
akrutan B 
Klubbtidning för Svenska 0 AAB LEEGII3=2  2/87 

4i~ Nothing sticks to winter-slick surfaces like 

an iceboat. Or a Saab: front-wheel drive, up-front engine give 

snow-plow traction when the going gets rough or slick. . . rock- 

steady stability in gusty winds. Just try giving a Saab the slip. 

the /ungen loveller, liveller SAAB... 65 
 just $1985 f.'„1,,..... 

'  

For the tull story, Including °varse. dellvery Ottans, write to Sept.SN-2. Saab Motors, Inc., 405 Park Avenue, New York. 



Svenska Saabregistret, BOX 391, 641 23 Katrineholm. Postgiro 476 52 46-6 
Medlemsavgift för 1987 år 100 kr. och för medlem under 18 år, 50 kr. 

Styrelse: 

Ordförande: Yngve Ekberg Fotbollsvägen 13, 141 40 Huddinge.tel: 08/774 28 85 

Vice ordf: Mikael Gustavsson Iljörkrisvägen 2 b, 702 34 Örebro. 019/16 16 61 

Kassör: Mats CarlssonStorskiftesvägen 135, 145 60 Norsborg 

Sekreterare: Mats Jonsson Gersnäsgatan 14, 641 46 Katrineholm. 0150/129 04 

Vice sekret: Hans Nyberg Haga, L8 641 90 Katrineholm 0150/400 84 

Klubbmästare: Börje Eriksson, Idungatan 41, 195 00 Märsta. 0760/228 52 

Redaktör: Karl-Gustav Karlevall, Bjällerv.42,126 59 Hägersten. 08/97 31 42 

Materialförv: Jan-Erik Friberg, P1 194 05 Skövde. 0500/603 07 

Reservdelsman: Leif Blomberg, Björkvik Daretorp 522 00 Tidaholm. 0502/203 49 

Medlemsregister: Björn Karlsson, Gösta Berlingsväg 37, 691 38 Karlskoga 
tel: 0586/316 71. Till Björn skickar du adressändringsblankett om du flyttar. 

Telefonservice : Vill du fråga om något eller kanske har något annat på 
hjärtat så kan du ringa till nedanstående mellan kl: 1800-2100. 
Skulle du inte få något svar hos den aktuelle på telefonlistan så går det 
givetvis bra att ringa till någon annan i styrelsen. 

Måndag: Hans Nyberg 0150/400 84 

Tisdag: Yngve Ekberg 08/774 28 85 

Onsdag: Jan-Erik Friberg 0500/603 07 

Torsdag: Mikael Gustavsson 019/16 16 61 

Fredag: Leif Blomberg 0502/203 49 

OR DFORANDES SPALT 

Nu är sommaren snart här, och det är väl flera med mig som börjar bli 
sugna på att ta ut GammelSAABen ur vinteridet för härliga tvåtaktsturer i 
fint väder. För egen del har jag och Ulrika planerat en England/Skottlands-
semester på ca 3 veckor i maj/juni, och detta äventyr blir ännu mer spännande 
i och med att vi ska åka i "Ludde" vår 92-54. Vi ser fram emot att sega oss 
upp i Skottlands berg, och frihjula oss nerför dess dalar till sången av 28 
pigga hk. En utmaning där det mesta kan hända, men genom MHRF-försäkringen 
får vi extra trygghet. Mer om resan i nästa nr. 

De träffar vi satsar speciellt på i sommar är de i samarbete med våra 
två 50-åringar SAAB-fabriken och ANA. Först "Världens häftigaste SAAB" den 
13 juni i Nyköping. Vi som var där förra året vet hur trevligt det var, och 
för oss i SSR är det mycket bra reklam att få vara med som veteranklass även 
i år. Vill Du veta mer om denna träff se annons i detta nr. 

Den andra stora SAAB-träffen blir i Trollhättan den 30 aug. Då firas 
SAAB-fabrikens 50 år med stort kalas för personal med familjer + all världens 
SAAB-klubbar som speciellt inbjudna. En jätteträff som ingen SAAB-intresserad 
bör missa. Jag kan även nämna att vi i styrelsen för SSR planerar att ha en 
egen träff den 29 aug, alltså dags att redan nu boka helgen 29-30 aug i 
Trollhättan. Inga bestämda tider ang. "vår" träff, men om allt funkar kommer 
Bakrutan 3/87 ut ca 20 aug och då vet vi mer. 

Nu ska vi inte glömma de andra träffarna. Linköping 10 maj, Stockholm 
16 maj, Katrineholm 27 juni samt Umeå ev 29 aug. 

Ett tips är att besöka någon av träffarna för Dig som vill ha en MHRF-
försäkring, då alltid någon av våra besiktningsmän finns på plats och kan ge 
en presentation av försäkringens krav från Dig och Din bil, och vad den er-
bjuder om Du uppfyller kraven. 

Vi har på årsmötet 14 mars i Örebro valt en ny styrelse, och därför 
vill jag passa på att tacka den gamla för allt arbete de lagt ner för att 
klubben ska bli ännu större och ännu bättre. Vilka som ingår i den nya styr-
elsen kan Du se på sidan till vänster. Jag ber Er samtidigt observera att 
några av oss har åtagit sig att försöka vara hemma vissa kvällar för att 
svara på frågor om SSR, samt att avlasta vissa nu hårt belastade styrelse-
medlemmar. Återigen vill jag påminna om att allt arbete i SSR sker på fri-
tid och att alla gör så gott man kan för att alla ska bli nöjda(re). 

