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BAKRUTAN V 
	

A 

Vissa gånger känns det ovanligt 
tungt att skriva dessa rader 
och det är som nu när man 

tycker det mesta är motigt. Som ni inte 
kan ha undgått så har vi haft stora 
problem att få ut vår klubbtidning 
Bakrutan i tid vilket är en stor kata-
strof, dels har vi lovat att utkomma 
med 4 nummer/år, vilket vi inte har 
kunnat leva upp till och då har mycket 
information gått till spillo. Vi vet att 
många av våra medlemmar som enbart 
är tidningsläsare har vår tidning som 
en stor höjdpunkt i tillvaron (vilket jag 
själv tycker). Vad har vi nu gjort åt 
detta? Många kanske tror att vi har 
suttit med armarna i kors men så är inte 
fallet. Efter diverse samtal med redak-
tionen ansåg vi det vara nödvändigt 
med ett krismöte, så jag och Martin 
Bergstrand åkte ner till Göteborg. Där 
la vi tillsammans med redaktionen upp 
en handlings och tidsplan som måste 
följas till punkt och pricka, och det går 
under inga omständigheter att fort-
sätta att sköta tidningen som hittills. 
Man skäms djupt när man läser sin 
egen inaktuella spalt i numer 4-96 där 
man önskar god jul och tidningen 
kommer ut i slutet av januari 97, ja det 
är bara att beklaga. 
Men nu är det inte frågan om att 
tidningen kanske kommer att fungera 
utan nu skall den fungera. Något annat 
tolereras inte. Så det vi ber Er om är ett 
stort överseende med det som varit 
och vi hoppas att det inte är för många 
har gett upp hoppet om tidningens, ja 
hela klubbens existens för nu ska det 
bli bättre. Det är min och övriga i 
styrelsens uppriktiga önskan och 
förhoppning att detta nu äntligen ska 
fungera. Nu blickar vi framåt mot 

sommarens begivenheter och den 
gigantiska händelsen är utan tvekan 
festivalen med Saab 50 år och den 
internationella träffen som SSR håller i 
Trollhättan 18-19-20 juli. Den 18:e är 
speciellt vikt för våra tappra vänner 
från Norge, och även från andra länder, 
som har genom fört den gigantiska 
prestationen Nordkapsrallyt som går i 
mål den 18:e. Synd är att Saab själva 
har varit väldigt sena med planerna 
inför 50 års firandet vilket har resulte-
rat i att informationen till alla världens 
klubbar har varit dålig. Men nu finns 
ett digert program som säkert blir en 
riktig höjdare, i denna skrivande stund 
oklart om detta hinner med i detta nr 
annars ii 2-97 som beräknas komma ut 
i maj (nu när utgivningen ska fungera). 
Alla ni andra som brukar anordna 
träffar, och vill göra det i år med, för Er 
är det hög tid att börja smida planer. 
Kontakta klubbmästaren så att inga 
kollisioner med andra träffar uppstår. 
Ni som inte har arrangerat en träff 
tidigare men gärna skulle vilja pröva 
på, tveka inte det är alltid kul med nya 
platser och idéer. Råd och rön får Ni 
av klubbmästaren. 
Med förhoppning att vi ses på års-
mötet i Trollhättan 1 mars och att Ni 
tar det lugnt i vinterföret hälsar Eder 
John 
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Ä BAKRUTAN 

3.4,...1  
IVICLI Oiliall 

Sonett 1 i 
rekordförsök. 
Under en längre tid har funderingar 

funnits på att försöka att göra ett 
rekordförsök på den flygande 
kilometern med en Saab tvåtaktsbil i 
klassen för ottomotorer upp till 750 
cc, utan kraftförhöjande utrustning. 

