm körde vi 

sedan raka vägen hem, med undantag för 
ett stopp vid Pekks sommarstuga utanför 
Tranås. Vid 1-tiden på natten var vi hemma 
igen, nöjda och belåtna. 

IpplettochnenkritetavIllartinPelelearinen 
&ChristianHekesson. 

lineme 
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SLUTRAPPORT FRÅN 
BOB TOMLINS, IHVO: 
EU:s SKROTNINGS-
DIREKTIV 

Det är med glädje jag nu kan rapportera 
att EU:s ELV-direktiv ("skrotnings-
direktiv") ÄNTLIGEN har kommit till 
slutet av de europeiska lagstiftande 
procedurema. Överenskommelsen som 
uppnåtts mellan representanter för 
Europaparlamentet och Ministerrådet har 
nu blivit godkänd av båda parter. Vi har 
nu således ett nytt EU-direktiv som ska 
godkännas som lag i vart och ett av de 
femton medlemsländerna och som i de-
talj anger de skyldigheter och formaliteter 
som finns för hur fordon ska omhänder-
tas när de inte längre kan användas. 

Lyckligtvis är de historiska fordonen un-
dantagna från kraven i ELV-direktivet och 
från de lagar som nationellt kommer att 
införas i respektive länder. Än mer viktigt 
i sammanhanget är att historiska fordon 
formellt inte kommer att betraktas som 
skrot och således inte kommer att omfat-
tas av gällande lagstiftning beträffande 
skrot. Detta innebär att det inte borde bli 
uppstå några problem för er. Jag föreslår 
dock att ni håller ett vaksamt öga på hur 
direktivet kommer att utformas i era na-
tionella lagar. 

Det är betydande seger för alla de interna- 
tionella historiska fordons- 

organisationerna som arbetat tillsammans 
och jag anser att det är helt i sin ordning 
att IFIVO känner sig mycket stolt över det 
faktum att man tidigare än de andra orga-
nisationerna insåg vilken fara som var på 
väg. Det var IHVO, tillsammans med 
FEMA, som först kom igång med arbetet 
genom möten med representanter för 
Europakommissionen och Europa-
parlamentet och med de nationella reger-
ingarna för att säkerställa att de fordons-
historiska intressena inte äventyrades. 

Jag vet att det fanns en del framstående 
personer inom den fordonshistoriska rö-
relsen som ansåg att det inte fanns något 
att bekymra sig för. De ansåg att IHVO:s 
arbete i frågan i bästa fall kunde betraktas 
som en storm i ett vattenglas och i värsta 
fall vara helt ansvarslöst och bara oroa 
entusiasterna. 

Jag vet också att det i Tyskland, (där det 
redan införts ett nationellt ELV-direktiv), 
fanns entusiaster som fick sina fordon be- 
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slagtagna och som blev bötfällda för att 
de hade sina fordon hemma på tomten i 
avvaktan på renovering eller för an använda 
dem som reservdelsförråd. 

Jag vet att ELV-clirektivet var förvånans-
värt likt den tyska modellen. Jag vet att 
många av villkoren i förslaget kunde ha 
tillämpats på ett sätt som negativt skulle 
ha påverkat våra intressen. Krav som att 
fordon endast skulle a demonteras av auk-
toriserade skrotningsföretag och att endast 
tillåta avregistrering av ett fordon när det 
kunde styrkas att skrotningen skett på 
godkänt sätt. 

Om de historiska fordonen hade 
omfattats av ELV-direktivet vet jag inte 
om de fordon som fanns kvar i avvaktan 
på renovering skulle ha beslagtagits och 
förstörts. Jag vet inte om ägarna till 
"re_servdelsfordon" skulle ha tvingats be-
tala de sedvanliga nationella fordonsskatte-
rna. Jag vet inte om flera, eller några, av de 
farhågor vi hade skulle ha blivit verldighet. 

Jag är dock helt säker på, att det var rätt av 
oss att arbeta hårt för att undanta de his-
toriska fordonen från ELV-direktivet och 
att få det skriftligt fastslaget i den europe-
iska lagstiftningen att historiska fordon 
INTE är att betrakta som skrot. Vad som 
eventuellt kunde ha inträffat kan man idag 
endast spekulera om. Några kanske anser 
att det är något att diskutera över ett glas 

öl — när det inte finns något bättre att dis-
kutera om. 

Jag tror att det för en tid framöver kom-
mer att bli lite tystare på den fordons-
historiska fronten i Bryssel. Jag vet att 
man planerar en översyn av reglerna för 
spillolja och, efter vad jag har hört, kan 
vissa av förslagen komma att påverka 
hobbyutövare som gör egna reparationer 
och underhåll. Jag tror, att när de "intelli-
genta transportsystemen" (ITS eller 
Telematics som de kallas av Europa-
kommissionen) utvecklas, måste vi vara 
vaksamma så att äldre — och mindre tek-
niskt utvecklade — fordon inte utesluts 
genom de lagar som ska reglera dessa sys-
tem. Det kommer helt klart att innebära 
konsekvenser för oss i den föreslagna lag-
stiftningen som kommer att ta upp helt 
irrelevanta frågeställningar. 

Ni kan vara övertygade om att vi även fort-
sättningsvis kommer att hålla ett vakande 
öga på samtliga frågor. Om du skulle höra 
tala s om någon fråga innan vi hör om den, 
eftersom lagstiftningen ofta har sitt ur-
sprung i något av medlemsländerna, ber 
vi dig höra av dig till oss så snart rykten 
dyker upp — de är ofta lätta att kontrollera 
och om det är mer än rykten, är det oftast 
lättare att ta tag i det på ett tidigt stadium. 

Bob Tomlins, HIVO 
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En entusiastbil med stil 
Del 1 "Förgasartiden" 

En av deftimgiruilbilarnafrdn76 1-talets 
banracingfnms i Munkeda4 hos Stig 
Zackrisson; somfortfarande äger den 
What:, tillsammans med sina bröder 
Åke och Leirbyggde, och sedan täv-
lade mediSverige och Danmark. 

Begyrmelsen 
1969 hittade bröderna en krockskadad Saab 
V4. Åke, som redan på den tiden var en 
driven bilplåtslagare, bytte flamdelen fram-
för torpedväggen. Samtidigt byggde man 
om den till högerstyrning, reservdelar 
hämtades från en brevbärarbil som hade 
konverterats till privatbil. Batteriet place- 

rades i bagagerummet. Bilen målades röd 
liksom fabrikens tävlingsbilar vid denna 
tidpunkt. Givetvis lättade man karossen 
så mycket reglementet tillät. Det gamla 
grupp 2 reglementet var ganska stramt och 
bilarna var med dagens mått mycket 
standardbetonade. I stort sett alla 
trimningsdelar som fick användas skulle 
vara klassade. Saabstallet sysslade egentli-
gen inte med banracing med V4:or,  , un-
dantaget var Sigvard Johansson. "Sigge" 
var ju mekaniker på tävlingsavdelningen i 
Trollhättan och hade kört fabriksbil under 
2-taktstiden. 

Lyckligtvis hade Saab klassat skärmbredd-
are och de användes vid nybygget. 
För att över huvud taget hitta racingdäck 
var man tvungen att modifiera hjul- 
centrum så att 13-tums fålgar, med samma 
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kördemanmedordentligtnegativCamberfram, 
menminskadeelberhand. 

BAKRUTAN 

1971 på garagegårdeniMunkeclalmedegentillverkadstörtbåge. 

delning som BMW, kunde monteras. För-
sta åren använde man JP-fälgar 10 tum 
breda fram och 8 tum bak. Dessa försågs 
med mönstrade racingdäck 
från Firestone eller Goodyear. 
Bilen sänkes till en mark-
frigång på 10 an. Fram mon-
terades en hårdare krängnings-
hämmare, även bak montera-
des krängningshämmare. På 
stötdämparsidan använde 
man, under årens lopp, oftast 
Auto-Trygg ibland ställbara 
Koni. Saaben kördes hela ti-
den med ganska mycket ne-
gativ Carnber bak. De fösta 
åren även mycket negativ 
Camber fram, men eftere-
hand minskas denna till en-
dast någon grad de sista åren. 

Redan efter första tävlingen 
på Dalsland Ring bytte man 
alla gununibussningar i 
hjulupphängning fram och bak till 

	
des, liksom en kraftigare fjäder i 

metallbussningar. Racingdäcken och den 	reduceringsventilen. I oljesumpen svetsa- 
starka motorn medförde att däcken tog i 

	
des skvalpplåtar för att klara smörjningen 

hjulhusen pga. oönskade rörelser i 
	

i långa svepande kurvor och för att öka 

gummi-
bussninga-
ma. 

Motorn 
Motorblocken 
borrades och 
modifierades 
av Bengt-Erik 
Ström i Troll-
hättan. Efter-
som behovet 

av nya block var 
stort, hade man under de aktiva åren alltid 
ett block hos Ström för bearbetning. En 
större oljepump från Ford V6 montera- 
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oljemängden förstorades även sumpen. 
Givetvis behövdes också oljekylare. Lik-
som rallybilama förlitade man sig på 
Castro! Competition olja. 

Kolvarna var smidda Mahlekolvar av hög-
kompressionstyp. De första åren 91 mm 
senare 93 mm. Så snart 1,71 motor klas-
sats av Saab användes denna vevaxeln. 
Vevstakar och vevaxel var lculblästrade för 

Topplocken bearbetades av Gösta Glad i 
Trollhättan. Första åtgärden var att plana 
dem, för att höja kompressionen. Större 
ventiler monterades givetvis, insug 44 mm 
och utblås 38 mm. Insug och utblåskanaler 
vidgades maximalt och man modifierade 
också förbränningsrummet något En lät-
tad ventillyftare hade tagits fram av Saab, 
liksom mycket kraftiga vipparmsbryggor. 
Dessa behövdes för att höja maximala var- 

Motorrummet som det såg ut 1971. War är bilen forberedd Kir SSK-tävling. I 
SSK-serien fick man ålta utan värmepaketet, men ISM måste det finnas på 
plats. Vid denna tiden hade man fortfarande generatorn. Något år senare togs 
den bort och man tjänade några hästkrafter.13atteriet laddades mefian heaten 
med hjälp av dragbilen. Kir syns också det avikke tillverkade insugsröret 

att minska risken för brott. För att uppnå 
fullgod tätning mellan motorblock och 
topplock i en högkomprimerad motor 
(11,5:1) frästes ett spår i blocket där man 
placerade en kopparring. Detta arrang-
emang fungerade mycket bra. 

vet på de hårt trimmade motorena. 
Vipparm= slipades av på bredden och 
polerades också för att minska risken för 
brott. På kamaxelsidan böljade man med 
7,6 mm lyft höjd och gick sedan vidare till 
8,1 och 8,3 eller mer. Man hade hjälp av en 
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privatperson i Skövde som på dagarna ar-
betade med kamaxlar på Volvos motor-
fabrik, och på fritiden tillverkade kamaxlar 
till tävlingsbilar. 

När första motorn byggdes fick inte brö-
derna köpa insugsrör 
från Saab, utan Åke 
tillverkade själv kor-
sinsug av rör som 
pasqade till två hori-
sontella Weber 45-or. 
En elektrisk bränsle-
pump (Bendix blue 
top) monterades. 
Åke tillverkade också 
avgassystemet ge-
nom att dra ut rö-
ren genom 
orginalhålen. För-
sta kylet tog man från Saab 99, men redan 
till sommarsäsongen —70 lät man bygga 
ett specialkyl ungefär dubbelt så stort 

bilarna). Senare fanns sväghjul i stal där 
det bara var Idackar i periferin för att skruva 
fast kopplingen. Omkring 1976 kunde 
man också köpa en solfiäderkoppling till 
V 4:an. Redan 1968 klassades förstärkt 
växelådshus av ribbat gjutjärn. I växellå- 

"Närkamp" i SSK-serien på Kinnekulle Ring april 1975. 

dan satt en special 2 drevsats och man an-
vände antingen standard V4 slutväxel 
(9:39) eller Sonettens (9:42). De första åren 
hade man stora problem med 

Depå' n ilCarlskoga 
1972, Stigväntar på 
att köra ut till start 
och Leif står 
bredvid Saaben.. 
Här ser man 
mångfaldensom 
fanns vid SSK-
tävlingarna redan 
på den tiden. 

Kopplingochväxellåda 
I början användes svänghjul som var ned- 
svarvat i periferin, tillsammans med en 
förstärkt koppling (samma som rally- 

sprickbildningar i kopplingshuset Dessa 
bekymmer försvann i och med att det för-
stärkta kopplings - och växellådshuset i 
aluminium blev tillgängligt. Växellådan 
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V4:an före en RallyKadett på Kinekulle Ring 

stagades på båda sidor mot fästen i bulta-
rna för övre bärannema. I början använ-
des en diffspärr från Saab (egentligen sk. 
Sliped limited av Borg-Wamers fabrikat), 
men från omkring 1972 fick man tillgå' ng 
till en s.k. Escortspärr. Stig råkade bara ut 
för växellådshaveri en gång; det vari sam-
band med en backtävling vid Gurlitaklätt. 
Emellertid lossade svänghjulet några 
gånger. En gång i samband med ett mo-
torhaveri, varvid svänghjulet sprack Bulta-
rna och centrum satt fast på vevaxlen men 
resten bröts loss. 

Bromsar 
Bromsaran var under fögasartiden origi-
nal, förutom att hårdare belägg montera-
des fram (Ferodo Ds 11). Nya belägg svet-
tades ur ordentligt genom att bromsa dem 
vanna, sedan tog man ur beläggen och sli-
pade bon den blanka ytan. Man vara alltid 
ytterst noggrann med att lufta bromsarna 
ofta på tävlingsbilen, ibland to.m. mellan 
heaten 

Tävlingar 
Som de flesta förstår var inte en Saab V4 
en vinnarbil i racingsamanhang mot Lo-
tus Cortina, Ford Escort, Ford Capri, 
BMW 2002 eller 3,0. Saaben var en udda-
bil som folk lade märke till. När den röda 
V4 med raka rör startades i depån var det 
en njutning för ett motoröra, och inte så 
få som vände sig om för att titta lite extra. 
I slutet på 60 talet hade Åke Zackrisson, 
börjat som mekaniker åt en av dåtidens 
verkliga fortåkare: Rune Tobiasson. Sköt-
seln av en BMW 2002 i SM toppen tog 
mycket tid, liksom byggandet av en BMW 
3,0 Coupe . Av denna anledning hade Åke 
sällan tid att jobba med Saaben utan Stig 
drev detta projekt vidare tillsammans med 
sin äldre bror Leif Leif Zackrissons var 
stallet allt i allo, alltid med på alla tävlingar 
och brukade också sköta pappersexesicen 
Första åren körde man några istävlingar, 
blå. hade man enormt breda däck med upp 
till 1200 Tika-dubb inför säsongen 1971. 
Den långa resvägen till tävlingarna i norra 
Sverige avskräckte och man fortsatte se- 
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dan enbart med banracing. Stig körde 
V4:an i SM—serien under större delan av 
70 —talet. Ibland körde han också i Dan-
mark på Ring Djursland och 
Jyllandsringen. Även i SSK-serien kördes 
bilen. Oftast var det deltävlingama på 
Kinnekulle Ring som man deltog i. Kinne-
kulle med sina långa svepande böjar är en 
lite mer förarkrävande bana som passade 
Saaben bra och här vann Stig sin klass flera 
gånger. Den mest överlägsna segern var 
ett år då det regnade, alla utom 2:an och 
3:an i heatet blev varvade. Placeringarna i 
SM slutställningen pendlade mellan 5:e 
och 6:e plats. 