Väl mött på sommarens träffar och kör försiktigt. 
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Peter Johannesson 
Björn Karlsson 
Lasse Eriksson 

Karlskoga 
Karlskoga 
Hägersten 

(1  ennar 	m en 	 Bernt Sjöberg 

Vid pennAw1,45,_, 	 Jus e s 

4  hk 
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årsmöte S S R 870314 
Klubbordförande Yngve Ekberg förklarade mötet öppet 

och häsade alla välkomna. Därefter hölls en tyst minut 
för vår alltför tidigt bortgångne medlem och kassör 
Sune Eriksson. 

2. Till mötesordförande valdes Kåge Karlevall och till 
sekreterare undertecknad. 

3. Till justeringsmän valdes Bernt Sjöberg och undertecknad. 

4. Föredragningslistan godkändes. 

5. Mötet konstaterade att årsmötet utlysts i tidningen enl. 
stadgarna. 

6. Mötet accepterade ett förslag till ändring i stadgarna 
som innebär att styrelsen utökades med en medlem. 

7 och 8. M. Gustavsson redogjorde för klubbens verksamhet under det 
gågna året och de problem som uppstod i samband med Sunes 
sjukdom och bortgång. 
Mötet beslutade att bokslutet skall tryckas i nästa nummer 

av bakrutan och tid ges för ev. invändningar mot detta. 

9. Styrelsen befrias ansvarsfrihet för 1986 under de förut-
sättningar som angavs i paragraf 7 och 8. 

10. Ny styrelse valdes enligt följande. 

Ordförande 
	

Yngve Ekberg 
	

Huddinge 
Vice ordförande Mikael Gustavsson Vintrosa 
Kassör 
	

Mats Karlsson 
	

Botkyrka 
Sekreterare 
	

Mats Jonsson 
	

Katrineholm 
Vice sekreterare Hasse Nyberg 
	

Katrineholm 
Klubbmästare 
	

Börje Eriksson 
	

Märsta 
Redaktör 
	

Kåge Karlevall 
	

Hägersten 
Måt. förvaltare Jan-Erik Friberg Skövde 
Suppleanter 
	

Lennart Holmgren Sandviken 
Leif Blomberg 
	

Tidaholm 
Björn Karlsson 
	

Karlskoga 

11. Till revisorer valdes: Erland Johansson Linköping 
Gunnar Samuelsson Linköping 

Suppleant: 	 Anders Andersson Vara 

12. Ny valberedning valdes enligt följande:  

13) Bertil Maunonen och Hans Eklund informerade om den fina 
möjlighet vi nu fått att teckna MHRF:s - Folksams vete-
ranförsäkring. 
Dom berättade lite om vad som sagts på den kurs dom varit 
på föregående helg i Finland och vad som gäller beträffan-
de skicket på bilar som skall försäkras. Tillfälle till 
frågor gavs och intresset verkade stort. 

14) Leif Blomberg ansv. för klubbens reservdelar berättade om 
klubbens senaste inköp av delar från Erikssons bilservice 
i Hjo. Delarna lagras för närvarande på Leifs jobb och i 
en hyrd lokal. Efterforskningar pågår dock om en bättre 
lokal. 
Mötet beslutade att man skall publicera en förteckning 
över lagrets innehåll med prisuppgifter i kommande bak-
rutor. 

15) Klubbens målsättning för 1987 år som tidigare att bevara 
2-taktarna och verka för en god res.dels försörjning. 
Några speciella saker för 1987 år att försöka få till 
stånd ett bättre samarbete med Saab-Ana både vad gäller 
utskick av medlemstidningen och på res.dels-sidan. 

16) Träffar som vi bör ta lite extra hänsyn till i år var 
punkt 16 på årsmötet. 
Alla träffar år vål i och för sig intressanta men i år 
kanske Saab-flygdivisionens 50-års jubileum och Nyköpings-
träffen lite speciellt. 
Oslo-träffen med gammelsaabens vänner 5-8 juni år ju 
alltid intressant, liksom Trollhätte-träffen. För övrigt 
se förteckningen över samtliga planerade träffar 1987 på 
annan plats i tidningen. 

17) Mötet beslutade om oförändrad årsavgift 1988. 

18. Nästa årsmöte blir i Mars 1988 enl. klubbens stadgar och 
enligt önskemål gärna i samband med ev. Örebro-marknad. 

19. Övriga frågor: Når diskuterades frågan om ett register 
för Saabo husvagnar och mer info om dessa. 
Mikael Gustavsson undersöker. 
Vidare bestämdes att man skall undersöka möjligheten för 
klubbmedlemmar att få eller få köpa (till reduc.pris) 
Saab-flygdivisionens 50-års-utgåva. 

20. Frågan om reseersättningar togs upp, och mötet beslutade 
om en mil ersättning på 5:-/mil. Poängteras bör dock att 
hittills har ingen i styrelsen ytnyttjat denna möjlighet 
p.g.a. klubbens ansträngda ekonomi. 