I Saabs Bilmuseum finns det en 
närmast idealisk van för ändamålet: 
Saab Sonett 1 från 1956. Med 748/cc 
tvåtaktsmotor passar den fint in i 
klassen och dess prestanda med 
toppfart överstiger vida det rekord som 
Ulf "Barabarossa" Boman satte 1988 

med en Fiat 500: 103.3 km/h. Att köra 
flygande kilometern går till på följande 
sätt: En sträcka på 1 km finns uppmätt 
på en rak väg, där lutningen inte får 
vara för stor. En lång anloppsträcka 
skall finnas tillgänglig så att ekipaget 
kan få upp hastigheten innan den 
egentliga tidtagningen börjar över 
startlinjen. Sedan är det bara för 
föraren att hålla pedalen nere efter 
bästa förmåga in över mållinjen. Tiden 
tas av arrangörerna och en 
snitthastiget räknas ut. Sedan är det 
bara att upprepa körningen åt andra 
hållet, detta för att utjämna hastigheten 
så att den kompenseras för väglutning 
och vind. Snitthastigheten för de båda 
körningarna kalkyleras och 
förhoppningsvis har det gått så fort att 
ett rekord har slagits! Vägen till ett 
rekordförsök är dock lång. Enligt 
arrangörerna Falkenbergs MK skulle 
körningarna ske under den första eller 
andra veckan i Juni. Rekordförsöken 

Erik passerar tidtagningen i rekordfart! 
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BAKRUTAN 

körs på allmän (!) väg och den vanliga 
trafiken får helt enkelt vänta tills 
ekipaget gjort sitt försök. Betänk att 
detta sker i Sverige 1996! 
Rekordförsöken under juni månad fick 
dock ställas in p.g.a. att det rätta vädret 
inte infann sig och sköts till i början på 
September. 

Preparering av bil. 

Den bil som ansågs bäst i Saabs 
Bilmuseums urval var vår Sonett 1 med 
chassienummer 001. Även Saab 93 var 
intressant men Sonetten bedömdes ha 
bättre aerodynamiska förutsättningar 

( mindre frontyta) än 93:an. Sonetten 
med chassinummer 1 är den bil som 
hålls i körbar kondition på museumet. I 
princip kan man säga att den är i det 
skick som den var när Erik Carlsson 
och Torsten Åhman körde den i Mille 
Miglia 1989. Att Erik skulle köra den 
även denna gång var självskrivet. Inför 
rekordförsöket demonterades bilen till 
stor del för inspektion och ev. renove-
ring av detaljer. Vår inriktning var att 
behålla bilen i orginalskick så långt 
detta nu var möjligt, och undvika de 
möjligheter till fantasifulla 
modifieringar det synnerligen frikostiga 
reglementet tillåter. Kort sagt, vår 

Inför andra försöket gällde det att stärka sig med kaffe och smörgås. 
Gösta Karlsson från Varberg (inte helt okänd) ser till att Erik Carlsson 
får ett näringsriktigt mål. 
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Blev det något nytt rekord? 

BAKRUTAN 

Sonett skulle på sitt 40:e levnadsår visa 
att prestanda fanns kvar i originalskick! 
Inför ett rekordförsök av detta slag 
gäller det att försöka bedöma vad bilen 
kan klara i realistisk topphastighet och 
anpassa utväxlingen i växellådan efter 
detta. Valet föll på en standard Saab 95 
växellåda med 7: 38 slutväxel och 
standard 4-växlad drevsats. Vid vald 
däcksdimension 155- 15 är då hastighe-
ten på bilen 149 km/h vid 6.000 rpm. 
Frågan var om och hur mycket motorn 
orkade varva över denna gräns. 
Motorn togs isär för inspektion, samma 
motor som monterades i bilen inför 
Mille Miglia 1989 , en GT 750 med 
dubbelförgasare. Denna motor modifie-
rades inte mer i kanalerna bortsett det 
filnings och poleringsarbete som 
utfördes seriemässigt i Göteborgs-
fabriken. Inspektionen visade att 
motorn var i ett mycket gott skick, 
troligen var den fabriksny vid installa-
tionen 1989 och således ej borrad till 
överdimension. Detta var viktigt att 
undvika då motorn i så fall hade fått en 
slagvolym på över 750 cc och således 
inte passat i klassen. Lite puts kostade 
vi dock på motorn, sampassning av 
insugningsrör och avgasgrenrör och 
packningar var på sin plats. 
Cylindrarna honades upp ett par 
hundradelar för ett ökat kolvspel, detta 
för att ge bättre marginaler mot kolv-
skärning. Tändinställningen på 
fördelaren var 2.76 mm innan övre 
dödläge. Tändstiften av racingtyp var 
NGK A9V och smörjningen sköttes av 
5% Castrol TTS.olja i den 98-oktaniga 
blyfria bensinen. Motorprepareringen 
kröntes av ett lager Volvo-röd motor-
färg. I detta skick skall motorn leverera 
57.5 DIN-hästkrafter vid 5.50Orpm. 