Den, röda Saaben, var nog inte så lättkörd 
Servo saknades och med cliffspärr ryckte 

det ordentligt i ratten. Man måste hålla 
stadigt i ratten med båda händerna och 
alltid släppa gasen innan man släppte rat-
ten med en hand för att växla. På ojämn 
bana som Dalsland Ring (de sista åren), 
vandrade bilen flera meter i sidled i slutet 

på raksträckan pga. diffspärren. Efterhand 
som motom utvecklats kunde Stig växla 
V 4:an vid 7500-8000 varv. 

Utveddingen 
1972 trädde ett nytt reglemente ikraft, vad 
vi då kallade nya grupp 2. Det var lite friare 
trimning. Man fick lätta lite mer, bl.a. til- 
läts sidorutor av plexiglas och sätena fick 
plockas ur. Samtidigt klassade Saab den 
sk. dubbelblå'stoppen, dvs, man åtgärrlade 
det största effekthöjande hindret på V4:a 
motorn nämligen det gemensamma avgas- 
utsläppet. Zackrissons lät då Bengt-Erik 
Ström i Trollhättan bygga om topparna. 
Detta gjordes genom att Ström tog bort 
det gamla utblåset och svetsade på en 
dubbelport för avgaserna. Ungefär vid 

denna tid fick 
man också köpa 
Saabs eget kor- 
sinsug och till 
detta inhandla- 
des 2 st horison- 
tella Weber 
48-or. Något år 
senare tillverkade 
Gösta Glad två 
nya dubbelblå- 
stoppar. Det be- 
tydde att man 
oftast hade två 

kompletta racemotorer 
med sig på tävlingarna, en i 

bilen och en i reserv. Den ena med 
Zackrissons eget insug och de gamla 
Weber förgasarna och den andra med de 
stora Webrama. Enligt Stig upplevde man 
inte någon effektskillnad mellan de olika 
insugsrören. I SSK körde man ju enligt 
vikt/effektregeln och eftersom bilen på den 

Gamla depån il(nutstotp, Bröderna Zackrisson Ett. 
besök av Stig Blomqvist som detta året körde F 31 
Karlssons Klisterteamet 
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tiden vägde strax över 700 kg fick man ib-
land lasta ner den för att komma rätt i 
klassningen. När man åkte SSK-tävlingar 
var det också tillåtet att lätta bilen genom 
att värmepaketet togs bort, dock inte i SM. 
Omkring 1972-73 började även standard-
bilarna köra på slicks. För detta ändamål 
skaffades delbara Alpina falgar 11 tum fram 
och 9 bak. Sedan gick bilen med slicks från 
Firestone eller Goodyear. Vid den här ti-
den blev det också tillåtet att plocka bort 

fjädern bara satt kvar som markering, bör-
jade även andra tänka i dessa banor. Vid 
denna tiden hade den röda Saaben mer 
väghållning än motor, om man jämförde 
med konkurrenterna. Anderstorp och 
Mantorp var ju "motorbanor" och här 
hade Saaben svårt att hänga med. Dess-
utom det var det mer än en V4:a motor 
som skar i slutet på Andertorps rakan. 

Leifkontrollemr motorn ffire mufti nya maskindepån i Knutstorp omkring 1974. 

generatom, för att vinna lite effekt på höga 
varv. För att få full effekt i bensinpumpa-
rna användes F batteri dvs. man tog ut 
14volt. 

Det var ingen som i början på 70 —talet 
funderade så mycket på att justera kräng-
ningshämmare och stötdämpare osv., för-
utom formelbilsförama. Först då Bosse 
Emanuelsson började bygga om bak-
vagnen på sin Timex Escort, så att blad- 

Problemen 
Det stora problemet var den mycket 
mycket begränsade livslängden på ramlag-
ren, vilket förövrigt V4:a motom delade 
med sin kusin V6 motorn som satt i Ford 
Capri ( Fords eftelföljare till BDA Escorten 
inom banracing). Stig berättar att livsläng-
den på vevlagren var ca 4 mil, så det gällde 
att inte köra för mycket på träningen för 
att motorn skulle hålla i racet. Inte sällan 
bytte Zackrissons motor mellan träning 
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Zackrissons rullar fram V4:an till start för 
hösteivlingenpåRingKnutstrop 197t 

och tävling, vid något tillfälle bytte man 
tom mellan två heat Ibland rev man mo-
torn efter träning och satte i nya vevlager. 
Då vevaxeln skar, gick ofta vevstaken av 
och slog sönder cylindern på andra sidan. 
Ibland förstördes också oljesumpen. Man 
drabbades aldrig av att kolven skar i 
cylinderloppet och följaktligen klarade sig 
ventiler och topplock. Under bilens näs-
tan 10 åriga karriär användes bara 2 om-
gångar topplock. Det ena paret sitter fort-
farande i bilen. Den sk. reservmotom med 
det hemmagjorda insuget såldes på 80 ta-
let till Norrland troligen till en is eller rally-
cross bil 

70-tals racing 
Mig veterligen har det i Sverige bara fun-
nits två banracing V4:or. Förutom 
Zackrissons V4:a körde Sigvard Johans-
son också bana med en nöd V4:a de första 
åren på 70-talet. När Sigge slutade med 
banåkningen köre han nog lite rallycross 
och sedan såldes bilen troligen (för rally-
cross ändamål?). 

Stig brukar alltid säga att "vi hade roligt på 
den tiden". Skulle man t.ex. till Danmark 

för att tävla var Bosse -Emma-  ofta för-
ste man i färjerestauranten och bokade 
ett långbord för svenskarna. Sedan hade 
man trevlig samvaro under överfarten. 
Hade någon kört sönder fick man låna 
reservdelar av konkurrenterna för att re-
parera. Jag minns själv en episod på Ring 
Knutstorn omkring1972. Av misstag fick 
Stig på lördagsträningen fått i ettan i stäl-
let för 3:a på väg ur depåkurvan ner mot 

Litoböjen. försvann 
	

B Motorn varvade uppviren bogdsamt 

serades till maskindepån. Kollegorna sam-
lades, så även Sigvard Johansson, som sak-
kunnigt förtalte att "svänghjulet lossar vid 
8000". Då inspektionsluckan på 
kopplingshuset lossades kunde man 
mycket riktigt konstatera att så var fallet. 
Genast såg man en möjlighet att reparera. 
Motorn lyftes ut och man såg att alla bulta-
rna i svänghjulet var liksom avklippta, men 
i övrigt fanns inga skador. Sigge donerade 
3 bultar. Jag letade upp en klubbkamrat 
från KAK/södra som jobbade på Saab-
Ana i Malmö. Vi begav oss iväg till Malmö 
och sent på lördag eftermiddag fick vi tag i 
en resenrdelsman som följde med till fir-
man och levererade de resterande 3 bulta-
rna. Någon timme senare sattes motorn 
ihop igen. Det hade börjat regna och det 
var ganska lerigt på gräsbacken, då vi mon-
terade in motorn under en pressening 
som tillfälligt regnskydd. I starten på för-
sta heatet brände koppling, så Stig tvinga-
des bryta på startvarvet, men "that 's ra-
cing". Det fanns givetvis fabriksbilar även 
på den tiden, men det var ändå inte så stora 
pengar i omlopp. Stämningen var god och 
man kunde ha mycket rolig med en udda-
bil som den röda Saaben. 
nxt & bild: Ulf G. Andersson 
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Veffillationsrutan 
I det senaste numret av Bakrutan efterlys-
tes synpunkter på tidskriftens innehåll. 
Dessa är viktiga då de i viss mån anger 
riktningen färden fortsatta verksamheten. 
Men i denna förening är det, liksom i alla 
andra, en massa medlemmar som var och 
en tycker något, men ej ger sig tillkänna. 
Möjligtvis i form av klagan och då i all-
mänhet utan konstruktiv kritik. 

Nu skall Ni g mina synpunkter på senaste 
numret och de är: 

'Tidskriften var, enligt min mening, nog 
den bästa av alla exemplar jag fått i min 
hand. Bilddokumentations kvalitet är bra 
och det finns faktiskt enhet del intressanta 
och lite annorlunda inslag. Alltså ovanligt 
stor variation och icke blott reportage från 
renoveringar och träffar. All heder åt 
redaktionskommittén". 

Inslaget "På spaning i Tyskland", vilket 
utspelade sig i början av juni, gav helt 
plötsligt en förklaring på en händelse som 
vållade mig funderingar vid samma till-
fälle. 

Det är alltså i början av juni och jag och 
min hustru befinner oss i Ratzeburg, ett 
par mil sydost om Lilbeds för att där un- 

der ett par daga gästa var därstädes bosatta 
dotter. Vid hemfärden i ett uppförslut 
med vår två månader gamla 9-5:a möter vi 
plötsligt en glaciärblå Saab 96 årsmodell 
1964 i ypperligt skick komma rullande oss 
tillmötes. Tätt efter denna kom en annan 
vit 96:a av modell 1965 -1966. Båda var 
danskregistrerade. Vad hade dessa båda 
bilar samtidigt här att göra? Jo, nu har jag 
fått förklaringen! 

Som lite lätt Saab-tokig blev jag "alldeles 
till mig". Min första bil var ju just en dylik 
fabriksny glaciärblå 4-växlad version som 
jag avhämtade en snöig och kall februari-
kväll i Osby 1964. 

Vid åsynen av detta fordon i Tyskland 
översvämmades jag av en så stark nostalgi-
känsla att jag nästan behövde något stär-
kande för att klam känsloyttringen. Denna 
tvåtaktare förde oss sommaren 1965 ge-
nom Tyskland, över alperna till Medelha-
vet med avstickare till olika orter. 

Jag kan ej undlåta att nu - åter fylld av 
minnen - göra en liten tillbakablick till 
denna tripp på cirka 500 mil. Följ med på 
turen: 

/KatiGöranicmsson 

Till Ventilationsrutan skriver ni med synpunIcter, frågor eller bara 
för att få ventilera idéer. Kort sagt allt. Insändarna skickas som 
vanligt till tidningens adress. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera/korta ned eventuellt långa brev. 
Rad 
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Medelhavet 
- tur &retur 
Det är sommaren 1965 ibihjan avjuli 
månad och vi har tillsammans med 
goda vännerplanerat entreveckorstur 
IfflMedelbavet Redanifebmarimib tad 
beställdesfäsjebajetterfciröverfartlieb 
lebmg-Traventunde. Färjan Nils Hol-
gerssonvar vid denna tid enganskali-
tenbeitjämförtmeddagen4 varfcirk,a-
pacitetenvar begränsad och manfick 
beställa tidigt Föregående drs tur till 
Hamlnaggav oss erfarenbetenativara 
ute i god tki 

En alldeles ny Europaguide från M hade 
införskaffats, vari jag ivrigt forskat och ta-
git del av alla goda råd inför körning på 
Autobahn och i alperna. Eftersom vi då 
hade vänsterrafik i Sverige och trafiken på 
Autobahn sades vara alldeles särskilt snabb 
neråt i Tyskland hade Saaben utrustats 
med en utvändig backspegel på förarens 
sida. Det var ju extratillbehör på den ti-
den. Nu gick det alltså att hålla uppsikt 
bakåt på de snabba ikappkörande bilarna, 
I anvisningar från Saab hade jag läst om 
turistsatsen med diverse reservdelar och 
vari man även rekommenderade den 
sexbladiga fläkten. Den lokala Saab-
handlaren hade monterat in denna. För 
att få några extra ystra hästar under huven 
hade redan tidigare Sportens avgassystem 
monterats. För att undvika oönskade 
kommentarer från hustrun hade jag tidi-
gare kommit på nödlögnen att ett byte av 
avgassystem var nödvändigt trots att bi-
len ej var ett år. I själva verket förelåg inget 

behov, men jag måste ju ha ett legalt mo-
tiv till bytet. Så nöden har ingen lag. 

I bagaget fanns bland annat ett lånat mycket 
begagnat fyramannatält utan golv. Där 
fanns även ett gammaldags spritkök med 
tvenne brännare förpackat i en stor trälåda 
med tillhörande rödsprit och fotogen. Jag 
hade ej tidigare sett en dylik tingest och 
någon bruksanvisning fanns ej. Men med 
ungdomlig entusiasm och positiv inställ-
ning skulle det säkert bli bra. Att sprit-
köket dessutom var utrustat med två 
tunga gjutjämsplattor ovanpå lågan för att 
ge eftervärme och likna en spis gjorde att 
vikten var imponerande. Här skulle lagas 
mat för att ej onödigt tära på den magra 
kassan! Två luftmadrasser, ett par unga och 
starka lungor och ett par sovsäckar i den 
gamla välkända gröna modellen 
fullstämligade utrustningen. 

Våra goda vänner färdades i en några år 
gammal Volkswagen 1200, vilken med sitt 
minimala bagage krävde kupéutrymmet 
fullt upp till taket med diverse ting. De 
hade dessutom ett större tält med golv, 
vilket tog större plats. Icke utan viss stolt-
het kunde jag visa att med Saaben behövde 
man minsann ej ha något inne i bilen. Jag 
var ju dessutom helt övertygad om att jag 
med lätthet, tack vare sportavgassystemet, 
skulle kunna matcha folkvagnen på Auto-
bahn, och jag riktigt längtade efter att visa 
hur potent Saaben var. Dessutom hade 
jag faktiskt från Biltema införskaffat en trä-
ratt och ett par bilhandskar enligt dåtidens 
mode med hål lite överallt Dessa förvara-
des i ett armstöd mellan frarnstolama för-
sett med ett vikbart svart galonlock. Jo jo, 
Saaben var riktigt lyxutrustad! Nu skulle 
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det köras med raka armar och greppas om 
den lite mindre träratten. Kom igen! 

Färden på Autobahn blev just så impone-
rande som jag hade föreställt mig. Jag 
kunde matcha de små då fyrkantiga 
Kadetterna, i viss mån Ford Cortinor, 
fransyskoma Dauphine och inte minst 
follwagnama. Oj, nu var jag Eric Carlsson. 
Han hade ju vunnit tidigare och jag hade 
ju dubbla rör undertill och oj vad stolt jag 
var då jag på de tyska landsbygdsmackama 
kunde berätta att denna bil är samma som 
vann Monte Carlorallyt förra året. Även jag 
hade nackstöd i bilen för passageraren, men 
det var av fabrikat Artex, hade styv bräda i 
ryggen och remmar vilka snördes fast 
runtom ryggstödet. Men ovandelen var 
justerbar! Hustrun tyckte aldrig om denna 
förstyvnad i ryggstödet, men den fick sitta 
kvar, ty den såg ju fräsig ut och liknade det 
nackskydd som var standard i Sporten. 
Sporten var ju förebild i alld Ja, jag hade ju 
i varje fall avgassystemet Jo, så hade jag 
kurvhandtaget också, vilket var anbringat 
på den riktiga platsen på handskfackets 
lucka. Jojomensan! 