21. Mötet avslutade och ordförande tackade för visat intresse 
och hoppades på god uppslutning vid sommarens aktiviteter. 



Medlemsavgifter 

Försäljning delar 

Försäljning dekaler,tröjor 

Försäljning tidningar,böCker 

Intäkter träffar,lotter,annons 

Återbetalt förskott 

Ränta 1986 

Summa intäkter 

kr 41.035.- 

kr 3.375.50 

kr 15.166.90 

kr 837.- 

kr 1.495.80 

kr 	493.- 

kr 	176.74 

kr 62.579.94 

Inköp delar 
	

kr 9.674.- 

Kostnad dekaler,trOjor 
	

kr 20.022.92 

Inköp böcker 
	

kr 1.362.70 

Avgift MHRH 
	

kr 4.350.- 

Årsmöte 
	

kr 	363.80 

Porto 
	

kr 1.698.05 

ADB-kostnad 
	

kr 3.748.05 

Kostnad Bakrutan 
	

kr 18.512.40 

Annonsblad 
	

kr 4.644.20 

Matrikel 
	

kr 	458.66 

Summa kostnader 
	

kr 64.834.77 

Årets underskott 
	

kr 2.254.85 

Stockholm 1 87-04-08 

02/02 
Mats Carlsson 
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on 	 Lennart Anderebon 

'87-04-23 08:37 TELEBUTIKEN VARA 	 46 512 12224 02 

46 512 12224 

'87-04-23 08:36 TELEBUTIKEN VARP 46 512 12224 01 

I"  Telefax To 45-45 E3c7.•-7-c" 
 .4--.7 x?(N6.,- 

FronlÅ.Opmpoten! 4501e-e«.-.4se,.-7  

Date .~.:74:5. No. of patos .. 1K,.. . • • . 

A nO  40110 (191111 BU  0 70.000 x SO 

••••■■ 	 MI11~1~~"" 

Resultaträkning för Svenska SAAB-registret  

1986-01-01----1986-12-31 
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Balansräkning för Svenska SAAB-registret 

1986-01-01----1986-12-31 

Kassa 
	

kr 14.90 

Bank/Pg 
	

kr 15.538.95 

Varulager 
	

kr 9.727.- 

Summa tillgångar 	 kr 25.280.85 

Lån Y.Ekberg 	 kr 10.000.- 

FörskottsbeteIdn avgifter kr 7.000.-

Eget kapital 	 kr 6.280.85 

Summa skulder & eget kap kr 25.280.85 

Stockholm 1987-04-08 

04#  
Mats Carlsson 

Undertecknade Bom är valda till revisorer, har vid genomgång 

av rakenekaperna, funnit att erforderliga verifikationer finnen, 

ooh 1 övrigt ej funnit något anmärkningevärt, Styrelsen beviljas 

härmed full anevarefrihet° 

2 
An re Andffe 

5: / 2,1 



Saab 929953 

1 	 

SIDORUTAN 
ÖSTERGÖTLAND 

SWEDEN 

CLUB 

SAAB - SPORT 1964  

Valmino Wåhlsjö i Linghem har renoverat den hår SAAB - SPORTEN BOM 

reportaget åka handla om.Som god hjälp hade han Roland Vonk. 

Bilen köptes i slutet av 70 talet,då det var relativt gott om SPORTAR. 

Skicket var knappt brukeskick,men den kördes hem från Norrköping för 

egen maskin.Rosten hade gjort sej till känna,och även ett visst sli-

tage i klädseln.Golvet rostlagades med ekonomiplåtar,likeom länkarme-

infästningarna.Jobbet utfördes av kompissar på Saabs plåtverketad. 

Klädseln skickades till Norrköping för uppsnyggning,gallonet på fönar-

sätet byttes.Skärmarna byttes runt om.Lackningen utfördes av Asplund 

i Rycklösa,i orginalfärgen vit. 

Lite historik om Saaben.V1 börjar 

med SPORTENS föregångare Granturismo 

750.Saah behövde visa lejonklorna'l 

slutet på 50 talet.Framför allt på 

tävlingsbanorna.Då föddes hårdtrim-

made och bantade. special 93:or. 

hnom att gå mindre långt i effekten 

och göra inredningen både lyxig och 

sportig fick man fram en ny modell 

Granturismo 750,som presenterades i 

New york april 1958. 

Baksätet på Saaben var hårt och 

trängt,men feamatitet deet8 skönare. 

Valmino på Öland med sin SPORT - 64 

 

Vi hade tänkt starta upp en liten serie omkring våra medlemmars bilar, 

lite om historik och renoveringsarbeten. 

GARAGE 

N1111 

TITTEN 

Efter att ha spårat upp ca: 400 st äldre Saabbilas i Linköpings-

regionen,tyckte vi att det fanns underlag till att starta en 

lokalsektion..Aven sonetter finns representerade. 

Vi ger ut en egen tidning som heter SIDORUTAN.Med den hoppas vi 

kunna nå ut till ägare av äldre Saabbilar. 

I dagsläget är vi ett 25:tal medlemmar.Du som bor i det aktuella 

området,vill du bli medlem? 