Chassieprepareringen går ut på att 
bilen skall rulla så lätt som möjligt. De 
kompromisser som man har i chassie-
inställningen för riktnigsstabilitet etc. 
kan man i detta fall bortse ifrån. Bilen 
skall ju endast rakt framåt och kurvtag-
ning skall normalt inte behöva före-
komma på en raka. Detta innebär t.ex. 
Toe-in = Omm och Camber vinkel =0. 
Bromsarna justeras för att inte något 
belägg skall ligga an det minsta, vilket 
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BAKRUTAN 

får till resultat att vi har en ovanligt 
lång pedalväg innan bromsarna tar. 
Hjullagren togs samtidigt isär för 
rengöring och fettades in mycket 
sparsamt. Lufttrycket i däcken höjdes 
från 1.6 bar till 3.5-4 bar. Vi valde att 
inte modifiera karossen med spoilers 
för att minska luftmotståndet. Ett 
undantag var dock att tillverka en liten 
vindruta av Brooklandtyp som endast 
täcker förarsidan. I övrigt lättades bilen 
på för evenemanget onödig utrustning 
som Speedpilot och stolar. Att ta bort 
stolen för föraren innebar att en 
betydligt lägre körställning som gav 
mindre luftmotstånd. För att det hela 
inte skulle bli alltför okomfortabelt 
sattes en liten dyna direkt på golvet. 
Med tillräckligt stor ( lång ) förare, Erik 
Carlsson, så blir körställningen accep-
tabel med ryggen stödd mot väggen till 
bagageutrymmet. 

Provning av bil. 

Efter sammansättningen av Sonetten 
vidtog inkörning och injusteringar 
under en stegvis uppskruvning av 
tempot. Subjektivt upplevdes bilen 
starkare på mellan och högvarv än 
tidigare och vi böljade bli riktigt 
förhoppningsfulla att klara 
"hygglighetsgränsen" på 150 km/h. Ett 
militärflygfält i trakten fick bli examens-
provet innan bilen skulle ställas undan 
i väntan på prov. På en drygt 2 km lång 
bana kom vi upp i en toppfart på c:a 
160 lun/h enligt hastighetsmätaren på 
en följande 9000. ett antal försök på 
rakan utan tendenser till kolvskärning 
gav det resultat vi ville. Nu väntade vi 
bara på väderleksprognoserna och 
samtalet från tävlingsledaren i Falken-
berg, Lennart Lindström. 

Rekorddagen. 

Med 48 timmars varsel fick vi reda på 
att försöken skulle bli av Torsdagen 
den 5 September. Snabbt samtal till 
England och Erik Carlsson så att han 
kunde boka en biljett till Göteborg. På 
Onsdagskvällen hade vi bokat in oss 
på hotell och parkerat vår transportbil 
med Sonetten under kapell på gården. 
På förarsammanträdet sammanstrålade 
vi med de övriga deltagarna. Det finns 
två kategorier, motorcyklar och bilar. 
Under sammanträdet kunde stor 
nervositet och förväntan konstateras 
hos de övriga deltagarna. Vi själva 
däremot var ganska lugna, höll bara 
bilen skulle vi radera det gamla rekor-
det rejält. Första körningen på morgo-
nen gick klockrent, utan bekymmer och 
Erik rapporterade att varvräknaren 
visade strax under 7000rpm under 
körningen på kilometersträckan. Att 
varvräknaren visade minst 400 varv för 
mycket visste vi och det innebar att 
bilen borde ha klarat en hastighet 
mellan 155-160 km/h. Funktionärerna 
rapporterade en medelhastighet på 157 
lun/h och ett nytt svenskt rekord var 
ett faktum i 750-klassen. Nu kunde vi 
åka hem, men vi valde att göra ett 
försök till med större däck för att se om 
det gick att "plocka" några kilometer 
till. Dunlop Vmtage Racing 5.00L-15 
med större omkrets monterades istället 
för de Pirelli Cinturato 155-15 som vi 
hade i första försöket. Nytt försök igen, 
även denna gången utan bekymmer 
resulterade i 159.400 km/ii, vilket vi lät 
oss nöja med då Erik kommenterade: - 
Nu går hon bra och nu är hon hel. Vi 
åker hem! Efter två åk var det klart, 
tämligen odramatiskt då den enda vi 
behövde skruva med var däcksbyte. 
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BAKRUTAN 