Saaben var potent och fin och gick som en 
klocka. Men, då vi började närma oss Kas-
selbackama med de till synes oändliga 
stigningarna tog det på krafterna. Här 
hjälpte vare sig Sportsystem eller 
kurvhandtag. Men istället hade jag nytta 
av backspegeln för att hålla uppsikt på alla 
de BMW och Mercedes som, till synes utan 
problem, med kraft och oförminskad has-
tighet forcerade backarna. Nej, nu var det 
blott Goggomobils, Lloyds och annat 
"småskräp" som jag kunde kämpa med 
och besegra. Och så lastbilama förståss! 

Men jag hade ju en fyrväxlad låda. Den 
hade jag betalat 450 riksdaler extra för att 
fti och nu kom den till pass. lloydama fick 
tvämita för att till slut lägga i den osynkade 
ettan och därefter orka köra vidare. Då 
kunde jag slinka förbi, ty min etta var ju 
synkad! 

Men så blev det utförslut och då... Ja då, 
ja då gick det undan igen! Ja, det rullade 
som bara den och de slingriga diagonal-
däcken tillsammans med den smala spår-
vidden gjorde att man fick vara på pass. 
Men jag hade ju den lilla träratten, så det 
var inga problem. Men, men, men jag 
kunde ju ej blinka på framförvarande, ty 
64:an hade ju ingen "ljustuta". Istället blev 
det till att i kritiska situationer rycka fram 
och tillbaka på helljusknappen, vilken gav 
en antydan om vad jag egentligen tänkte. 

Komna till alperna blev det övernattning 
och nu fram med tältet. Kvällen såg oro-
väckande mörk ut, varför tältet placerades 
på en sluttning för att undvika vattensam-
ling i tältet Det hade ju ingen botten! Den 
ansträngande dagen medförde ett snart 
insomnande för att lite senare brutalt 
väckas av ett påtagligt smatter mot den 
tunna tältduken. Milda makter! Det reg-
nade som himlen var öppen! Men vi hade 
ju placerat tältet på en sluttning så vatten i 
tältet skulle vi ju inte få. Oj oj oj! Jojo-
mensan det rann uppifrån sluttningen och 
genom tältet. Bromsades upp något av 
luftrnadrassema och absorberades delvis 
av den gröna sovsäcken. Det visade sig att 
den senare var som ett läskpapper, vilket 
aldrig ville bli tont. Men vi hade ju en Saab! 
Kvickt som tanken på med badbyxoma, 
ut i regnet varefter en ommöblering i ilfart 
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vidtogs varefter vi hade en liten enrum-
mare i Saaben. Ja, jag hade faktiskt tagit 
med mig en bäddsats, vilken förvarades 
under baksitsen. Att det sedan på morgo-
nen var varmt som i tropikerna och fuk-
tigt som i en regnskog är en annan sak, 
vilket nu är helt glömt. 

Vid körning genom Sankt 
Gotthardspasset, som då verkligen skedde 
genom passet, kom den sexbladiga fläk-
ten väl till pass. Det blev möte med get-
och fflaherdar och väntan på att de passe-
rade och åter var det bra med den flade 
lådan. Vid ett tillfälle tyckte jag att bilen var 
så trög och att det gick så tungt att jag ett 
ögonblick trodde att bromsarna låg på. Jag 
tyckte att stigningen var måttlig och kunde 
ej förstå var orken tagit vägen. Ett hastigt 
stopp gav emellertid vid handen att det 
fortfarande bar uppåt, varför jag fylld av 
tillförsikt kunde åka vidare. Det var ej till-
räckligt med dubbla rör undertill! Det var 
helt enkelt hästar som saknades! 

Men vid utförslöpoma var jag Carlsson 
igen! Oj vad det gick! Men hur var det med 
motorbromsen egentligen? Den var nå-
got ojämn och ryckande och hur blev det 
med smörjningen egentligen? Temperatu-
ren på sydsidan av alperna var oroväckande 
hög, så det var ovisst om motorn klarade 
detta höga varv och denna hetta på 
tomgå' ngssmörjning. Det blev därför att 
emellanåt ner med kopplingen och några 
snabba "mjölk" på gasen för att tillföra 
nytt färskt bränsle och olja. Gjorde Eric så 
också? Men han hade ju skivbromsar och 
jag blott trummor, vilka säkert efter ner-
farten kunde ha stått till tjänst som ägg-
stekningsapparat. 

BAKRUTAN 
Komna till Medelhavet blev det tältning i 
Arma di Taggia, strax öster om San Remo. 
Det golvlösa tältet fungerade men ack vad 
dammigt det blev av den italienska röd-
bruna jorden: men vad gjorde det Medel-
havssolen lyste, vågorna svallade och 
svalkade och kvällarna var ljumma och vi 
var unga och bekymmerslösa, 

En dag företogs givetvis en utfärd till 
Monte Carlo och åter igen hette jag Carls-
son Det kördes med lägre växel, med högt 
varv på motorn och med nervevad ruta 
genom tunnlarna samtidigt som huvudet 
var halvt utanför för att därigenom få en 
optimal ljudupplevelse. Hustrun manade 
förskräckt till förståndighet och omdöme 
men talade, nej snarare skrek till döva 
öron. Carlsson behövde ju inte lyssna på 
förmaningar och inte jag heller, ty nu var 
jag ju Carlsson! Hur var det då med den 
stackars folkvagnen? Jo, "höfläkten" 
snurrade ju för fullt och ekipaget gjorde så 
gott det kunde, men det var ju jag som var 
Monte-vinnaren. 

En tur upp till residenset och så ner runt 
kasinot och så var visiten fullständig. 

På hemvägen besöktes bl.a. Venedig och 
vid övernattningen på en campingplats i 
Mestre parkerades bilen under ett aprikos-
träd, vars övermogna och följaktligen blas-
kiga frukter under natten översållat bilen 
med en mångfald av ldaddiga gula fläckar. 
På morgonen kom en ungrare och ville se 
närmare på va' r Saab, vilket märke han knap-
past hört talas om och ännu mindre sett. 
Vad han färdades i kommer jag ej ihåg, 
men det var väl någon form av öststats-
skräp. Jalta, eller vad det kunde vara. Jag 
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kommer ihåg att han med något dröm-
mande i blicken smekte träratten från Bil-
tema och förarstolens sits och kommen-
terade "Ach, so schöne Sitze"! Oj, oj! Ef-
tersom vi kommunicerade bra på tyska fick 
även han veta att det var en Monte-vinnare 
som han just nu betraktade. Ja, det blev 
sannolikt ett av ungrarens minne från sin 
semester i väst. 

Ja, det finns mycket att tillägga från denna 
resa, vilket emellertid här skulle föra för 
långt att sätta på pränt. 

Här kan man se vad ett möte med en 
glaciärblå 64:a i Ratzeburg, Tyskland kan 
innebära! 

TeatKarlGöranJonsson 

Redaktören utlyser en 
tävling 
Sedan Bakrutans omslag började tryckas i 
färg har redaktionen svårt att hitta bra bil-
der i sitt arkiv. Har ni några bilder (gärna 
stående format) som ni skulle vilja se på 
Bakrutans omslag så skicka in dem! De 
bästa bilderna kommer att pryda omsla-
get de närmaste numren. Bilderna måste 
vara ganska ljusa och skarpa. Vill ni ha till-
baka era bilder så skriv det tydligt, gärna 
med namn och adress på kortets baksida. 
De kort som kan behållas kommer att spa-
ras i klubbens arkiv för framtida bruk. 

Ni som skickar in bilder eller berättelser—
vill ni ha tillbaka ert material? Ange i så fall 
detta klart och tydligt, gärna med namn 
och adress även på baksidan av korten. 
Annars kommer bilderna att sparas i arki-
vet 

Med dessa små rader ber redaktionen att 
få tillönska alla läsare en riktigt god jul och 
ett gott nytt år! 

/Red 

Utebliven tidning? 
Hör av dig till SSR:s kaKsör/medlemsregister om du intefått Bakrutan! 
Adressen hittar du på sidan två. 
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SUNNEMO - 
QUINTETTEN DEL 
III 

Aproptiskivomslagetfrån60-taletnted 
denavb~aSaab95-asz 

Jag var Quintettens musikaliske ledare från 
dess start 1963 till den aktiva periodens 
slut i början av 70-talet Jag minns när den 
krockade Saaben (förresten körd och 
krockad i Årjäng där jag bor nu) kom på 
traktorkärra från bilskroten i Sunne (en 
fem-mila färd med traktor!). Det var min 
äldre bror Kjell somhade idén om att bygga 
en musikkärra på Saab-chassit. Det var 
också han som var byggledare och jag som 
blev hans "hantlangare" under byggtiden. 

Jodå - det blev en släpkärra av den bakre 
delen av Saaben. En kärra som det finns 
många anekdoter om och minnen av efter 
flera tusen mils resor. Låt mig bara ta några 
av de allra första. 

Det allra första som hände när vi var på 
väg med släpet till typbesiktningen i Hag-
fors var att en av ortens cyklande damer 
stirrade så på ekipaget efter att det passe-
rat, så det bar iväg rakt ner i diket utför en 
slänt där hon \kupade med cykeln. 

Sedan skall vi förstås inte glömma de långa 
ögonen som besiktningsmännen gjorde 
när de fick se vår skapelse. Men vad skulle 
de göra annat än att ge oss godkänt? Men 
maxlasten sattes så lågt som till 60 kg. 
Denna bestämmelse kom vi naturligtvis 
aldrig att håll' a. 

En annan av lagens väktare - en MC-polis 
på E3:an utanför Strängnäs stoppade oss 
en gång efter att ha kört efter oss och lur-
passat på "det underliga ekipaget"- Saab 
baktill och Volvo fram- visserligen drag-
stång mellan dem. Jag minns fortfarande 
polisens barska uppsyn när han sade: "vad 
är det här för ekipage egentligen"? Då var 
det ganska kul att plocka fram pappret från 
typbesiktningen i Hagfors och låta honom 
läsul  

Vid ett tillfälle blev inte maxlasten över-
skriden med så många kilon. Det var när 
jag som nybakad student fick färdas ge-
nom Hagfors inuti kärran, (där jag satt 
bekvämt i det bakåtvända sätet) som da-
gen till ära var dekorerad med ballonger 
och björkris. 

Det slutliga ödet för denna halva Saab 
kommer här. Den såldes 1967 (tror jag) 
och användes några år av 
Jämskogsquintetten, som författaren av 
förra delen upplyste om. I Jämskog tog 
också historien slut för denna Saab 95. Den 
skrotades i Jämskog 1970 och pressades 
tillsammans med andra bilvrak från denna 
bilkyrkogård. 

Därmed har jag inget mer att tillägga om 
denna halva Saab med masonitskiva som 
framdel, men med hela bakpartiet i övrigt 
intakt från tiden med Saabmotom fram... 
En sak är säker. Den lockade till sig många 
blickar och väckte mycket munterhet. 

Maltkintahälsningar 
Sum-ErikSundströrn 
PastoriÄrjängsMissionyrörsamling 
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Den som serframåt utan 
att se bak* måste se upp 
Så hade Per Gillbran4 
Tidabointssot;ndnicerat 
ett motorhistorisktföre-
drag son: han hällt Tida-
bobn den 23 september 

Han berättade att han åker 
runt hela världen och före-
läser bl.a. i Australien, 
Amerika och nu senast i 
Frankrike. Föreläsningarna 
hålls på universitet och 
högskolor om olika 
förbränningsmotorer i mi-
niatyr som han byggt själv 
och kör med metanol. Han 
imponerar på folk i datavärlden Tiden gick 
som en itid tråd genom hela Per Gillbrands 
föredrag. Han visade ritningar och bilder 
På motorer och försök till motor-
konstruktioner som funnits på papper 
sedan slutet av 1600-talet. Redan under 
slutet av 1600-talet började intresset för 
förbränningsmotorer och på många håll 
konstruerades och ritades det för att hitta 
en lösning, berättade Per. Det dröjde dock 
6111717 innan en fullt fungerande förbrän-
ningsmotor konstruerades. 

Gruvpump 
Denna första motor drev en så kallad 
gruvpump som skulle pumpa upp vatten 
ur marken. Den var av en mycket enkel 
konstruktion vilket Per Gillbrand också 
visade genom att köra igång en av sina 
många motormodeller som han tagit med 
sig. — Det var på den tiden ett underverk 
att få arbetskraft genom att elda, för elden 
var det som låg bakom driften av den då 
nykonstruerade motorn liksom det är gnis-
tor i dagens motorer, sade Per. Även fort-
sättningsvis visade Per Gillbrand många 
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exempel på motorer genom att köra 
sina modeller till allmänt jubel. 

Under åren framåt utvecklades 
förbränningsmotorn på allvar och 
många konstruktörer ville vara med 
i konkurrensen om att hitta den 
mest effektiva motorn. Det var där-
för många som fascinerades när det 
under 1800-talets andra hälft bör-
jade rulla lok drivna av ånga på räl-
sen genom landet — Nu hade man 
utveddat tekniken så mycket att man 
inte bara kunde använd motorn för 
drivning i en riktning, förklarade 
Gillbrand. Med hjälp av vevstakar 
lagda i vinkel och med dödläge så 
kunde man La maskinerna att gå åt 
två håll. 

Förfmaochåteruppfmna 
Den motor som idag används för 
drivning av fordon har sin grund i 
den allra första motorn som till-
verkades. Visserligen med åskil-
liga förbättringar och förfiningar, 
berättade Gillbrand. Han konsta-
terade också att det är genom ut-
veckling av redan uppfunna saker som det 
hela kan gå vidare. Här pekade han på hur 
vissa motorer i början ansetts för dåliga 
och därför utvecklades vidare. Men Per 
uppgav också att andra motorer var så väl 
utvecklade att man beslutade sig för att 
inte arbeta vidare med dem. —Detta resul-
terade i att en del blev förbättrade medan 
andra mötte döden på ett tidigt stadium 
pga. att ingen ville vidareutvedda bra tek-
nik, förklarade Gillbrand. Han ansåg där-
för att ett fortsatt arbete med utveckling 
samt att sätta produkterna i ett verkligt 

och rationellt sammanhang är viktigt för 
framtiden. — Har man väl uppfunnit nå-
got så finns det inget som kan stoppa ut-
vecklingen, sade han och tillade; det är av 
stor betydelse att vara i rätt tid samt att 
möta tekniken och omvärlden med öd-
mjuldiet och att vara öppen för nya tankar 
och idéer. 

Text &bild Uno Persson 

Snillen spekulerar. Leif Blomberg& 
Per Gillbrand. 
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Saab Skånia 
träffen 22- 
23t7-2000. 
Speciellt ett tack till dig UlfStensson 
fcirdenftnakilifeniSkeine. 

Jag och min fru körde från Gråbo utanför 
Götet kl 7:00 för att möta upp Göran och 
Gunn-Britt Claesson strax innan Varberg. 
Klockan 8:00 träffades vi. Vi anlände ex-
akt 11:00 på utsatt tid. Vål framme i Hel-
singborg åkte vi till Sofiero slott där träffen 
började. Det tråkiga med Sverige sommar-
tid är det dåliga vädret, dagen till ära så 
regnade det. Från slottet utgick en rally-
slinga med massor av frågor, äntligen en 
bra roadbook som man förstod, rå som 
gör en rallyslinga så fråga Ulf hur den skall 
se ut. Alla frågor var också bra. Jag och 
min fru kom på 4:e plats. 