Betala då in 30 kr på PG 481 65 15-3. Gunnar Samuelsson. 

För vidare information ring: 
Mats 015-63167 

TRÄFF 10 MAJ 
VI HAR BLIVIT INBJUDNA ATT DELTAGA I FESTLIGHETERNA 

DEN 10 MAJ,DA SAAB FIRAR SITT 50 ARS JUBELEUM PÅ 

SAABFÄLTET I LINKÖPING. 

DELAR AV PROGRAMMET: 

BILPARAD AV GAMLA FORDON 

: SAABS NYASTE VAGNAR 

: TAL AV KUNGEN 

FLYGUPPVISNING MED GAMLA OCH NYA, 
CIVILA OCH MILITÄRA PLAN 

: UTLÄNSK FLYGGRUPP GENOMFÖR 
UPPVISNINGSPROGRAM 

:MM. MM. 

VI TRÄFFAS PÅ IKEAPARKERINGEN KL 9.30, KL 9.45 KÖR VI I 

KORTEGE'TILL SAABFÄLTET,DÄR VI ORDNAR EN UPPSTÄLLNIG AV 

VÅRA BILAR.VI  BEUNDRAR VARANDRAS BILAR OCH BLIR BEKANTA, 

TITTAR PÅ FLYGUPPVISNINGARNA,FIKAR OCH DELAR UT PRIS 

TILL BIL I BESTÅ ORIGINALSKICK/RENOVERING MM. 

6 	 7 



Sportratt,varvräknare,speedpilot,proviantfack,extralycktor,sport-

vagnedäck m.m. hörde till utrustningen.Man kan säga att bilen här i 

reportaget överensstämmer rätt bra med Granturiemo 750.Man har dock . 

gått över från 93:an kaross till 96:ans,vilket Skedde 1960.Likaså har 

motorn ökats från 748 cm 2  till 

841 om2 ' effekten steg, då också 

från 48-30hk till 52hk (din). 

Detta skedde 1962.Tilläggas kan 

att motorn är försedd med separat- 

smörjning och 3 sol« fallförgasare, 
Dessutom hade Saaben skivbromsar på framhjulen.Fälgarna hade 4 hål 

mot tidigare 5.Totalt tillverkades. det --64 3956st SPORTAR.Nypriset 
1964 var 14040 kr,+ varuakatt.Det finne myoket mer att säga om 

SPORTEN,men det får vi ta upp i ett senare nummer. 

MEDLEMSEXTRA! 
JEBAC HB 
A&G LUNDGREN AB 

Erbjuder SSR:s medlemmar att handla oljor, fetter och bilbatterier 
till mycket konkurrenskraftiga priser. 

Prisex; Semisyntetisk tvåtaktsolja 18.90 L 
10/40 	 13.60 L 
20/50 Super Racing 	13.60 L 
5/30 Golden 	 16.35 L 

Moms tillkommer på alla priser men vi tycker ändå att det är väldigt 
bra priser, se nedan vårat slutpris om vi handlar för över 300 kr. 
då vi får oljorna skickade fraktfritt. 

Semisyntetisk tvåtaktsolja 24 L x 18.90 =453.60 
moms +111.70 
summa 565.30 

Vilket gör ett literpris av 23.55 vilket är billigt eftersom frakten 
är inkluderad. Passa även på att skaffa dig en riktigt bra fettspruta 
för bara 150 kr. inklusive patron. Telefon för beställningar och 
förfrågningar se ovan. 

o 08-77638 01 
t) 08-776 38 02 

0 

KOLVAR TILL 96 
i dimensionerna 70 1 0, 70,5; 71,0 

till SSR:s medlemmar för 
350 + moms per kolv 
ord. pris 430 + moms 

Ring Lars Widman 
08/880370 Gete Motor 

   

9 
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MHRF försäkring 
Hur man får MHRF-försäkring för sin 2-takt SAAB 

Du börjar med att läsa igenom Folksams broschyr: Specialförsäkring 
för samlarfordon. Anser du då att du och din bil äP godkända för 
att teckna en MHRF-försäkring, fyll då i anmälan fullständigt samt 
ta minst 6 st. skarpa färgkort på bilen och sänd detta till en av 
klubbens besiktningsmän. Kom ihåg att skriva på namn, personnr, 
regnr. och datum på baksidan av korten. Har du renoverat bilen så 
sänd gärna med bilder från renoveringen. Om avståndet till bes.man 
är långt så kanske du har någon kompis i närheten som också ska 
söka försäkring, skicka då ansökningarna i samma kuvert till bes.man. 
för att han kan då eventuellt besikta flera bilar samtidigt. 
Notera också tel.nr . där ni är lätt anträffbara för bestämmande 
av besiktningstid. 
Avgift: 100 kr. per bil och besiktning, samt reseersättning. 

Några viktiga punkter är dessa:  

Absolut ej bruksbil. Får endast användas som hobbybil. 
Ej modern stereo. 
Samtliga bränsleledningar ska vara klammade. 
Eldsläckare rekomenderas. 
Bilen ska vara i allmänt bra skick och inte rostig. 
Ägaren måste ha varit medlem i SSR i minst 1 år. 
Be du håller på och renoverar bilen och lagar rostskador, tänk då 
på att dessa måste vara mycket bra utförda. Alltså, inget lapptäcke. 
Håll bilen i bra mekaniskt skick så att du inte blir stående för 
bagateller. 
Tänk också på att kraven för att få en MHRF- försäkring är mycket 
stränga. Be det är något du undrar över ring gärna en bes.man. 
och fråga. 