På väg mot start. Ture Stamm och Peter Bäckström knuffar fram Erik 
till startområdet för att undvika igenoljade tändstift. 

Saab Sonett 1 har satt ett svenskt 
rekord. 40 år gammal! Nu står hon på 
hedersplats i vårt museum. vår Sonen. 
inte lite stolt över vad hon åstadkom-
mit. Besök henne gärna, så berättar 
hon mer 

Text: Peter Bäckström 
Bild: Stig Hedström 
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Höstrapport från Gotland 
I solnedgången en Fredagskväll i 
Augusti gick vi Gotländska 
"Saabiter" (nytt bra ord) för en gångs 
skull i luften. 
Vi hyrde in oss för 45 minuters flygning 
med "De flygande veteranernas" eget 
flygplan, Daisy. En DC3:a från 1950- 
talet som har plats för 20-talet åkande. 
Mjukstart i svag båge uppåt från Visby, 
såg vår vackra stad från havet i 
solnedgången och låg sedan kvar på 
låg höjd söderut. Vi rundade vid de 90 
vindkraftverken i Näs på södra Gotland 
och gick över land hemåt. Landningen 
var som att fångas upp i bomull och 
det kändes inte när landningshjulen 
tog mark, bara hördes. Något som i alla 
fall undertecknad aldrig upplevt 
tidigare. Kvällen avslutades med det 
obligatoriska kaffet innan blåröken 
spreds över ön. 
Den 24 Augusti var en GotlandsSAAB 
med på söderturen i Stockholm. Vi ger 
en stor eloge till arrangörerna för en 
trevligt upplagd dag. Dock inte till de 
objudna getingarna, som hade släkt-
träff samtidigt med oss vid den 
efterföljande korvgrillningen på Lida 
friluftsgård. 

Septemberträffen var förlagd till en 
lantbrukares privatmuseum i en 
ladugård i Burs på södra Gotland. Vi 
såg en otrolig samling maskiner av 
olika slag. Mycket var gjort av andra 
maskindelar och således hembyggt. En 
moped gick att köra på åkrar och 
sprida DDT med, en metallsvarv drevs 
av fotkraft (om man hade starka ben) 
och några av motorsågarna fordrade 
minst två personer att hantera. Hoppas 
att museet kommer att öppnas för 
allmänheten. Kaffet och eftersnacket 
skedde vid Tomtbod fiskeläge för dem 
som vet var det ligger. 
Jan Alamo 
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Saabskrotarproffsen on tour 
En rullande proffesionell Saab-
skrotningsmaffia har under hösten 
turnerat i Sveriges nordligaste delar 
under täcknamnet "Kalla mig 
Saaby" eller "Steven and Bert's 
scrapping unlimited". 

efter. När turnén var avslutad bar det 
hemåt med trofeerna tätt packade på 
lastbilens flak för att fortsätta 
renoverandet. I tvåtakt såldart! Det är 
härligt att se grabbar som inte bangar 
för lite besvär och arbete för att få ut 

"Car scrapping mafia unlimited" 

Som synes är det glada grabbar som 
lyckligt lösgör lockande delar från en 
gammal toreadorröd Saab 96, vilken 
som synes sett sina synnerligen 
sannskyldigt bästa kilometrar. På 
bilden syns de godbitar som är 
vardagsmat för dylika delikata herrar, 
men som vi andra får längta länge 

sina pärlor på vägarna. Helt odiskuta-
belt ska bilarna rulla och inte ruttna 
bort i någon trädgård eller något 
skogsparti. 