Målet var på Thalassa vandrarhem, det är 
nog det enda vandrarhem i Sverige som 
ser ut som ett slott. De flesta som var med 
tog in på vandrarhemmet. På kvällen så 

grillade vi. På söndag samling kl 10:00 för 
avfärd mot Malmö, vi passerade och stan-
nade till vid Krister Wigrens hobbygarage 
för att titta på hans sportar. Garaget, ja det 
är rena drömgaraget, rent och snyggt med 
flera lyftar, Kristers bror har en lika stor 
hall väggen intill där han sysslar med Por-
sche. Tack för titten Krister. 

Från Krister åkte vi mot Malmö och nya 
Öresundsbron, en magnifik skapelse med 
dess höga pyloner som sträcker sig 203 
m.ö.h. Tunneln var ca 4 km lång. I Dan-
mark kom vi fram till ett bilmuseum där 
vi tittade på många fina gamla bilar. Efter 
titten en fin tur på Strandvägen med up-
pehåll för fika. Väl framme i Helsingör 
körde vi ombord fårjan till Helsingborg. 

Jag och min fru körde tillsammans med 
Claessons till ett matställe som heter Route 
66. Hungriga som vi var, det vi beställde 
fanns inte, när vi väl beställde det som 
fanns så fick vi vänta säkert 45 min på 
maten, flera gäster var mycket irriterade. Vi 
åkte sedan tillsammans till Varberg där vi 
skildes åt. Vi var hemma 22.45 då hade vi 
kört 80 mil. Tack än en gång för en lyckad 
träff 

Tommy och Yuynne Latsson Gråbo, 96-66 
Mahngå 
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Knep & Knåp 
Läsarfrågan 

Rätta svaret på Läsarfrågan nr 3-00 var: 

Carl "Orren" Orrenius ! 

Eller Calle Kapsyl som en del kallade honom. 
Direktör för en kalsylfabrik utanför Stockholm under stor del av sin aktiva tid. Numera 
njuter Calle sitt välförtjänta otium i Monaco dit han flyttade för några år sedan och han har 
sitt motorintresse kvar. En släkting som redaktören pratade med skrattade och sa "Han 
körde som en blådåre ". 

Hans karriär inleddes 1956 då han gjorde sin värnplikt vid P3 i Strängnäs, bilen i fråga blev 
fars Saab 92 Sport 1950, en extrem bil på den tiden. Han ställde också upp som kartläsare 
åt den kände Stig von Krusenstiema i Midnattsolsrallyt och därmed var tävlingslusten 
väckt på riktigt 

Redan från början blev han känd som en elegant förare med slips, vit skjorta och hatt, 
beroende på att han körde i pennisklädema och när han blivit känd var det bara att 
fortsätta i den stilen. 
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Knep & Knetp 

Sin första tävling vann han 1957, det var den anrika Norrteljepokalen. Då han vann 
Upplandsloppet 1959 gjorde han sensation genom an åka på "Lindholmare", föregång-
are till dagens dubbdäck med invulkade stålspiraler. Sin första SM-tävling vann han 1960. 
1961 blev det ett sabbatsår efter smäll i finska Hankirallyt. 1963 fick han kontrakt med 
BMC för att åka Cooper, en snabb men skör bil. Så 1964 var Cn Ile tillbaka i fadershuset och 
vann Scandiatrofen knappt före Tom Trana. Under slutet av tvåtaktseran åkte Calle fabriksbil 
med fina framgångar och då V4:an kom 1967 fick han en bil som han trivdes med ännu 
bättre vilket också syntes på resultaten. 

Han hann vinna många tävlingar under sin karriär och detta inlduderar även några SM-
tecken, i övrigt körde han mycket bra utomlands framför allt i England med fina resultat 
i RAC-rallyt även om han inte fick vinna den tävlingen. 

Hans knep var att åka så rakt som möjligt och han körde med "vänsterfotsbroms" och 
fick därigenom ett suveränt flyt i sin körning. För honom var biltävlandet en hobby och 
avkoppling hela tiden. 

Det där med att äga en kapsylfabrik var inte så korkat (tack för passningen Anders) för när 
Calle sålde fabriken för några år sedan flyttade han till Monte Carlo för att njuta av livet 
vilket innebar att bland annat besöka Fl tävlingen där eftersom han har kvar sitt stora 
intresse för bilsport. 

Vinnare i tävlingen blev: 

1.MikaelPlulipsson 
2.Uno Persson 
3.JonnyFrednIsson 

Presentkort till klubshopen kommer snart i brevlådan. 

Marfin Stenlund 
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Efter att ha åkt "Kalldraget" 1997, be-
slöts det att det skulle bli ett tåligt även-
tyr: Då detförsta årets rally var ett or-
de:ditt äventyrp.g.a. en krånglande 

föfflelaseochoservadb4 som dock inte 
var mm, men alltgick bryt och hemkom 
vit Helt ochfast beslutna att nästa år då 
djäklar ska vi visa dom! Egentligen 
skulle vi vara en 3 —4 bilat-från Stock-
holm menu:anfallet blev stort så det 
blev baraMagnus Dufwa ochjag Fred-
r&Ekendahlsom åkte Sammaparsom 
dretinnan 

Bilen stod som vanligt i molekyler mån-
dagen den 2/3 så det var bara att sätta igång 
och skruva. Det gick bra och bilen var klar 
på onsdagskvällen, en halvpotent motor 
och lite andra trix ingick i receptet. Det bör 
tilläggas att jag jobbade på dagarna och 
även skrotade en annan Saab på de här två 
dagarna. Provkömingen på onsdagen vi-
sade att bilen var pigg, men efter en kilo-
meter började bilen smälla och skjuta våld-
samt. Snabb vändning och återfänd till ga-
raget i ca 5 km/tim med max utdragen 
choke. Jag kom precis fram innan den stan-
nade. Allt vari bra skick, så jag började 
undra om bilen inte ville till Norrland, men 
så tittade jag närmare på 3:ans stift, hmm, 
ser ut som en svag loppbildning, så jag 
byter stift men ingen skillnad märks. På 
choke går bilen hjälpligt, men utan går den 
inte alls. Okej tänkte jag, nu river jag förga-
saren och det första jag ser när luftrenaren 

avlägsnats är att 
emultionsmunstycket 
saknas. Nu förstår jag 
loppbildningen och tre-
ans stift åker ut igen. 
Fram åker fiddampan för 

att försöka hitta några skador, vilket som 
tur är inte finns, så i med ett nytt mun-
stycke med lite loctite på. Provstart, visar 
inga missljud, ut på en ny provkörning kl. 
är nu 24:30. Det gick perfekt. Så in i garaget 
igen för kontroll av eventuella lösa skru-
var! Dags för hemfärd vilket går bra. 10 
mils körning under torsdagen går också 
helt enligt planerna då bilen pressas till sitt 
yttersta, för skall det rasas så skall det rasas 
på hemmaplan! Ytterligare en gång kollas 
alla skruvar och slangar så att allt är tipp-
topp. Dags för hemfärd igen. Bilen startar 
inte! Den bara smäller och lever om. Vad 
är nu detta, allt är ju nytt? Felsökning en-
ligt modell "byta grej efter grej" inleds, 
ingen skillnad märks. Det har nu gått två 
timmar sedan den började djäldas, då upp-
täcker jag en spricka i fördelarlocket som är 
mikroskopiskt liten och byter det. Skall 
sedan ställa in tändningen, då går 
indikatorklockan sönder och en garage-
granne ffir hjälpa till att justera tändningen 
på gehör. Nu går bilen som en raket igen 
och den välbehövliga sängen uppsöks för 
lite avkoppling innan Magnus skall häm-
tas kl. 08.00 på fredagsmorgonen. Vi ska 
även besöka Micke Phfiipson på MP Clas-
sic Auto och köpa lite Motul 2-talasolja 
med Motul garanti. 

Efter diverse tråkningar från alla håll så 
kommer vi iväg c:a kl. 09:10. Jag, Fredrik, 
kör för jag är så tvåtaktssugen efter att ha 
"bruksat" med en Volvo 240 ett tag. Som 

Djävulsresan-98 
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vanligt stämmer inte min fart med de an-
dra bilisternas, så omkörd blir mani stort 
sett aldrig. Hastigheten uppskattar jag och 
Magnus till c:a 120 km/h. Hastighets-
mätaren är trasig så det gäller att hålla koll 
på varvräknaren. Den ligger stadigt på 
4 600 varv. Alla som har sportvarvräknare 
vet hur pålitlig den är, så egentligen är det 
bara en indikation på det egentliga varvet 
Hastigheten borde ha varit varv 4.6 x 27,4 
km/h utväxling per 1000 varv vilket är lika 
med 126 km/h men det visade sig att det 
gick betydligt fortare än så. Tillbaka till re-
san! 

Då folk började blinka rätt kraftigt strax 
norr om Månkarbo, vilket är ett känt 
fartkontrollsområde, så sänktes tempot en 
aning. Vi såg "Harry Haffa" på långt håll 
och höll oss på c:a 3 000 varv = c:a 82 lan/ 
h. De tog inte in oss för kontroll trots att 
jag provocerade dem med en nedväxling 
till 3:an mitt för kontrollen och sedan 
gjorde en trebils-omköming direkt Minen 
på "laser Haffa" var obetalbart smajl från 
öra till öra. 

Allt gick som tåget och diverse skrotar be-
söktes och mat inmundigades i Sundsvall 
klockan 12:30. Färden fortsatte med den 
grymt tvåtaktskåte Fredrik vid ratten och 
humöret var på topp. Vi fortsatte mot 
Mitt-Sverige banan där en skrot ligger som 
undertecknad och ordförande John 
fyndade på vid höstträffresan till Umeå. 
Fredrik planerade den sportiga färden upp 
för backen till skroten i fantasin hela vägen 
och gick på med maximum attack uppför 
med en perfekt avdrift i första vänstern, 
allt enligt fantasin men med den efterföl-
jande högern blev avdriften väl stor och 

en stolpe stod i vägen för vänster bak-
skärm. Allt skedde dock utan ett släpp på 
gasen eftersom vi var av vägen och åkte i 
en halvmeter hög snövall! När vi utan 
större fartreducering tog oss upp på vägen 
igen möts vi av två skrotkillar som 
"asgarvar" och snabbt försvinner i på kon-
toret igen fortfarande storskrattandes. Jag 
och Magnus skrattar också dubbelvikta och 
går in på skroten för att fråga efter baldjus-
glas vilket de inte hade men de hade istäl-
let ett original tvåtaktstanldode Det tar lite 
tid att montera eftersom tankröret finns 
någonstans under skärmen. Den 
vrålskrattande sloptchefen kommer ut på 
gården igen och säger att han trodde det 
kom en toktranmad skoter upp från 
E-4:an, varför de sprang ut och möttes av 
en vrålande Saab det bara yr snö om utan 
det minsta prut på gasen. Man frågar om 
vi tog i träden eller grindstolpen. Då frågar 
jag: vilket står längst ut? Han svarar - stol-
pen! Då träffade vi nog den, svarade jag 
och han gick in fortfarande grymt skrat-
tande. Vi drog iväg igen och såg stolpen 
som var ordentligt tilltufsad. Jag undrar 
om han skrattade lika mycket när han skulle 
låsa grinden. 

Färden fortsatte i oförminskat tempo och 
vissa bilar kördes om för tredje gången el-
ler så. De glodde rätt så mycket med tanke 
på hastigheten vi höll och på de plötsliga 
buddoma på vänster bak. 

Vi tankade i Ö-vik och gasade vidare mot 
Umeå vilket är 11 mil och 50 minuter se-
nare var vi framme. Då började vi att undra 
om inte den marschfart vi trodde oss ha 
haft var för låg för vi hade snittat 132 Ian/ 
h. Det chockade oss lite då mätningen 
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böljade vid hoppbacken i Ö-vik och se-
dan färdas man genom hela Ö-vik vilket 
betyder att vi måste ha legat på 140 km/h 
eller mer hela tiden. Bränsleåtgången med 
full last var blygsamma 1,13 I/mil vilket 
får betraktas som mycket bra. Vi tvättade 
bilen på OK och kollade så att allt var okej, 
vilket det lyckligtvis var. Vi hade även hun-
nit ringa till vår värd Ted Stockhaus flick-
vän, den söta Teresia (eller hur John) och 
fått vägbeskrivning hem till login. Hon 
tyckte att vi var ovanligt tidiga när vi ringde 
16:20, vilket är väl förståeligt då de 66 milen 
hade tagit 7 timmar och 10 minuter inklu-
sive alla stopp. Vi drog oss ner till Teresia 
och inväntade herrn i huset som skulle 
komma runt 17:00 tiden. Vi väntade också 
på Tomas Tömqvist från Luleå som dök 
upp vid 20:00 tiden. Äntligen kunde vi 
svalka strupama med lite medhavd öl och 
mat som Teresia ställde fi-am. Senare gick 
vi på fest och sedan ut på krogen, vilket 
rekommenderas då Umeå har ett flicksnitt 
på 1,8 gentemot killarna och norrländskor 
är ju så trevliga. Hemgång kring 01:30 för 
rallyt började kl 08:00. Alla kom upp i god 
tid och frukosten åts med glupskhet. En 
titt på termometern visar— 21° så det blev 
att pälsa på sig ordentligt. 

Tvåtaktaren smällde snällt igång men var-
vade max 1000 varv oavsett gaspådrag. Vi 
trodde genast att det berodde på en is-
propp, men vi hade ju hällt i 1 liter K-sprit 
så jag sa åt Ted att koppla på bogserlinan 
så att vi skulle komma i väg till träffen i 
tid. Motorn behövde ju bara bli lite varm 
så skulle den säkert varva upp ordentligt 
och efter två meter med bogserlinan gick 
bilen perfekt. Vi gasade bort mot Volvo i 
Teg. Bilen gick på två cylindrar ibland men 

okej, den hade ju inte hunnit bli riktigt 
varm så det var inget som oroade oss. Vi 
tog ut stiften vid Volvo och allt såg bra ut 
så vi startade och varvade i bästa Carlsson-
stil ifrån startområdet. Men bilen gick ner 
på två cylindrar igen när vi kom runt hör-
net. Vi körde bort till OK för att byta 
bränslefiker, vilket var fullt med skit från 
insidan av bakskärmen. Bilen, som för-
resten heter Monstret II, efter sommarens 
bravader, gick dock inte bättre, men runt 
skulle vi och 10 mil till första depåstoppet 
var ju bara ett par stenkast. Vi tog rygg på 
en kvinnlig Alfa Bertone kupé som for 
fram som en riktig rallykalle med uppställ 
o.s.v. Magnus och jag blev så "impade" av 
Annikas framfart att vi missade ett väg-
byte. C:a 1 mil efter en allt mer laddande 
Annika så passerades en militärövning 
med bl.a. stridsvagnsspår över vägen. Far-
ten var c:a 100 km/h, Alfan for över hela 
vägen och vi for rätt bra vi också men som 
tur var gick det bra. Efter ytterligare någon 
mil uppdagades felkörningen och vi vände 
och kom iväg före Annika. Vi låg på gan-
ska bra så Annika blev mindre och mindre 
i backspegeln. Militärövningen passerades 
i krypfart På rätt spår igen tog Anders Jons-
son, med sin midnattsblå 96-63, rygg på 
oss och han låg och pressade ordentligt. 
Vår bil gick som en standardsaab på två 
cylindrar, så Anders hade nog fusktrimmat 
sin "standardsaab" lite grann för på rak-
sträckorna gick Monstret hyggligt men i 
uppförsbackarna gick den helt kasst. Ib-
land hoppade den igång på 3 cylindrar och 
då ökades avståndet ordentligt men An-
ders, som är gammal rallyförare, hade lätt 
kunnat köra förbi då Monstret alltmer gick 
på bara 2 cylindrar, vilket märktes vid väg-
byte då den tappade ordentligt med kraft 
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och inte orkade dra ut sladden utan 
snövallen besöktes och som följd av detta 
att höger framskänn och dörr demolera-
des. Anders snurrade i samma korsning 
då det var lite småhalt längs vägarna efter 
allt töande. Vallarna var stenhårda. Mag-
nus och jag skrattade i bilen och tyckte bi-
len måste se ut som en folkracebil med 
alla skador, vi funderade också på varför 
inte min 9-timmars skrotbil 96-60 inte an-
vändes. 