Hans Eklund 
	

Bertil Maununen 
	

Jan Johansson 
Rombergsgatan 15 
	

Sjövägen 7 
	

Störlinge PL 3048 
199 33 Enköping 
	

703 65 Örebro 
	387 00 Borgholm 

0171/315 43 
	

019/12 95 23 
	

0485/54 242 

PS. I nästa nummer av bakrutan så kommer du att få broschyren om 
"Specialförsäkring för samlarfordon" som medskick. Den ligger 
just för dagen hos tryckaren. Red. DS: 

SÖDERTUREN, som nu arrangeras för tredje året i rad, kommer i år 
att gå på Stockholms gator och torg. Genom gränderna på Söders 
små kullerstensgator (2 stycken) och passera slottet i Gamla Stan, 
för att sluta i grönområdet vid Fiskartorpet. Må Gamla Stan för 
ett kort ögonblick svepas in i en blåaktig dimma och få japanerna 
att vända sina kameror från slottet, för att fotografera prima 
svenskt hantverk från 50- och 60- talet. 
Väl mött på SAAB-ANA SÖDER FITTJA vid E4:an den 16 maj. 

Tider att passa: 

09.00 - 10.45 Veteranbilsbesiktning Saab-Ana Fittja 

11.00 	 Första start Saab-Ana Fittja 

13.00 ca 	Målgång Fiskartorpet 

13.30 - 15.00 	Lunch, picknick och reservdelsförsäljning 

15.00 ca 	Prisutdelning 

Lunchrestaurang finne på Fiskartorpet, men vill du ta med dig 
. en egen korg så går det bra. 

För att få en veteranförsäkring fordras det att du har: 

1) varit medlem i Svenska Saabregistret i ett år. 

2) kommer med en Saab av tvåtaktsmodell som är 20 år gammal. 

3) Saaben skall vara tidsriktigt restaurerad eller i utomordentligt 
gott originalskick(rost och bucklor förekom inte på nya bilar). 

4) Saaben skall vara ett "samlarfordon"(du får inte använda bilen 
som bruksbil). 

5) du skall ha med dig fotografier på bilen. Tagna från båda sidorna, 
bak och framifrån, på klädsel, samt motor och bagageutrymme. 

6) Nedtag ifylld ansökan, medlemskort och 100 kr som besiktningen kostar. 

Ring och meddela hur många som kommer på SÖDERTUREN ! On ni ska äta lunch 
eller ha med egen korg ? Om ni ska besikta mågon bil ? Har frågor ? 
Det underlättar för oss arrangörer. 

Lars Ericsson 
	 Yngve Ekberg 

tel: 08-45 03 58 
	 tel: 08-774 28 85 

VÄLKOMNA!! 

lo 	 Il 



RESERVDELAR 
Som du säkert känner till så är klubben ägare till ett ganska så omfattande 
reservdelslager med delar i huvudsak till dom äldre tvåtaktarna. 
Klubbens reservdelsman, Leif Blomberg har satt ihop följande lista över en 
del av det som finns. Som du kan se så är det uppdelat på dom olika modell-
erna, men har du tillgång till SAAB:s egna reservdelskataloger så underlättar 
det givetvis en hel del, eftersom många delar passar emellan dom olika 
modellerna. Vill du köpa delar så skriv ett kort till Leif och ange modell 
och reservdelsnummer, så skickar han delarna omgående mot postförskott. 
Och du, bli inte sur om det tar några dagar innan du får dina delar, för 
Leif jobbar med det här helt ideellt och det är inget latmansgöra. Så det så ! 
Leifs adress hittar du på omslagets insida. 