Salomon Degerman 
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MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET 

Om MHRF:s Annonsblad 1996 

Många MHRF-klubbar har hört av sig till styrelsen med klagomål på Annons-
bladets innehåll och distribution. Vi vill här informera om hur produktionen har gått 
till - eller snarare skulle ha gått till. 

Produktionen. 
Annonsbladet producerades i många år av samma team, men från och med i år 
tvingades MHRF tyvärr att anlita en annan producent. Anbud skickades till flera 
företag, vilket slutligen ledde till ett avtal som tecknades mellan den tidigare 
MHRF-styrelsen och Grafisk Support Dahlberg AB i Göteborg. Avtalet är baserat 
på en mycket omfattande anbudsförfrågan som i detalj reglerar produktion och 
distribution av Annonsbladet. Självfallet skall innehållet vara korrekturläst och 
beställda och betalade annonser finnas med. 

Distribution. 
Enligt avtalet med producenten skall distribution ske med Posten på sådant sätt att 
Annonsbladet når samtliga mottagare samtidigt senast 20 november. 

Resultatet. 
På flera punkter har det uppenbarligen brustit vid produktion och distribution av 
årets Annonsblad. Om er klubb fått klagomål från medlemmarna är det viktigt att ni 
i informerar dem om att klubben inte har något ansvar för dessa brister, eftersom 
upphandlingen av Annonsbladet gjorts centralt av MHRF. Ingen skugga skall 
alltså falla på er! MHRF:s styrelse har inlett förhandlingar med framställaren 
angående bristerna och vi återkommer till er med besked om utfallet. 

Betalning. 
Fakturan för årets Annonsblad kommer direkt till klubben från Grafisk Support. Om 
ni anser att produktions- eller distributionsproblem drabbat klubben och dess 
medlemmar ber vi er omedelbart skriva till 
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MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET 

Grafisk Support Dahlberg AB, August Barks gata 21, 421 32 Västra Frölunda 

och sända en kopia till 

MHRF, Box 211 52, 100 31 Stockholm. 

Tyvärr är det nödvändigt att besvära er med detta för att vi skall få veta om, och 
hur, det gått snett. 

Vi är ledsna och förbannade. 
Är det någonting vi har fått klart för oss är det hur efterlängtat och populärt 
Annonsbladet är. Vi har fått så många samtal från klubbmedlemmar som inte fått 
sina Annonsblad i tid att vi är helt överväldigade. Vi har som sagt inlett förhand-
lingar med producenten, och en sak kan vi lova er: detta kommer inta att upprepas! 
Vi har redan börjat planera nästa års Annonsblad och vi skall se till att det blir 
precis lika bra - eller bättre - än tidigare, och vi undersöker hur vi skall distribuera 
det på ett som gör att majoriteten får det samma dag. Någon garanti kan Posten 
tyvärr inte ge, eftersom det till syvende och sist tydligen hänger på den enskilde 
brevbäraren. Vi skall göra vårt allra bästa! 

Med vänlig hälsning 

Åke Andersson 
Förbundsordförande 
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http://www.autosite.se/saab  

Vad är nu detta för kod? "Koden" är 
adressen till vår hemsida på Internet. 
Sedan september 1996 har Svenska 
Saabregistret en så kallad hemsida 
på Intern et. Artikeln är huvudsakli-
gen tänkt att Ona som en kort 
introduktion till Intern et. 

Strävan är att hemsidan skall uppdate-
ras minst en gång i månaden med 
aktuell information. Våra hemsidor 
innehåller information om klubben, 
aktuell information om träffar och 
reservdelsprojekt, faktasidor om äldre 
Saabar, inspelade motorljud och bilder 
från träffar med mera. Hemsidan fmns 
både på svenska och engelska. Inom 
kort kommer våra lokalsektioner att få 
varsin sida på hemsidan. 