Vi körde mot Vindeln där uppehållet skulle 
vara på OK Väl på plats revs förgasaren, 
bränslepumpen (ny Bendix) och tänd-
systemet, enda felet som observerades var 
brända brytare och smuts i bränsle-
systemet, så filtret byttes mot nytt Nu gick 
bilen på alla tre cylindrarna, så nu skulle 
Sunkan få lite ljuv musik på sin film. Men 
lydwn var kortvarig då bilen gick ner på två 
cylindrar igen när vi kom runt hörnet. Det 
var bara att bita ihop och åka vidare. Den 
gick ju trots allt ganska bra! Ända tills vi 
just hade passerat några andra obskyra bil-
märken. Då i en uppförsbacke började 
Monstret att skjuta bakut och gå väldigt 
illa så att huvöppning måste till. Ett par 
hårda slag på bränslepumpen och bilen gick 
igen, precis lagom för att sätta sig i bilen 
och ge Åke (Adam) Bäckström lång näsa. 
För alla som inte vet är stämningen väl-
digt rå men ännu mer hjärtlig mellan Saab-
förare från Ume och denna Opelfantast 
som alltid har bogserlinan synlig när en 
Saab har stannat oavsett om det är en kiss-
paus eller annat. Åke (Adam) är mycket 
trevlig även fast han åker med en bil som 
lämnar spår efter sig (Gevalia välrost) vil-
ket dock inte ännu syns på Åkes exemplar. 
Nu lyckades Stig (Gamleman) komma före 

oss och han ville visa vad hans trimmade 
Sport-65:a gick för och den gick bra och 
brett. Min bil gick dock bredare för jag fick 
punktering på höger bakhjul (samma hjul 
som i Dalslandsloppet) och självklart hade 
jag glömt något, dock inte reservhjulet 
som var med denna gång, men väl dom-
kraften som var hemma i vännen och 
gottade sig. Vi kom nästan ikapp Stig vid 
nästa kontroll och blinkade frenetiskt på 
honom vilket han observerade och stan-
nade. Han berättade att hans garage låg 
någon mil bort så vi chansade på att åka 
dit, det gick men däcket var förstört, men 
lite waste får man räkna med. 

Annika med Alfan låg nu bakom nästan 
hela vägen till Stigs garage. Däcksbytet gick 
snabbt och råden till prisutdelningen ännu 
fortare. Dock väntades bara ett pris för 
längsta färdväg (41 olja) men vi fick speci-
alpris för skitigaste fingrar (grovtvål) och 
även pris på frågesporten där vi nästan 
kom sist (lackrengöring och tvättsvamp). 
Ha, ha. Vi rensade nästan prisbordet! 
Umeå Veteransällskap hade ordentligt med 
priser vilket var roligt då alla barn fick pris 
och alla ekipage likaså. Kalldraget är väl-
digt väl arrangerat och mycket roligt även 
om det är lite svåra frågor som kan vara 
lunga. Jag som är en riktig allätare kände 
mig helt värdelös när jag inte ens såg att 
det inte var en Morris Oxford på en fråga 
och Studebaker på en annan, vilket även 
stod om man läste innantill. 

Efter den goda middagen åkte vi upp till 
Stigs garage för att försöka hitta felet på 
bilen. Brytama byttes, likaså kondensatom 
med följande biverkningar att bilen över-
huvudtaget inte startade. Stiften byttes och 
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tändningen började vridas på och när tänd-
läget i fördelaren stod ca. 2 cm fel då gick 
bilen om än hackigt och den spikade kraf-
tigt. Motorn gick dessutom varm, vilket 
tydde på att tändningen stod i "novem-
ber", vilket vi visste. Biluslingen gick ju 
inte på något annat tändläge så vi började 
riva och slita i allt Stigs grannar verkar vara 
av den tålmodiga sorten då c:a 20-talet 
provkörningar ägde rum och mycket var-
vande med kraftiga avgassmällar till följd. 
Efter ett tag så kunde man vrida tänd-
ningen hur som helst utan att någon skill-
nad märktes. Fyra timmar senare började 
hungern och tröttheten sätta fart på hu-
möret, så jag sa till de andra att nu fortsät-
ter vi i morgon för då kunde OK upp-
sökas för inköp av nya GDS tändkablar 
och ytterligare en ny kondensator. Vi 
packade in oss i bilen och åkte hem till 
Teresia. Detta gick ordentligt hackigt med 
soppapumpsknadmingar och varmgång 
på motorn och allt annat djävulskap. Som 
tur är var det bara några kilometer mellan 
Stig och Teds hem där Teresia hade gjort 
Tacos, vilket var efterlängtat. Nu skulle 
"Nattlivet" i Ume granskas igen och vi 
besökte Dragonen där vi drack starkt och 
dansade till de stängde. När vi skulle gå 
hem saknades Ted och Teresia så vi vän-
tade 30 minuter i 20 graders kyla innan vi 
tog en taxi hem. Vilken tur att de inte låser 
portarna i Umeå för vi fick vänta i minst 
45 minuter på dem. Enligt Tomas så snar-
kade både jag och Mange kraftigt i trapp-
uppgången 

Uppstigning vid 12:00 tiden och färd till 
OK vid 13:00-tiden, vilket var tänkt att 
göras med Monstret men nu var det 
samma problem som vid lördagsupp- 

starten. Max 1000 varv oavsett gaspådrag 
så vi hoppade in i Teds V4 och handlade 
de grejor vi behövde och monterade in 
dem i 12 graders kyla. Då äntligen svarade 
bilen på tändinställningen och gick hygg-
ligt. Vi åkte upp till Stig vid 14:00 tiden 
och justerade tändningen med Stigs 
originalverktyg. Fortfarande strulade den 
nya Bendix pumpen varför ett frenetiskt 
sökande efter en ny bränslepump kändes 
nödvändigt Vi fann dock ingen så Mange 
och jag tyckte: vi chansar och åker. Stig ska-
kade på huvudet och mumlade att han var 
då inte avundsjuk med tanke på att vi hade 
70 mil hem. Först skulle vi äta och det 
gjorde vi tillsammans med Ted och Tere-
sia på en pizzeria i centrum. Därefter be-
hövde vi lite cash och strax efter klockan 
sex bar det av mot bebodda trakter. Fred-
rik var lätt nervös och Mange var tvärcool 
som vanligt. Det kändes att det började 
bli ordentligt kallt men bilen gick hyggligt 
och vi höll ca. 120 km/h. Vi stannade halv-
vägs till Ö-vik och fyllde på lagret av K-
sprit och olja för vi visste att det skulle bli 
sent innan vi kom hem. Hur sent visste vi 
inte. Bilen gick skapligt ner till Härnösand 
= mer på tre än på två cylindrar men efter 
Härnösand var läget omvänt och efter 
Sundsvall var det tankpaus. Bilen hade 
dragit 1,10 1/mil vilket var mycket bra med 
tanke på hur bilen hade gått. Efter Sunds-
vall, med Magnus bakom ratten, gick bi-
len ännu mer sällan på 3 cylindrar men far-
ten när det var raksträcka uppskattades till 
c:a 120 km/h i alla fall. Strax söder om 
Söderhamn böljade det att snöa och i Gävle 
var det förarbyte och tankning. 

Nu började vi förstå att chansningen skulle 
gå hem. Det snöade så in i norden och 
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eftersom jag hade haft ögoninflammation 
frågade jag Magnus om han såg bättre än 
jag, vilket han inte gjorde. Nu var farten 
låg för det var även snorhalt. Vi bestämde 
oss för en MP (mikropaus) på en halv-
timme eller så. Det var mycket skönt. 
Snöandet lugnade ner sig lite och farden 
gick vidare. Bilen gick nu så bra som den 
kunde på två cylindrar och vi var hemma 
hos Magnus i Bro vid 01.30. Själv var jag 
hemma 02:00 efter 70 spännande miL Tem-
pot hem hade ju varit ordentligt hyfsat 
med tanke på sovpaus och två extra stopp. 
Åtta timmar tills man låg i bingen betyder 
c:a 100 km/h i snitt på två cylindrar, halv-
sportigt om jag får säga det själv. 

På måndagskvällen bytte jag bränsle-
pumpen och bilen gick bra igen ända tills 
jag kom hem, då gick den på två cylindrar 
igen. På väg till jobbet på tisdagen gick 
den ömsom på två och ömsom på tre cy- 

lindrar. Tisdagskvällen stod jag med blom-
sprutan och kollade eventuella överslag i 
elsystemet. Inget lokaliserades. Ett tänd-
stift byttes eftersom det hade tagit stryk av 
allt pulande. Nu gick bilen på alla tre 
cylindrarna både hem och till jobbet, jag 
hade tydligen fått ordning på något som 
man inte förstår eftersom allt var bytt in-
för uppfärden till Umeå och sedan byttes 
igen hos Stig. 

Bilen har vid dags datum, 16/3, gått c:a 50 
mil perfekt utom att ett irritationsfel har 
visat upp sig då och då nämligen att tänd-
låset glappar. Man måste hålla i elsystemet 
för att bilen skall gå att starta och även för 
att lyset skall fungera. 

Slutligen ett stort tack till Stig Johansson 
för all hjälp. 

Text- FredrikEkendahl 

Teckning GunnarA Sjägien 
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7_)yArl frc712 förr... 
Summer in the city... njaee möjligtvis en majdag. En mycket trött tisdagseftermiddag 
närmare bestämt klockan 15:00 Kan något vara tristare och dödare? Bortsett från 
klockan, den ena Saaben och de två männen kan ingenting som kan liknas vid en aktivi-
tet skönjas. Mannen på torget är definitivt inte en av Göteborgs-Postens utsända re-
portrar. Inte med den stilen. Han är möjligtvis på väg till sin Saab 92:a. Det enda som 
annars drar blicken till sig ska väl vara Renault Fregatten målad i två fräcka kulörer och 

breda vita däcksidor som alla bilar med lite självaktning skaffat sig. Inte bara jänkare om 
nu någon trodde det. Även ägaren av den blå 93:an har kostat på sig lyxen att ha vita 
däcksidor, vilket lär ha knäckt alla på gatan bland egnahems-bostädema. Sist men inte 
minst, tvärtom störst, är bussen som står på torget och dessa fordon hade uppenbarli-
gen stor dragningskraft. För kolla på vilket gammalt vykort som helst så nog tusan har 
man lyckats få med en buss. Märkligt kan det tyckas, med tanke på den status dessa 
fordon har idag. 

Ulf Stenson 
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VyArl frc21-2 

Hamntorget, Helsingborg, början av sextiotalet Att tura har nyligen blivit ett begrepp, 
däremot är ölkärroma ett MYCKET okänt ord än så länge och kommer så att bli ett 
långt tag till. Att det är sommar är det inget att ta fel på. Glas.skiosken har blivit 
nertransporterad, och gräset är grönt borta vid Parapeten. 

Amerikanarnas tid som dominant i det svenska trafiknätet är över. Dominerar gör 
Volkswagen, Volvo, Opel och Ford. Saab var fortfarande främmande. Ta det i munnen, 
Saab?! Det slutar kort och tvärt med hård konsonant. Det var dom med minst pengar 
som köpte en sådan oljestinkande farkost. "Farkost" var ordet, och dom hade inte råd 
att åka till Danmark. Ännu mindre att ta bilen med sig över. Ett undantag som bekräf-
tar regeln finns dock att beskåda: 93:an får stå och bliga mot färjan när husse och matte 
tar sig över till det stora äventyret på andra sidan sundet. 

Ulf Stenson 
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Saabdrömmar 
att sniffa i sig den speciella doft som 
alltid känns från en riktig skinnklädsel. 

Dörren gled igen bakom Karl-Arne 
(hädanefter kallad K-A) med ett 
distinkt "klick", vant gick handen 

till vänsterfickan och han fiskade upp 
nyckelknippan som vanligt Men idag var 
det ingen vanlig dag, det var fredag, tänkte 
K-A och log för sig själv när han låste den 
blå dörren. 

Han tittade som vanligt upp mot den 
stora ljustavlan hos finnan på andra sidan 
gatan, den visade plus 22 grader och slog 
sedan om till tidsvining, klockan var nu 
17:45. 

Solen sken fortfarande och det var en här-
lig kväll, allt detta hann K-A registrera, när 
han plötsligt snubblade till och tog ett par 
trippande steg för att komma i balans igen, 
han förbannade tyst den ojämna gårdens 
asfaltbeläggning, och blev i nästa stund 
smått nostalgisk. 

Han tänkte tillbaka till den första gången 
han körde in på denna gård, det vari nå-
dens år 1969, nostalgin släppte sitt grepp 
och han tänkte "åren går" sen skrattade 
han till för sig själv "åren går men Carls-
son består", det kunde varit en samman-
fattning av hans liv och leverne som 
reservdelsman. 

Han låste upp bildörren, och hörde för en 
gångs skull alla centrallås' motorer rassla till, 
han gled in i lädersätet och skänkte en tanke 
på alla dessa stackars kor som fått lämna 
ifrån sig sin hud för att han skulle ha nöjet 

Han slängde en trät blick i backspegeln 
och i samma ögonblick vred han om 
tändningsnyckeln och motorn drog igång 
med ett svagt morrande, blicken gled lystet 
över instrumentpanelen, trä  ingen plast 
där inte, han tittade ner mot reglagepane-
len mellan stolarna och med ett bestämt 
tryck på "roof-knappen" flippade han upp 
glasluckans bakkant, hans fingrar smekte 
träpanelen mellan stolarna och drömde sig 
bort. Han hann tänka en hel del innan 
solen steg in genom springan i takluckan 
och ljuset reflekterades i backspegeln, och 
han vaknade upp ur sina drömmar. Han 
vred om ratten, även denna var av trä, 
högerhanden gled iväg och fattade 
växelspaksknoppen, han tänkte lätt road 
att ingen inredning blir komplett utan en 
växelspaksknopp av trä. Han greppade 
spaken, la in backen, sedan in med ettan 
och iväg ut genom porten, ut på gatan. Då 
rasade nästa insikt över honom, som ett 
jordslued i miniatyr. 