Delar 92 	 forts. delar 95 och 96  

703025 Huvudbromscylinder 450.00 
702906 Bromsslang 
	37.00 

702973 Hjulcylinder 
	

115.00 
706290 Hjulcylinder 
	

115.00 
706289 Hjulcylinder 
	

115.00 
706313 Hjulcylinder 
	

115.00 
703390 Kylarslang 
	

70.00 
702528 Packning 
	

5.00 

Delar 93  

716201 Handbromswire 
	

110.00 
782931 Kolv A 
	

150.00 
782933 Kolv B 
	

150.00 
783616 Stötdämpare 
	

100.00 
717877 Topplockspackning 70.00 
707753 Cylinderlock 
	

300.00 
710277 Matta grå 
	

150.00 
710279 Matta svart 
	

150.00 

Delar 95 och 96  

717567 Bromsslang 
	

39.50 
783557 Bromsklossar Sport 100.00 
731756 Bromsslang 
	

48.00 
707956 Bromsslang 
	

39.50 
719272 Fjäder 	 14.50 
783643 Repsats bromscyl 
	

61.50 
783639 Repsats 
	

13.50 
782852 Repsats 
	

13.30 
782801 Kolv A 
	

150.00 
782802 Kolv AB 
	

150.00 
782803 Kolv B 
	

150.00 
782804 Kolv C 
	

175.00 
782806 Kolv UD 0,5 B 
	

300.00 
782808 Kolv UD 1,0 B 
	

300.00 
783781 Kolv A Sport 
	

300.00 
783783 Kolv B Sport 
	

300.00 
783784 Kolv C Sport 
	

300.00 
731103 Slang 
	

35.00 
717882 Slang 	 75.00 
712609 Slang 
	

26.00 
730553 Slang 
	

26.00 

731103 Slang 	33.00 
709872 Slang 	42.00 
730555 Slang 	51.00 
709219 Slang 	33.00 
708538 Slang 	47.00 
717843 Slang 	33.00 
731010 Slang 	7.50 
715291 Matta grå 150.00 
715307 Matta sax 150.00 
707777 Packning 	8.00 
707712 Packning 	7.50 
731018 Topp pkn 	70.00 
784686 Pkn sats 	130.00 
783550 Pkn sats 	130.00 
717864 Topp pkn 	70.00 
783259 Pkn sats 	130.00 
731041 Packning 	4.00 
731045 Packning 	3.85 
731194 Packning 	2.50 
732411 Packning 	5.00 
732588 Packning 	3.95 
732589 Packning 	3.95 
780990 Packning 	5.00 
781445 Packning 	4.00 
784711 Packning 	5.00 
709457 Luftfilter 40.00 
731169 Luftfilter 45.00 
719615 H-mätarwire 25.00 
715708 H-mätarwire 25.00 
782870 Fördel-lock 60.00 
784755 Fördel-lock 60.00 
784974 Kontaktsats 15.00 
781973 Kontaktsats 15.00 
718749 Rotor 28.00 

OBS! Vissa 96 delar passar även 93. 

Örebro/Annaboda-träffen 1986  

En tillbakablick i almanackan  över sommaren 1986 och 
man minns allt trevligt, det som inte var bra glöms 
fort. Det trevliga var bl a alla träffar som anord-
nades och där man mötte SSR-medlemmar från när och 
fjärran. När man tittar ut på två dm nysnö vill man 
gärna fortsätta att tänka på de fina sommardagarna. 
Några av de varma dagarna inföll i slutet av juni la-
gom till SSR-träffen i Örebro. 

Vis av skadan från förra Örebro-träffen engagerade 
undertecknad fler medarrangörer. 

Kvällen den 27/6 kom gänget från Karlskoga vilka var 
Peter Johannesson, Jenni Ohlsson och Björn Karlsson. 
Mats Andersson och Marie Bohman åkte direkt upp till 
Annaboda med sin husvagn och tog emot tidiga besökare. 
Efter att ha satt upp skyltar som vägvisare inväntade 
vi de första deltagarna vilka blev Sune Eriksson med 
föräldrar ifrån Hjo, senare dök även norrmän, norr-
läningar och ölandsbor upp. 

Till denna träff hade jag kunnat boka några stugor 
vilket inte gått året innan. En stuga togs emot med 
öppna armar av våra Norska vänner då det även i år 
fanns gott om mygg och knott vilka var mycket besvär 
liga. 

Lördagen den 28/6: Vi fick bråttom på morgonen för det 
var mycket att fixa i sista stund, men då hade vi även 
hjälp av Ingemar och Margareta Mattsson från Örebro. 
När de flesta besökarna hade kommit höll vi fortfarande 
på med ett styrelsemöte vilket varade en god stund. 
Under tiden åkte deltagarna ut på en liten runda där 
målet var sveriges äldsta nationalpark (Garphyttans 
nationalpark) där vi hade arrangerat en tipspromenad. 
Efterhand kom vi styrelsemedlemmar till parken för att 
följa de andra och därmed hade alla motionerat en stund. 
Efter parken åkte vi vidare framemot kvällen till den 
fina baren vid Storstenshöjden (slalombackar) där vi 
skulle ha grillafton. Det ligger inte långt ifrån 
Annaboda camping där de flesta övernattade. Före maten 
gjordes det affärer med reservdelar ute på parkeringen 
och naturligtvis inspektioner av de olika bilarna innan 
knotten jagade in även de största entusiasterna. 

Under kvällens lopp delades priser ut till de flesta 
som deltagit i tipsprommenaden. 
Vinnare blev Kjell-Åke Önnberg, Torsby som hade 12 rätt 
och var något bättre på utslagsfrågan än tvåan Stefan 
Jansson, Torsby. Tredjepristagare blev Hans Eklund, 
Enköping med 11 rätt. 

Trots att de flesta tänkt sig att åka tidigt in till 
Classic Motor festivalen för att leta delar på mark-
naden, blev det sent då det fanns mycket att diskutera 
om. 
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Söndagen den 29/6: Efter frukost hemma drog vi oss in 
till Örebro där vi tvättade bilen innan det blev dags 
att åka till Gustavsviks gamla flygfält. Där ställde 
vi våran Sonett på SSR:s plats, dit fler hade anslutit 
sig. Det visade sig senare att det var 38 st Saabeki-
page som hade letat sig till våran träff. På flygfältet 
fanns det mycket att titta på. Allt i från T-ford till 
engelska sportbilar. Där fanns även motorcyklar, ång-
maskiner och en mässingsorkester som underhöll. 