Nu kanske du undrar vad vi har på 
Internet att göra, är inte det bara för 
datorfantaster? 
Absolut inte, vill jag hävda. Det finns 
väl inget som hindrar att man använder 
nutidens teknik för att sprida informa-
tion om våra klenoder. 

Det man behöver för att "surfa på 
Internet" är en dator, ett modem, helst 
med en hastighet på 28.800 Bps. Vidare 
behövs programvara och ett abonne-
mang hos en Intemetleverantör. Oftast 
förser Intemetleverantör dig med 
programvaran då du tecknar ditt 

abonnemang. Med Internet kan vi nå 
Saabintresserade över hela Sverige 
och världen. Vi har en möjlighet att 
marknadsföra oss själva och våra 
kommande och nuvarande reservdels-
projekt. Under den korta tid som vi 
funnits på Internet har flera köpt tex 
nytillverkade stötfångarhom efter att 
ha sett information om detta på 
Internet. 

Vi har också möjlighet att ta emot 
anmälningar av intresserade Saab-
fantaster som vill gå med i SSR. Ett 
tjugotal har utnyttjat den möjligheten. 
Som kuriosa kan nämnas att vi fått en 
medlem boende i Japan. Han planerar 
för övrigt att komma till Saabfestivalen 
i sommar. Tala om entusiast! 

SSR hemsida ligger under 
"Autosite.se", som är de många 
MHRF klubbars hemvist på Internet. 
Placeringen är gratis, mot att vi 
"länkar" till "Autosite.se ". Länka 
betyder att man genom att peka och 
klicka på en "länk" hoppar direkt till 
den adressen utan att behöva skriva in 
någon krånglig Internet adress. Samma 
teknik används för att navigera inom 
hemsidorna. Det är det som kallas att 
surfa på Internet. På så vis hoppar du 
från sida till sida och söker efter det du 
tycker är intressant. En annan mycket 
vanlig metod är att söka med hjölp av 
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de så kallade sökmotorerna som finns. 
Med hjälp av en sådan kan du skriva 
in det du är intresserad av, till exempel 
"trubbnos". Sökmotorn letar därefter 
fram varenda hemsida över hela 
världen som sökmotorn känner till 
och som innehåller ordet trubbnos, 
och presenterar sedan resultatet för 
dig. Den populäraste sökmotorn är 
antagligen AltaVista. Andra populära 
sökmotorer är HotBot, Lycos, 
Webcrawler, Euroseek och punkt.se . 
Det finns många fler. 

På Internet kan den Saabintresserade 
hitta mycket intressant. De flesta 
hemsidorna eller "siter", för Saab-
intresserade ligger utomlands. I 
Holland har en kille en hemsida med 
dels en mycket genomarbetad inoffi-
ciell guide till Saabmuse&, dels en sida 
med länkar till i stort sett varje hemsida 
med Saabanknytning. I Belgien finns 
en hemsida med de flesta Saab-
klubbarna i världen. En populär 
företeelse är de så kallade mailing-
listorna. De kan ses som en typ av 
elektronisk anslagstavla, dit prenume-
ranter postar sina inlägg. Postade 
inlägg sprids till samtliga prenumeran-
ter på mailing-listan. På en sådan lista 
kan man ställa en fråga rakt ut, och 
inom något dygn är det alltid någon 
som kan hjälpa till genom att svara på 
frågan. De mailing-listor jag känner till 
heter "The Saab Network" och 
"Turbo!". 
På SSR:s hemsida finns länkar till 
samtliga ovan nämda siter. 

Det jag skrivit här är inte på något sätt 
heltäckande, utan är avsett att ge en 
kort inblick i Internet världen på 

Saabvis. Under perioden 16 november 
och 2 februari har vi haft ungefär 3500 
besök på vår hemsida. Välkomna att 
besöka vår egen hemsida på Internet! 

Text Martin Bergstrand 

Nedan ett litet exempel på fakta om 
våra Saabar som kan hittas på vår 
hemsida. 