Fredag kväll, klockan hade nu hunnit bli 
17:55 tänkte han när han svängde förbi 
ljustavlan, K-A:s LEDIGA KVÄLL, frun 
jobbade till 21.30 han hade alltså tre och 
en halv timme för sig själv 

Han styrde in mot stadens centrala delar, 
hans tankar gled återigen in på "memory 
lane" när han tänkte på 1968, hans nu-
mera inplastade körkorts första år. Han 
tänkte också på sin första bil, en vit Saab 
96 tvåtakt, årsmodell 1965. Han nickade 
för sig själv, så var det naturligtvis, han 
kom på anledningen till sin förtjusning 
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över träinredningar i bilar. Han skänkte sin 
gamla "oljetrumma" en salighetens tanke, 
även tvåtaktaren hade ju träinredning, 
tänkte han och log för sig själv. Inredning 
och inredning, träet bestod av en sats trä-
knoppar och en välsvarvad växelspaks-
knopp av trä till rattväxelkryckan, pris ca: 
40 — 50 kr för rubbet. 

I detta ögonblick upptäckte han att redan 
var vid Edsgatans södra ände bromsade 
och svängde ner på Södergatan, tänk när 
han var nybakad körkortsinnehavare då 
kunde man fortfarande köra Edsgatan upp 
och ner hela kvällen, sju dagar i veckan, 
hela hans liv på denna tid cirklade då runt 
"utelivet" på Edsgatan, han fick återigen 
en spark av minnet nerför "minnenas väg". 
Han såg framför sig Edsgatan en onsdags-
kväll på tidigt 70-tal, han kunde för sitt 
inre öra nästan höra ljuden från bilarna, 
människorna, ropen de spelande signal-
hornen som spelade "Bron över floden 
Kwai", idag nästan okända begrepp för 
den bilburna ungdomen. 

För sin inre näsa (kan man ha en sådan?) 
förnam han luktema från järnvägs-
viadukten där aromen från Dissougas 
(pissogas) låg som ett doftmoln tills man 
kom halvvägs ner på Edsgatan och om 
vinden var gynnsam och det var den of-
tast, byttes den snabbt mot dofterna från 
Grill-Ivars och Gästas korvkiosker på tor-
get. Torget ja, tänkte K-A för sig själv när 
han med en fingerlätt vridning på träratten 
svängde in på Kyrkogatan, torget, tänk på 
den tiden kunde man parkera på båda si-
dor, dessutom kunde man träffa kompi-
sarna och framförallt damerna på den mit-
tre försänkta delen som förband torgets 

två delar, det var tider det. 

Han var framme vid Kungsgatan, gled upp 
på "fart-bulan" och fick i ögonvrån, se en 
"dödspilot" på en illröd mountainbike 
med nedböjt huvud trampande som en 
galning förbi K-A:s kromade front, han 
skrattade till, såna där slapp man när 70- 
talet var ungt och bensinpriset en tredje-
del av dagens "socialdemokratspris". 

I med ettan, en lätt trampning på gaspe-
dalen så var han i jämnhöjd med kyrkan 
och slog på blinkersen till vänster, och hux-
flux var han på Drottninggatan, förr, tänkte 
K-A när han styrde förbi trafildjusen var 
denna gata bara en transportsträcka på ragg-
arvarvet runt torget. Han kom ner till 
Residensböjen vid Fisketorget, häri böjen 
infann sig nästa nostalgitripp, gatsten, 
tänkte K-A när han svängde runt 
Residenset, tänkte på regniga kvällar när 
man kunde dra för fullt från Sparbanks-
huset ner mot nämnda böj, rycka hand-
bromsen mitt i böjen och ffi världens upp-
ställ i böjen, han hörde nästan damerna 
fnittra i baksätet, han undrade farstrött vad 
som fick dessa damer att fnittra idag?, när 
man inte kan 5 ett rejält uppställ i centrala 
stan längre, och när "stånden" på torget 
på sin höjd innehåller gurka och tomater. 

Han fullbordade varvet runt Residenset 
och svängde upp på den enda del av torget 
som man fortfarande fick parkera på, han 
hittade faktiskt nästan genast en p-plats 
ut mot Kungsgatan, vem vill parkera in 
mot torget tänkte han när han stängde av 
motorn. Han justerade ryggstödets lut-
ning till halvliggande, tände en Prince med 
sin ZIPPO, en brutalt "manlig" tändare, 
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engang,ständare med gas är till för dom 
som är uppfödda med Findus färdiga 
barnmat på burk, gympadojor med lång 
plös, fårggranna lubbaroveraller och svet-
tiga pannband. 

Den lysande klockan borta på hörnet Eds-
Kungsgatan visade på 18:20 och centrum 
började snabbt avfolkas, K-A tänkte där 
han satt och drog i sig dagens säkert tjugo-
tredje cigarett, det var ju vid den här tiden 
centrum började sitt nattliv på 70-talet, han 
fimpade cigaretten och slöt ögonen en 
stund och såg inför sin inre syn bilarna 
från "tiden" glida fram som ett metalliskt 
lämmeltåg nerifrån Residensböjen upp på 
Kungsgatan för att svänga upp på 
Edsgatan. 

K-A vaknade med ett ryck, ett fullständigt 
normalt sätt för honom att vakna efter-
som han genom åren dragit i sig en och 
annan tagg, det här hade renderat honom 
en dålig blodcirkulation i "vissa" lemmar 
och särskilt benen var sällan orydciga i det 
ögonblick han vaknade. 

Igenimmade rutor, fortfarande halvvaken 
lät han torkarna svepa över vindrutan, han 
startade bilen, finger typ pek pumpade på 
Acc-panelens röda pil tills det lyste HI i 
kallt grönt ljus på panelens fönster, med 
ytterligare ett tryck ändrade han luftström-
men från floor till vindrutans symbol, 
tryckte igång dönfläktama, gnuggade söm-
nen ur ögonen, slängde en blick på klockan 
borta i hörnet, 20:50. Rent mekaniskt tände 
han dagens tjugofjärde cigarett, i med 
backen, ner från parkeringen, runt 
residenset upp mot Dalbobron, när de 
sista belysningsstolpamas gula trötta ljus 

reflekterandes i hans dekorpanel pa bak-
luckan, undrade han trott över den envisa 
Saab 900:an som la sig en meter bakom 
honom, kom igen då, tänkte K-A nu märk-
bart piggare efter sin lilla lur. 

Han la in trean och trampade gasen i bott, 
900:ans strålkastare försvann i backspegeln, 
han fnyste mot 70-skyltarna i böjen, j-a 
"miljöfart" tänkte han när han upptäckte 
att turbonålen närmade sig det 'rida frihet, 
klockan var 21:05 och om en kvart skulle 
han vara hemma i sitt hus på Bystan mitt 
i all klorofyllen, dessa tankar rusade ge-
nom K-A:s huvud när han la in fyran och 
lät turbotrycket sjunka något innan han la 
den ECCO inklädda foten på pedalen och 
tryckte ner den i jämnhöjd med golv-
mattan, han kände en oerhörd frihets-
känsla rinna igenom sin nu helvakna 
krupp, när han tänkte på huset, bilen och 
sin älskade hustru. 

Hon som genom mycket förståelse och 
hårt arbete varit med och skapat all detta 
välstånd, och han tänkte också på att det 
var faktiskt där på Kungsgatan, precis mitt 
emot parkeringen där han för första gången 
hade träffat sin hustru. 

Alla dessa tankar genomsyrade K-A:s 
hjämvindlingar, när han återigen irritera-
des över ett par strålkastare i backspegeln, 
igen, med en vickning på handleden 
släppte han in den femte växeln, hastighets-
mätaren visade på 130km/h men klättrade 
snällt iväg mot 150 km, en skön och be-
haglig styrfart så här sent på kvällen kon-
staterade han när den röda lampan tändes 
och svängde fram och tillbaks där framme 
i mörkret, och när strålkastarna fångade in 
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polisbilens blå—gula dekor. Snabb in-
bromsning, f-n, nu åker nog lappen. 
Mycket konstigt tänkte han, varför brom-
sar bilen långt där bak också in? Han såg 
körkortet flaxa iväg, men sen tänkte han, 
jag har ju fortfarande en förstående hustru 
och hon kommer nog och hälsar på mig 
på den öppna anstaken, för en får väl inte 
mer än en månad? 

På med bältet, ner med sidorutan, -go af-
ton konstapeln, skön kväll eller hur? 
K-A kände sig fortfarande fri när han läm-
nade över körkortet till den leende repre-
sentanten för vår polismakt. 

Text-Kad-AndersCarlsson 

ci)aa462‘;-ibikp1 Yapan ./ 
Det kom ett vykort till redaktionen från Ritsuya Takahashi, medlem i SSR:s vänklubb i 
Japan. Som ni kan se är Ritsuya en stor Saabfantast och självklart skulle Saab vara represen-
terat på bröllopet! 

Ritsuya Takahashi har för närvarande (1999) två stycken Saabar, en 96-67 och en 9000 
CDE av 93-års modell. 

Svenska Saab Registret får så häri efterhand önska lycka till med äktenskapet och alla 
saabama! 

/Red 
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BAKRUTAN 	—1.111~1.11.11~ 
Bast besöker Saabs tävling- 

savdelning och möter 

FOLKET 
BAKOM 
CARLSSON 8z 
Co 
Carlsson startar i Safarirallyt i Kenya nästa 
måndag, vi sänder med en servicebil, här 
är 5.000 riksdaler för omkostnader. Adjö 
och lycka till! Var det kanske någon som 
trodde, att det är på det viset det går till, 
när Erik "Den Store" Carlsson får order 
att ställa upp för Saab i en tävling eller när 
någon av de andra väridsstjämorna startar 
för fabrik och fosterland? I så fall skall vi ta 
er ur den villfarelsen genom att berätta hur 
det verkligen går till. Avslöjandet äger rum 
just på Saab, närmare bestämt hos dess 
tävlingsavdelning, där fön e ordföranden i 
KAK:s Ungdomsförbund, ingenjör Bo 
Hellberg, regerar. 

Under Hellberg sorterar en verkmästare, 
Paul Broman, som tar ut nya bilar, utrus-
tar dem och gör översyner. Motorer be-
ställes frän motoravdelningen. Vidare finns 
en motoringenjör, Nils-Gunnar Svensson, 
samt ett antal mekaniker. Dessa sysslar dels 
med utrustning av tävlingsbilar, dels med 
motortrimning samt service ute på 
tävlingsbanoma. Dessutom har man 
skrivhjälp som bl.a. sköter korrespondens 
och rapporter. 

Huvudandelen av de framgångar, som 

Saabbilen uppnått under årens lopp, till-
mätes den konstruktions- och utvecklings-
personal, som målmedvetet söker skapa 
en driftsäker och oöm bil, och kanske fram-
for allt de motoringenjörer, som, i huvud-
sak på fritid, utvecklat Saabs tävlings-
motorer till att ge imponerande effekt-
belopp samt lyckats att få motorema att 
uthärda påfrestningarna. Utprovningsav-
delningens chef, den kände teknikern och 
tävlingsföraren Rolf Mellde, står i nära 
kontakt med tävlingsavdelningen. 

Avdelningens lokaler utgöres av verkstad, 
motorlaboratorium, förrådslokal, ut-
rymme för utrustning av bilar åt bl.a. ut-
ländska förare och ett par kontorsrum. 

NOGGRANN PLANERING 
Inför en ny tävlingssäsong uppgöres en 
noggrann plan. Vissa tävlingar kan betrak-
tas som fasta: t ex Monte Carlo-, Tulpan-
och Midnattssolsrallyna plus en del andra, 
ingående i Rally-EM och Rally-NM, samt 
SM-tävlingar i hastighet och tillförlitlighet. 
Där ställer man alltid upp. Utöver detta 
väljer man, dels med sikte på publicitets-
möjligheterna, dels i avsikt att bana sig väg 
in på nya, lovande marknader, ut vissa 
andra tävlingar i utlandet. FIA:s och 
Svemas tävlingsprogram studeras noga för 
undvikande av kollisioner mellan viktiga 
lopp. När programmet väl fastställts och 
varje tävlings specialbestämmelser, de s.k. 
tillläggsreglema, blivit tillgängliga bestäm-
mes vilka förare, som skall ställa upp i varje 
tävling, och kostnadsberäkning göres. 
Anmälningar och anmälningsavgifter in-
sändes — till utlandstävlingar via KAK. 

En plan över förarnas färdsätt till och frän 
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loppen samt förläggning uppgöres. I re-
gel köres bilarna till startplatsen av förarna 
eller av annan personal men även trans-
port med båt, lastbil eller flyg förekom-
mer och självfallet då till sådana lopp som 
t ex Safarirallyt i Afrika m fl. Biljetter för 
sådana transporter måste beställas. Pass, 
visum, försälcringar och camet Er man inte 
glömma. 

De för tävlingen avsedda bilarna gås i god 
tid igenom fullständigt och utrustningen 
ses över. Vissa utrustningsdetaljer avsedda 
att medföras på tävlingsfordonen är givet-
vis obligatoriska —verktyg, tändstift och 
förbandslåda t ex. I rallyn av speciell karak-
tär, t ex det långa Li4e — Sofia — Lige, 
måste man komplettera med bl.a. resersr-
bränsle och olja, då det där är långt mellan 
bensinstationerna. 

Åtminstone inför vissa, mera exotiska täv-
lingar konfererar ledningen med läkare, 
som ger råd om livsmedel, drycker och 
mediciner samt ger personalen injektioner. 
Här bidrar Saabs över hela världen resande 
serviceinspektörer samt lokala plats-
representanter med goda råd. Förarna in-
strueras att äta och sova ordentligt 

STUDIUM AV BANAN 
I den mån tävlingsavdelningen i detalj far 
reda på var banan för en tävling skall löpa 
— och var specialsträdcoma går—söker den 
i möjligaste mån ge förarna information 
härom. Chef Hellberg själv eller någon 
förare reser i god tid ned till tävlingsom-
rådet och kör banan, ofta flera gånger. 
Kartor prickas in och numera talar man 
ofta in en banbeskrivning på band. Däri 
anges bl.a. förhållandena i vissa kurvor, 

vägbeläggningens karaktär, förekomsten 
av halka osv. 

Under denna rekognoscering organiseras 
också servicearbetet På lämpliga ställen 
längs banan bestämmer man — givetvis 
med hänsyn till loppets karaktär, beräk-
nad bränsleåtgång osv. —var service skall 
ges. Innan tävlingen börjar informeras 
förare och servicepersonal så om tävlingen 
och banan, vars banskiss och speciella be-
stämmelser studeras. Varje förare måste 
veta var han får service. I vissa fall, t ex 
hastighetstävlingar, brukar de svåraste kon-
kurrenterna klockas under träningen så att 
man på ett ungefär vet vad de går för. I 
möjligaste mån uppgöres också en taktik 
inför tävlingen. 