Det fanns även en reservdelsmarknad där många av våra 
deltagare gjorde fynd, dock inte jag då det inte fanns 
så mycket tid för mig att gå runt och titta eftersom 
plikten kallade till vår egen "skönhetstävling". 

Pristagare blev enligt följande: 

Äldsta bil 
Klass 92 
Klass 93 
Klass 95/96 kortfront: 
Klass 95/96 långfront: 
GT/Sport/MC 
Sonett 
Längsta färdväg 

Kjell-Åke Önnberg, Torsby, 92 -52 
Kjell-Åke Önnberg, Torsby, 92 -52 
Bertil Maununen, Örebro, 93 -56 
Erik Lindström, Oslo, 96 -62 
Anne Gardner-Viktorin, Oslo, 96 -66 
Peter Johannesson, Karlskoga, MC V4 -66 
Tore Swahn, Karlstad, 97 -70 
Hans Höglund, Umeå, 96 -62 

Vandringspriset till finaste bil gick till Bertil Maununen 
och hans otroligt fina 93 -56, vilken är maroonröd. 

I sommar blir det tyvärr ingen Örebro-träff eftersom 
klubben kommer att satsa på de två jubileumsträffarna. 
De äger rum dels i Nyköping den 13 juni och dels i Troll-
hättan den 30 augusti. Mer information om dessa finns på 
annan plats i tidningen. 

Mikael och Britt-Marie 

SÄLJES  

92b -55 Maroonröd bes och körklar 
Pris: 9500:- 
92b -54 Svart komplett renobjekt 
rostfri Pris: 5500:- 
Tel: 0141/583 76-578 51 

Diverse dubbletter av instruktions-
böcker, broschyrer, ANA-nytt och 
andra motortidningar 
Hans Eklund 0171/315 43 

Verkstadshandbok V4 200:- 
samt lite annat smått och gott V4 
Lars Bengtsson Spjutserödsvägen 48 
284 00 Perstorp 0435/347 30 

KÖPES 

Inredningsdetaljer till 750 GT 
och tidig Sport. Blått tyg och 
blå galon. 
Hans Eklund 0171/315 43 

Två bromsskivor till Sport/ 
MC 850 
Gunnar Sundgren Vintermyrv.7 
905 90 Umeå Tel: 090/492 21 

SSR EVENEMANG 1987 
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10 maj Linköping firar SAAB sitt 50-års jubileum på SAAB fältet dit 
vi är bjudna. Vi träffas på IKEA parkeringen kl: 09.30, kl: 09.45 kör 
vi i kortege till SAAB fältetdår vi ordnar uppställning av våra bilar 
och bekantar oss med varandra, tittar på flyguppvisning, fikar och 
delar ut pris till bil i bästa originalskick/renoverad m.m. 
För vidare information ring: Mats 013/631 67 eller Per 013/17 74 04. 

16 maj, Stockholm. Se information på annan plats i tidningen. 

5-8 juni. Gammelsaabens venner ordnar SAAB träff i Oslo. 
upplysningar lämnas av klubbmästaren, Börje Eriksson 0760/228 52. 

27 juni, SAAB träff i Katrineholm då även bildandet av en lokalavdelning 
kommer att diskuteras. Samling vid Motorkompaniet (SAAB) i Katrineholm 
kl: 11.30. Medtag: Tvåtaktare, prylar att byta/sälja, korv eller dylikt 
att grilla framåt kvällen. 
Information och anmälan, Hans Nyberg 0150/400 84 eller Mats Jonsson 
0150/129 04. 

30 juni, Världens häftigaste SAAB i Nyköping, se annons i tidningen. 

30 augusti, SAAB firar 50 års jubileum i Trollhättan, mer information får 
du i nästa nummer av Bakrutan. 

Augusti/september, prelimenär träff i Umeå, mer informatio i nästa 
nummer av Bakrutan. 

Vill du medverka i Bakrutan med någon artikel så är du hjärtligt välkommen 
med vad som helst t.ex. semesterminnen med tvåtaktaren, mektips eller något 
annat som du tycker att fler borde få ta del utav. I sådana fall, om du har 
möjlighet att använda skrivmaskin så tänk på att lämna 1,5-2 cm marginal 
åt alla sidor uom uppåt där du kanske vill ha en rubrik i lite större text. 
Kan du inte fixa rubrik så skicka med en skiss hur du vill att det ska se 
ut så fixar jag det. Samma sak gäller om du vill ha med foton, lämna plats 
så att dom får plats på pappret. Och givetvis så går det bra att skriva på 
vanligt A 4 format för tryckeriet drar ner allt material till A 5 format. 
Så om du inte har blivit helt avskräckt flån att medverka så är det bara att 
börja skriva så pennan glöder. Materialet skickar du till Kåge Karlevall 
Bjällervägen 42, 126 59 Hägersten Tel: 08/973142. 
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vii 