FÖRNÄMLIG UTRUSTNING 
En rikhaltig och imponerande utrustning 
står till tävlingsavdelningens förfogande. 
Av s.k. fabriksvagnar, avsedda för Saabs 
fast anställda tävlingsförare, har man ca åtta 
vartill kommer två servicebilar av kombi-
typ. Dessa kombivagnar lastas med en lång 
rad reservdelar, bl.a. en grundutrustning 
omfattande sådana detaljer som tändstift, 
topplockspadcning, lampor med insatser, 
fläktremmar, tändfördelare, säkringar, 
tändkablar, hänsledunkar och däck I spe-
della lopp, tex. under vinter, måste bl.a. 
däck med dubbar samt snökedjor plockas 
med. 

LEDNINGEN PÄ BANAN 
Föraren och bilen spelar, självfallet, huvud-
rollen under själva tävlingen Men tävlings-
ledarens insats under loppet är oerhört 
betydelsefull och kan ibland bli direkt av-
görande. Det gäller därför för Bosse Hell- 
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berg att halla huvudet kallt och till full-
ändning känna till tävlingsbestämmelse-
rna. Ett enda misstag. ett enda felaktigt 
placerat decimal-komma. kan kosta fabri-
ken segern. Hela tiden maste tävlings-
lecktren veta hur huvudkonkunentema lig-
ger till och hur fort hans egna förare mate 
köra för att na avsett resultat. Han mäste 
ocksa följa motstanclamas ätgärder och 
bl.a. se upp med dessas -matchning"' av 
bilarna. Inom hans uppdrägsomracle lig-
ger ocksa sadana detaljer som besiktning-
skontroll. eventuella protestfragor och 
kontakten med loppets ledning samt kon-
troll av det slutliga resultatet. Efter en täv-
ling mäste alla erfarenheter kollationeras 
och slutsatser dras inför kommande lopp. 
Härmed är tävlingen dock inte ett avslutat 
kapitel för den vid det här laget förrnodli- 

gen ganska rödögde tävlingsledaren. Ef-
ter en storseger rycker nu publicitetskravet 
in i bilden. I samarbete med Saabs och 
ANA:s pressavdelningar organiseras nu — 
ofta ocksa pa utlancispressens begäran — 
pressmottagningar samt raclio- och 
televisionsutsIindningtr. Högsta ledningen 
i Linköping. Trollhättan och Nyköping 
undenättas om resultatet och även där dras 
informationsmaskineriet i gang. Dessa 
pressavdelningar har ofta eget folk yxa 
tävlingsplatsen. Preweleaser utskrives och 
distribueras tillsammans med fotografier 
världen runt —ocksa till inhemska och ut-
ländska Saab-representanter. Press-
reaktionen bedömes genom bevakning av 
vad som skrives och sa smaningom far 
man ocksä bedömanden frän försäljnings-
sidan om i vad män en framgäng synes 
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avspegla sig i försäljningssiffrorna. 

SERVICEARBETET 
Mellan tävlingarna gås tävlingsfordonen 
igenom grundligt. Motor och växellåda 
plockas alltid ned helt även om inget fel 
konstaterats. Nya erfarenheter bakas, i den 
mån de hunnit behandlas och följas upp, 
in i vagnarna. 

Inte bara fabriksförare som Erik Carlsson 
far denna service. De förare, som kan be-
traktas som "sta ll förare" utan att därför 
tillhöra fabrikens anställda, får vissa för-
måner, bl.a. möjlighet att köpa tävlings-
bilar till rabatterat pris. I stort sett får dessa 
förare utan kostnad service, modifleringar 
och reparationer gjorda samt förses med 
utrustning och reservdelar. Åtskilliga av 
dessa stallförare har gett Saab stora segrar 
såväl i SM som utomlands. Allt som allt 
torde det här röra sig om 20-talet bilar, 
som ägnas särskild uppmärksamhet Även 
icke-stallförare Er vissa förmåner och total-
antalet ligger någonstans kring 100 förare. 
Över huvud taget uppträder Saab ofta 
mycket tillmötesgående mot sådana förare, 
inte minst då under själva loppen. 

SAAB-SYN PÅ TÄVLINGARNA 
Inom Saab, och det gäller inte bara för 
tävlingsavdelningen, ser man positivt på 
motorsporten. Högsta ledningen har fullt 
klart för sig den goodwill och den publici-
tet framgångsrikt tävlande ger—enbart Erik 
Carlssons triumfer i Monte Cadorallyt och 
Engelska Rallyt har gett reklam värd mil-
jontals kronor. 
— De relativt stora omkostnaderna för 
tävlingsverksamheten betalar sig alltså, fast- 
slår Bosse Hellberg. Vi skulle förstås inte 

kosta på oss de här utgifterna om vi inte 
var fullt övertygade om deras värde och att 
vi genom ökad försäljning får pengarna 
igen flera gånger om. Även i andra avseen-
den drar vi nytta av motortävlingama. 
Trots allt som påståtts om motsatsen får 
vi värdefulla tekniska erfarenheter, som i 
viss utsträckning kan överföras på 
standardvagnstillverkningen, och framför 
allt vinner vi tid genom att inte bara nya 
rön utan också utprovningen av nya detal-
jer kommer fram mycket snabbare. 

Framgångsrikt tävlande är också en god 
hjälp att vinna insteg på nya marknader — 
se bara på hur försäljningen kommit igång 
respektive stegrats på utlandet Vem skulle 
ha trott det för ett decennium sedan?! Så 
säger Saabs tävlingschef Bo Hellberg och 
lyfter på två telefonlurar på en gång. Kan-
ske det är Erik Carlsson som ringer från 
Canada eller representanten i Hongkong, 
där man faktiskt säljer en del bilar, som 
frågar hur han skall växla en Saabvagn åt 
en kund, som tänker ställa upp i Hong-
kong Grand Prix. Kanske det är 
tjeckoslovakiske mästaren — för övrigt en 
flitig brevskrivare till Saab — som vill ha 
ned en ny del. Sen det kan också hända, att 
det är åttaårige Kurt Eliasson  i Skutskär, 
som vill ha "Carlssons på taket" autograf 
samtidigt som han sakkunnigt beklagar 
EC:s otur i Safarkallyt — det där jordsvinet, 
ni vet 
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Evenemang 2001 
Hej alla medlemmar. 

Redan nu, i slutet av året, börjar nästa års träffar ta form. Ett flertal träffar tillkommer, så 
troligen/förhoppningsvis blir det en hektisk säsong om alla skall hinnas med.Titta i 
kommande nummer av Bakrutan och på vår hemsida för fortlöpande och ny informa-
tion om träffar samt övriga arrangemang. Har ni någon träff "på gång" eller önskar mer 
information står jag till förfogande med både råd och dåd. Och som vanligt.. Träffar och 
aktiviteter som skall annonseras i Bakrutan och på hemsidan skall skickas till mig, detta för 
att jag skall kunna distribuera informationen till, förutom Bakrutan och hemsidan, övriga 
motortidningar och liknande. 

God jul och gott nytt år. 
/NicklasLindberg 

181114' 	Uppsalaträff- Återupplev årets succé med över 50 Saabar närvarande. 
Traditionell familjeträff, där vi kör en slinga, umgås och har trevligt samt 
äter en bit mat tillsammans vid målgång. Avgift: 50:-/person för maten. 
Anmälan ochlnfo. kontakta Gercla Persson 08-87 88 00 eller 
gerda.persson@telia.com, senasa-e maj 2001 

8-10 juni 	Internationell Saabträff i Finland. Se följande sidor för information och 
anmälan. 

18-19 aug. 	Saabgaraget i Stockholm inbjuder till träff. Se separat annons för mer in 
formation. 
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International 
SAAB Club Meeting 2001 
Saab Club of Finland with ten years of age welcomes all Saabists 

around the world to the first but surely not the last International 

Saab Club meeting of the millenium. The happening in Finland 

shall talte place in the towns Cusikaupunki and Nokia. The central 

location of the happening is Hotel Ellivuori with beautiful nature all 

around. 

The protector of the happening 

is Mr Simo Lampinen - 

Competition Manager from 

Neste Rally Finland. lie is 

famous for his rally virtuose 

career in the 60's. 

Registration %vill be done by 

using the arrached form. The 

form shall be posted to address: 

Suomen Saab-Klubi By, PO BOX 64, Fl-33541 TAMPERE, FINLAND or 

faxed to +3583 253 0178. 

The happenings listed will be included in the registration fee. The 

schedule has planned to be tight and covering, but of course it won't 

be obligatory to participate in every part. 

Information for all inquiries will be given by the Information 

Manager of the happening: Mr Marco Wessman, 

phone +35840 571 3713, 

e-mail: keinuvipu@hotmail.com  

The local SAAB workshop M.Takala will organise a 24h service 

during the event. This might be necessary if long distance 

participants need oil change or some other senice. 

Looking forward to meet you in Nokia! 

151111191"!  
SAAB 



The SAAB club of Finland welcomes all Saab enthusåsts around the 

world to the international Saab club meeting. S-10 June 2001. 

Preliniinary program 
Friday 8. June 
Morning: 	Meeting for those arriving by ship front Stockholm to 

Turku harbour - drive to Lusikauptinki. Finland. 

Afternoon: 	kisit to Saab factory in Uusikauptinki. Finland. factory 

tour. dinner and visit Saab Museum in Cusikatiptinki. 

Evening: 	Drive to Hotel Ellivuori. 

Saturday 9. June 
Morning: 	Meeting at breakfa.st in Hotel Ellivuori. 

Saab tour with special ta.sks around Nokia 

orienteering skills needed... 

Atternoon: 	Saab Flea Markel in Hotel Ellivuori area 

Saab Beauty Contest 

Nonstop lake sightseeing bom cruise. 

Evening: 	Buffet Hinner with entertainment. 

region - 

'"•/:\s--:» 
«rd 

Sauna. Smoke Sauna. Pool. Lake. Dancing. Saab Disco 

Sunday 10. June 
Niorning - 	Nteeting at breakfast in Hotel Ellivtiori. checkout. 

Alternative choises: 

Visit to Nokia Tyres factory in Nokia city factory 

tour sightseeing boat cruise on lake Pyhäjärvi 

Visit to Nanso Clothing Retail Shop. 

Visit to PCP beer brewery famous also for 

Linda Lampenius Cider. 

Visit to Spa EDEN Nokia. 

Tour 'Nokia city .  industrial history' 

Afternoon: Closing of the meeting 



First Name: 

Registration for International Saab Club Meeting 2001 

One form for a group &evening in the same car 

Registration and accomrnodation bes must be transferred by 31 March 2001 
at the !mest to bank account TSOP 573008-240141 Tampereen Seudun Osuuspankki, 
Herneenkatu 12, 33100 lAMKRE, tel. +3583 256 6111 

Group le ader: 
Famernerne 	 

Post address: Postal (zip) code: 

Country: Saab Club: 

~Ing In the same car: Car Inb: 

InketIkerec Aterdirasec 	  

Date: Place: 	 Signature: 

Addarss: 

Mota ~ner 

enai 

N4VW. addifiss: 

~Muer 	First Name:   Modet, year: 

(bfr* Name: 	 First Name:   license: 

Registration and accommodation fees: 
Al accornrnodation fees are for 1 night (person). 

Registration fee per adult 17 years and older 
i-- 

Registration fee per 6-16 years old 

Single room Hotel Ellivuori Number of rooms 

MO Night 
Units 	tri-sar 	sar-sun EUROS 	Total 

96 

48 

65 

Double room Hotel Ellivuori 	Number of persons 	 45 

4 person room Hotel Ellivuori 	Number of persons 	 45 

11, 	
Double room Hotel Ellivuori 	Number of children 0-3 years 	 23 

4 person room Hotel Ellivuori 	Number of children 0-3 years 	 23 

Number of children 0-3 years 	 0 

Trailer camping at hotel parking lot 	 30 

d Tent camping near hotel 	 15 

Total EUROS 

By the way this_31111~11ffiek  
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BAKRUTAN 

SAABGARAGET I STOCKHOLM 
Inbjuder till 

SAAB träff i Stockholms området 
18 -19 augusti 2001 

Boka denna helg för en otroligt trevlig 
tillställning. 

Mer information kommer senare men om 
det finns frågor ring till: 

Erik Randa 	 Fredrik Ekendahl 
08-646 49 99 
	

08-87 88 00 
070-762 22 28 
	

070-587 88 01 
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Inbjudan till årsmöte i 
Svenska Saab Registret 

Svenska Saab registrets medlemmar kallas 
härmed till årsmötet 2001. 

Årsmötet avhålls på Järnvägsmus&t i Gävle, 
lördagen den 3 mars kL 12:00. 

Välkomna! 
Styrelsen för Svenska Saabregistret 

BAKRUTAN 

Bussresa till årsmötet i Gävle 
Buss från Stockholm avgår Skärholmen 09:30 Alvik 09:45 Uppsala ca: 
10:30. Ring John Jonasson 08-715 24 29 eller 0707-86 25 03 för anmä-
lan till bussresan. Sista anmälningsdag 23 februari. Om det är några an-
dra som vill stiga på längs vägen så går det nog att ordna. 
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BAKRUTAN 

Julklappstips från SSR! 
Passa på att handla julklappar till familjen från SSR:s klubbshop. Varför inte de nya t-
shirtsen, som presenterades mer utförligt i nummer tre, som finns med 92- samt EMS-
motiv. Eller kanske en trevlig nyckelring eller en SSR-pin? 

Piiserna är sora följer: 
Ny 92 eller EMS t-shirt 
Vit, stor!: L-XXL 
T-shirt "fyra bilar" 
Grå, stor!: 160 d, S & M 
Vit, stor!: 160 cl, S-XL 

SSR dekaler 
Stora, utsides 
Små, utsides 
Små, insides 
Saab 92 jubileumsdekal 

Nyckelring 
Pin 

80:- 

40:- 

12:- 
6:- 
6:- 
15:- 

45:- 
6:- 

Beställer gör du hos materialförvaltaren: 
Bemt Olsson 
Ryttaregatan 8d 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-25 69 45 
E-post: dubshop@saabregistretse p•-/' ii;711  

 

Postgir' o: 138 19 11-5 
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Tryddelsnisseinformerar... 
Det inträffade tyvärr ett par misstag i förra 
numret av Bakrutan. Tändstiftsadaptem 
som visades och salufördes på klubb-
shopssidoma hade hamnat på fel sida. Re-
servdelar typ de nya adaptrama säljs givet-
vis via SSR:s reservdelsman Rolf Jensen. 
Beställer gör du som vanligt per brev, fax 
eller e-mail till Rolf på följande adresser 
och telefonnummer: 

Rolfiensen 
Bäckvägen 7, Olsfors 
517 00 Bollebyggd 
Tel/fax: 033-25 53 69 
(telefontid torsdagar 19-21) 
E-post: reservdel~aabregistret.se 

Reportaget från Norrlandssektionens vår-
träff saknade tyvärr skribenternas och fo-
tografens namn. Anders Johansson och 
Rune Danielsson hade hållit i pennan. Fo-
tograf var Håkan Ångström. 

Redaktionen ber om ursäkt för det inträf-
fade. 

/Red 



SUB 93 
Utanpå:en ny front 

wits■ 

BAKRUTAN 

Överingcsjiir Gunnar Ljungstrba: och nya Saab 
"En ny bil innanför huven." 

Inmal: en helt ny bil 
För första gången på 6 är bar det kom:alten ny svensk bil 
och no-liksom då år det en Saab. Om man undantar den ele- . 

 genta "italienska" fronten och de kraftiga heldragna stötfång-
arna år Saab-93 till det yttre samma bil som 92an. Men otit 
Ni — som Saab-bilens chefskonstruktör överingenjör Gunna 
Ljungström hår ovan — lyfter av huven,. vilket är mycke 
lått, upphör likheterna. Helt ny 3-cyL 38 hk motor, nytt kyl-
system med fläkt, pump och termostat, och 12-volts batteri 
år det Ni först lägger märke till. Andra viktiga nyheter år 
• ny revolutionerande fjädring med en speciell typ ev ste 

bakaxel och individuell framfjädring. Spiralfjädrar runt om 
med hydrauliska teleskopstötdämpare. Framfjädringen ha 
tvärgående svängarmar i gummiloger och krängningssta. 
bilimtor. Minskat vägljud. Alla rörliga delar tummilograd 
mot karossen. 

• ny kompakt växellåda som bl.a. möjliggör kopplingsfri ned 
växling från 3an till lan. 

%MB poiLIPSoks  

• ny atyrinriittning sorn.1 ~ing med Ssnb'93n korrekta 
• siktinriktning "(M % av vikten på framhjulen med 2 per-
soner i bilen) ger den ~karakteristiska understyrning 
och därmed Sammanhängande sensationella vägegenskaper. 

• nytt frisklufts. och värmesystem. Helt ny typ av -värme 
kombinerad med stort avgassäkert friskluftsintag. Snab-
bare uppvärmning. Möjligbet att genom blandning med 
friskluft variera temparalarms. Två flIkthastigheter. 
Viktigt: Varmluftsspruhir även på främre sidorutorna 

• Ny ekonomi: Förvärmare för luft till förgasaren förhindrar 
isbildning vid hög luftfuktighet vid temperaturer mellan 
—5° och +15°. klimk.ad bränsleåtgång härigenom och 
dessutom minskad risk för motorstopp. Oavsett lufttempe-
ratur minskad briinsleåtgiMg vid hastigheter över 70 kmh. 
Trots starkare motor och alla nykonstruktioner är Saab-93 
enklare och billigare i underhåll. 

• Slanglösa explosionaciikra däck. Bensinmätare med var-
ningslampa. 80 % ökad sdartmotoreffekt. Minskad vänd-
radie. Ny vacker färgskala, Ny bekvämare inredning. Ut-
ökad standardutrustnMg. 

ÄnsmunuArt 
001 SLY. 

MU.» 000 

	  Den först. nya samka bilen på 6 år 111.41 

- svensk bil med flygkvalitet ihgps;› 
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Köp & sälj 

sÄljEs 

Weber 40 DR (en ny och en begagnad), Weber 32/36 DGV (ny), vindrutelist 93/95/96 
1958-70, kolvar till 2T i överdimension, även 72,5 mm, bakre ljuddämpare till Sonett 
MatsJonsson, teE0150-129 04, 070-55467 77, email: matsj@swipnet.se  

SAAB 961963-64: Ny högerdörr, nya o beg framskärmar, bakre sidoplåtar, röcVgrå kom-
plett inredning, oljetank Sport-65, 96 standardmotor, 3-växlad låda, 4-växlad låda 96-65, 
växellådsjigg, bränsletank 70 liter, bromstrummor fram o bak, sportfålgar nya, komp! 
instrument Sport-64. 
GöstaKadsson, Varberg, tel: 070-561 41 11 

4st GLE 99 guldeloxerade alufålgar till 99-76. Pris: 1.000:- 
Rogentsberg, Sollentuna, tel 08-754 17 25, emall: roger.asberg@hem.utfors.se  

SAAB 93 modellbil i LeMans-utförande. Jag har hittat ett fåtal av denna ovanliga modell 
i skala 1:43. 
Obs! Byggsats. Pris: 400:- 
Kalle Johansson, Odenslunda, 549 91 Tidan, tel: 0500-47 06 56 

SAAB 99 EMS-78, röd metallic, 22.000 mil, 5 vxl, taklucka, alufålgar, sportklädsel, motor-
vän-nare, drag, 
bes t o m jan-01, fint skick, avställd. Pris 5.000:- 
Johan Bergström, StLundbyvägen 1t3, 137 94 Västerhaninge, tel: 08-530 23118, 0709- 
72 09 31, =ib patrik.camilla@swipnet.se  

SAAB 96-64, blå, original, ej rostlagad, mycket fin kaross, även andra delar till SAAB. 
LennartMorin, Klostergatm 8, 931 62 Skellefteå', tel: 0702-4773 94, 0910-77 5763, 
emaiblennartanorin@telia.00m 

SAAB 99 grupp 11 motor 16v, ex Stig Blomkvist, 2:a i RAC-76, 230 hk vid 8.000 varv. 
CM-Arne Bengtsson, tel: 070-605 99 00 

SAAB 99-75, gräddvit, mint-condition, endast sommarkörd av äldre dam. 
AkuganderWficzek, jungmansgränd 24, 117 67 Stockhokn, tel: 08 658 53 05, 
ema alexandenwilczelapikise 
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Köp & sälj 

SAAB 96-73, carolinerblå, renobj eller reservdelsbil, avställch Pris 1.000:- 
Bertil Öhrn, Basvägen 2,141 38 Huddinge, tel: 08-774 32 36 

SAAB 96-75 B, opalgrön säljes till seriös spekulant p gav tidsbrist, rostskador i framvagn, 
avställd 96 i varmgarage, extra motor + vxllåda medföljer. Pris 1:- 
Mfirael Nordlund, Hattmakaregatan 19,451 44 Uddevalla, tel: 0522-14919 

SAAB 95-76, brun, avställd p gav rost i vä hjulhus fram i övrigt bruksskick, ev kan beg 
hjulhus medfölja. 
Pris 5.000:- 
FrankCadsson, Täro, tet 0504-211 02, 0504-615 86 

Rep plåt invendig framskärm til SAAB 96, plåten bak om blinkers säljes, mer plåtdelar 
säljes. 
Lars Hyldegaard, Danmart, tel: +45 861 63 82, email: Lars@saabv4.subnet.dit  

SAAB 95-78, ljusblå, gott bruksskick, ca 17.000 mil, skatt + bes till 2001. Pris 4.000:- 
Jon Anders Edsfors, Eden 1420, 880 37 Junsele, tel: 0621-210 34, email: 
ja.edsfors@telia.com  

SAAB 93-57 i bra skick, motor ren sept-00, SAAB 99-71, ej rost, avställd. 
Morgan Efficsson, Brattfors 9564, 714 92 Kopparberg, dag 070-695 21 86, lwäll 
0580-21027 

Delar säljes. Nästan helt komplett Instrumentpanel till Saab 92B-55. Chassi Nr; 18436. 
Denna chassi plåt med numret medföljer. Instrumentpanelen i bra skick, endast lite ytrost 
650Kr. Instrumentering till Saab 9253, 450Kr. 3 st. navkapslar, 1953, -55 eller -63, 80Kr. 
Reservdunk för reservhjulet, 61. rostig men hel, 100Kr. Inre backspegel-1963, nyskick 
80Kr. Nos grill som suttit på 95-1963. Saknar en av "piggama" på baksidan. För övrigt 
helt OK 80Kr. Tanldock till Saab 92-55. Gummi packningen saknas dock. Fö i mkt gott 
skick, 80Kr. Huvemblem till Saab. Har troligen suttit på 92B 1953. 80Kr. Baldjus till Saab 
951963. Ett övre och ett nedre. Linsema är helt OK. Kromet på sargerna är dåligt, men 
plåten är inte sönder rostad. Båda reflektorerna är lite angripna av rost Gummipackninga-
rna helt pulvriserade. 80Kr. Saab strålkastare, 6V lampa. Glaset har några små repor och en 
rost fläck. Reflektorn är helt OK 80Kr. Förgasare med insugningsrör och stag till luftrena-
ren. SO= 32 BI. (92B-55) 400Kr. Instruktionsbok 92B (Reviderad upplaga aug. 1954.) 
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2st. namnskyltar i aluminiumfolie med klister (0ifyllda) 40kr. Elektrisk rund klocka 96- 
67, 100 kr. Hållare för radio. Omkopplingsbar för 6-12V. Är inte komplett 40 kr. 
Håkan EldAick. E-mait cms8131@tninet.se  

Jag har tröttnat! Hjälp mig rensa ut! SAAB 96-71, går fint, lite rost, körbar, SAAB 96-69, 
objekt utan motor, bra kaross, billig, SAAB 96-67, malmgrå, skaplig, utan papper, bra 
plåt, SAAB 95-75 högerstyrd, rostfri, utan motor, lite jobb, billig, SAAB 99 LE-74, lite 
rost men körbar, behöver renovering av kopplingscylindrar och nytt tändlås, billig, 
fotbollsfalgar V4 med däck utan bultar, dragkrokar till kort & långnos-95 i mycket bra 
skick, mycket fin läderratt till 99/900 Sport & Rally, läderratt till V4 Sport & Rally, ny 
drivknutsdamask till kortnos, nya stänkskydd 93 + 95 NOS, rostfria stänkplåtar till 95 
NOS, bromscylinder bak 93, SAABOchassi rostfritt, ny bakböj 95, bag vä bakböj 95, nytt 
bakkrom och lyktsargar 95, beg kortnoskrom, beg vä bakskäim 95. 
Martin Stenlund, tel: 0961 -61733 070-59 77 333 

En komplett sats nya rutor runtom till 92 B —93 A (53-57) till högstbjudande. 
Yngve Ekberg, Huddinge, tel: 08-774 28 85 

SAAB 96-79,1 ägare 79-2000, varmgaragerad, ca 8.000 mil. Med liten arbetsinsats så får 
Du en synnerligen fin bil. Pris: 5.000 eller högsta bud. SAAB 96-77, avställd på torr loge 
sedan 7 år, mycket bra maskinellt, fin under men behöver nya skärmar (kan följa med) och 
lack. Då bli även denna bil mycket fin. Pris: 3.000 / högsta bud, nya SAAB originaldelar: 
skärmar fram 65-68, bakskärrnar 70-80, backspeglar 77-80, USA blinkersglas 69-77, nyre-
noverad motor + vxllåda av expert, motorn mycket påkostad och lagom trimmad för 
gatan, lådan med Sonett-slutväxel, blå inledning till 96-78 + mängder av delar till 96 V4. 
JobanBrusevvitz, lasarettsgränd 4, 645 30 Strängnäs, tel: 0152-175 91, 070 -559 12 20 

SAAB 96-80, akaciagrön metallic, plåtfälg, nybes ua tom  0112, fin inredning, går bra, lite 
oljud i vxllåda (3+ 4:an), hel i golv o hjulhus men som på alla V4:or finns det lite rost i 
skärmkanterna), 96:an finns i Bankekind 1,5 mil från Linköping, regnr KKC 988. Pris: 

BennySvensson, te1013-531 10, 070-593 89 29 

Saab 95-1966 2-takt. Bra renoveringsobjekt, ej rost. Stått inställd i 12 år. 
Leif 0155-261120. 
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V4-72, 1 ägare. Bilen är i mycket bra skick, gått ca 20 000 mil, motor utbytt. Veronagrön. 
Säljes till högstbjudande. 
Stig Elisson, tel 0513-104 75 

Nu är min prislista 1/2000 klar. den blir din genom att sätta in 40:- på mitt pg: 475 06 59- 
7. glöm inte namn, adress och teL nr. Eller sända 40:- i frimärken. Listan består av 31 sidor 
med fabriksnya delar till 2-t & V4 men även lite 99-delar. Förutom reservdelslistan får du 
plåt, litteratur och piratlistan samt nyhetsblad 1/2000. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 64 Frändefors. Tel: 0521-43133. 

KÖPES 

Min lagunblå SAAB 95-78 behöver nytt balduckshandtag och nya golvmattor. Jag undrar 
också om någon vet hur man växlar om växellådan så att den passar trimmet bättre. Är 
även spekulant på en uppsättning Ronalfälgar. 
Rikard Berglund, Crafoords väg 14, 113 25 Stockholm, tel 08-30 66 52, email: 
ricke@cheetfuLse  

70-liters bensintank till SAAB 96. 
Lars Hyldegaard, Danmark, tel +458 616 382 / +454 062 6682, email: 
Iats@saabv4subnet.dk  

Fina fotbollsfälgar, komplett med bultar, SAAB Sport & Rallyratt till V4, dragkrok 96 
kromstötfångare 65-75A. 
fars Andersson, Tyresö, teL 08-770 75 07, 070-325 10 00 

Behöver Zst yttre drivknutsdamasker till min 96-62 (är polhemsknutar istället för vanliga 
knutar på denna årsmodell så V4:ans passar tyvärr ej). 
Ola Johannesson, UtbySkattegård 150, 44695 Älvängen, tel: 0303-74 60 56, 
emalb ola.johannesson@tella.com  

Hastighetsmätare till Sonett 111 (km/h-graderad), även nya inredningsdetaljer är av in-
tresse till Sonett ffi. 
MatsJonsson, teL 0150-12904, 070-554 67 77, enzul matsj@swipnet-se 

Till min 95-63 söker jag fram och bakskärmar i plåt (ej plast). 
Jonas Kullgren, Vänersborg, tel 0521-19211, email:Jonas.Kullgren@saab.com  
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Detta är Svenska Saabregistrets "rnodellombudsmän" 

Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 
Saabmodell. 

Modell 	 Ombudsman 	 Telefonnummer 
Saab 92/93 inld. GT 	John Jonasson 	 08-715 24 29 
Saab 96 TT inld. GT, 	Lennart Holmgren 	 026-25 70 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 inld. MC, 	Leif Blomberg 	 0502-45042 
De Luxe 
Saab 95 Tf /95 V4 	 Maffias Roswall 	 0143-13922 
Saab 99 	 Magnus Dufva 	 08-5824 7258 
Saab Sonett 	 Hans Eklund 	 0514- 272 22 
Saabo 	 Erik Randa 	 070-76222 28/ 

08-646 49 99 

Och du! Ring inte j ättesent på kvällarna, utan försök att respektera husfriden. 

SO,reLsenförSSR 

t,NS 



MIIRF-besiktningsmän: 

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

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

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

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

Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 
ssr-saab-skaania@saabregistreise 

Rolf Jensen 
Bädtvägen 7 
Olsfors 
517 0013ollebygd 
Tel: 033-29 53 69 

Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 54 Örebro 
Tel: 019-31 45 23 

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

Gotlandssektionen: 
Jarl Alamo 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel: 0498-27 93 92 
ssr-gotland@saabregistreise 

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 
ssr-trollhattan@saabregistret.se  

Tidningsredaktion: 
Mattias Johansson 
Krältered 3 
430 64 Hällingsjö 
Tel: 0301-43400 
red@saabregistretse 

Hans Höglund 
Lundåkravägen 4 
24651 Löddeköpinge 
Tel: 046-77 54 42 

1 
Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 

Dina annonser 
skickar du till: 
Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
141 40 Huddinge 
Tel: 08-774 28 85 
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