KOKAR DIN 92:a? 
Då tycker jag att du ska montera en extrafläkt enligt följande 
gammelbilsvänliga metod, men först en titt på 92:ans kylsystem. 
Som du säkert vet arbetar kylsystemet i 92:an enligt termosifon-
principen, vilket bygger på att värme stiger och kyla sjunker. 
I 92:an värms vattnet upp utav motorn och stiger upp i kylaren 
där det kyls ner tack vare detta så cirkulerar vattnet utan vatten-
pump. Så vad man bör göra är att öka kyleffekten så att vattnet 
helt enkelt cirkulerar snabbare och därmed kyler bättre. 
Att montera en vattenpump är faktiskt inte rätt sett att komma 
åt problemet, visserligen får man högre cirkulation men vattnet 
kyls inte snabbare för det. Jag har själv kört min 92:a -54 i drygt 
850 mil på en säsong utan att den har kokat, trots ganska rejäla 
köer och krypkörningar. Givetvis bör du se till att din kylare inte 
är igensatt utan så ren som möjligt för bästa kyleffekt. 
Kanske borde den lämnas in till en kylarmakare på genomgång ? 
Vi börjar vår fläktmontering på närmaste bilskrot där vi köper en 
värmefläkt med kåpa från en Renault 4L som är äldre än -70 eftersom 
den då har 6 volts elsystem. Fläkten med kåpa sitter fast under 
instrumentpanelen med 4 skruvar och är synnerligen enkel att ta bort. 
Nu ska vi modifiera fläktkåpan enligt nedanstående skiss samt ta upp 
ett nytt hål i fläkthuset för elkablarna. När du har gjort detta 
så lyfter du upp kylaren i 92:an en liten bit och ställer helt enkelt 
fläkten på kylarhyllan, koppla sedan elkabeln till din ordinarie 
värmefläktsknapp så kan du manövrera den enkelt inifrån kupen. 
Har du nu gjort rätt så suger fläkten luft igenom kylaren och 
blåser ut densamma igenom kylhålet i innerskärmen. Lycka till. Kåge.  

Är du intresserad av att köpa små luftfilter till Saab-sporten ? 
Sprang för en tid sedan på ett långt konstigt luftfilter som jag köpte. 
När jag sågat upp filtret i tre lika stora delar så passade det perfekt 
till min Monte Carlo 850. Nu undrar jag om det är några i klubben som är 
intresserade av att inhandla ett sådant filter ? Priset är 150 kr. per 
filter. Om vi beställer fler så kan vi nog pressa priserna en del. 
Jag vill därför ha in en intresseanmälan från dom som är intresserade. 
Snart kanske även detta filter försvinner från marknaden. 
Ett fåtal filter kommer att säljas vid Söderturs rundan den 16 maj. 

Jag år intresserad av att köpa 	st långa luftfilter. 
Namn: 	 Tel: 
Adress: 

Skicka din anmälan till: Lars Eriksson, Eriklundsgatan 4, 126 32 Hägersten. 

Säljes:  

95 -62 Nybes och nyskattad i bra skick, röd och rostfri 
Mats Andersson 0586/445 73 Karlskoga 

96 -66 vit med soltak, fin Fritiof 0320/412 75 

MC -66 V4 T-utförande svart Per Hedberg 0243/145 41 

92 -55 renobjekt reas 1000:- 
93 -58 renobjekt reas 2500:- Yngve 08/774 28 85 

96 -64 orange med bur och vässad motor, rostfri sänkt fjädring bilen 
är regbes i detta skick, drag bes och sk hela -87 ev följer en 6:35 special 
2 med diff med. Yngve 08/774 28 85 
;Löpes:  

BU framstolar till Sport ca 64. 
Pina dörrar + bakskärmar helst rostfria till 64. 
Ev byte mot Sportdelar 0586-531 58 Peter Schmidt 

Här år ett kort p& luitfilterna efter Lasses operation. 
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JÄTTEERBJUDANDE 

Svenska SAAB-Registret har av Saab-Ana i Nyköping fått löfte 

om att klubbens medlemmar ska få köpa den nyligen utgivna 

boken "Saab - De första 40 åren" av Saab-Ana för det oslagbart 

låga priset 125 kronor inklusive porto.  

Boken är mycket läsvärd och välgjord. Beställ den genom att 

skicka in beÄällningskupongen nedan så har du den om någon 

vecka. 

  

i Al 

 

Köp boken om Saab-bilarnas historia 
för mindre än halva priset 

Du bar säkert inte kunnat undgå att märka att det är 
40 år sedan Saab började tillverka personbilar. Lagom 
till jubileet bar det kommit ut en bok som i ord och bild 
berättar om de 40 åren. Boken beter "Saab—Bilarna de 
första 40 åren • och är skriven av den välkände motor-
historikern Björn-Eric Lindh. Det är en exklusiv fyr-
fiirgsbok som är tryckt i present boksformat. Den är på 
totalt 200 sidor 

FrånSAA B kan du köpa boken extra förmånligt. 
priset är 125 kronor (inkl moms och frakt) — det ordi-
narie priset ute i handeln är 275 kronor. 
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BF-STÄLLNINGSKUPONGEN INSÄNDES TILL:  SAAB - ANA AB, Maria Schmidt,Marknadskcranun. 

611 80 NYKÖPING 

BEs11-11/4INCZKUPONG 

Jag beställer 	st " SAAB - Bilarna de första 40 åren " för 125 kr/st 

NAMN 

GATUADRESS 	 

POSTADRESS 

SAAB - ANA - - - - SVENSKA SAAB - REGISTRET 
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