Mörkgrön 	1959-61 
Svart 	BK1 1959-62 
Pärlgrå 	Gy 2 1959-62 
Toreadorröd R2 	1959-69 
Brunbeige Y2 	1959-62 
Polarvit 	W1 	1961-69 
Ishavsblå 	B3 	1962-63 
Citygrå 	Gy3 1962-64 
Grön 	Gn4 1963 
Midnattsblå B4 	1963-65 
Savannbrun Y3 	1964-65 
Glaciärblå 	B5 	1964-66 
Olivgrön 	Gn5 1964-67 
Gul 	Y4 	1966 
Malmgrå 	Gy4 1966-68 
Husarblå 	B6 	1967-69 
Silversand Y5 	1967-69 
Sjögrön 	Gn6 1969 
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Information om nytillverkning 

Stötfångarböjar. 
Ni som tidigare har förbeställt stötfångarböjar till 93,95 och 96, men ännu 
ej betalt, ombedes förskottsbetala senast 970317. Annars anses er 
intresseanmälan förverkad, och stötfångardelarna erbjuds andra intresse-
rade. Priset var 750kr per styck. Porto tillkommer. 
Av produktionstekniska skäl blev det ett vänsterutförande och ett höger-
utförande. 
Leverans är beräknad till mars månad. 
Martin B 

SSR:s Saabshop! 

Passa på och köp upp er på trevliga SSR-prylar inför den kommande 
säsongen redan nu! 

Dekaler, små utsides/insides med SSR-logo 8 kr/st 
Dekaler, stora med dito logo 20 kr/st 
Jubileumsdekaler med Per Eldunds gröna rallybil från 1976 10 kr/st 
Broderat märke med röd kortnossport att sätta på ex.vis jackan 15 kr/st 
Nyckelringar med jubileumslogo 25 kr/st 
Westernskjorta, blå med vitt 92-tryck på bröstfickan 180 kr/st 
T-shirts, vita/gula/röda/blåa, fortfarande ett antal kvar i lager dock ej alla 
storlekar och färgkombinationer. Först till kvarn... 100 kr/st 
Gamla bakrutor, komplettera samlingen därhemma 10 kr/st 

Ring eller skriv till.. 
Jonas Sahla 
Hagenvägen 26 
429 35 Kullavik 
Tfn 031-931753 (onsdagskvällar k118-21) 
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i Umeå. 
19 Oktober 
1996 
Nattrally i trakterna runt Umeå 

Norrlands motorhistoriker hade med 
Carl-G Andersson som rallygeneral 
onbjudit till ett ca 8 mil långt 
veteranrally. 
Tyvärr så hade endast ett tjugotal 
ekipage hörsammat kallelsen. Samling 
och start var förlagd till stadshusets 
parkering. Första start var kl 19.00 , 
dessförinnan gick Carl-G igenom 
kvällens evenemang och önskade 
lycka till på färden mot målet för rallyt. 
I inbjudan fanns även skrivit att man 
skulle ha med sig fikakorg, pennor, 
kompass, linjal,ficklampa, batterier och 
ett glatt humör. Linjalen skulle visa sig 
nödvändig. 
Av den skara SSR medlemmar här runt 
Umeå så hade bara 3 (tre) anmält sig. 
Dessa var: Folke och Liselott Nordell i 
blå 96-62, Bosse Nordström och Lena 
Strandberg i gul 96-66 och slutligen 
Anders och Rose-Marie Johansson i 
en röd 96-64, de hade också med sig 
kompisen Peter Eriksson som guru 
inom motorfrågor. Var övriga inom 
Saabfolket höll hus "vete katten". En 
del lär bygga garage och vissa spelar 
"gräsbiljard", även kallat golf. (Ett spel 

där man slår iväg en vit liten boll för 
att sedan leta en halvtimma innan man 
hittar den, ibland dimper den ner i ett 
hål i marken). Nästa höst vill vi se att 
alla Saabå'kare kommer till start. Nåväl 
vi som var där fick i alla fall en händel-
serik kväll. 
Först ut bland Saabåkarna var Folke 
med fru i blå Saab; men dem såg vi 
aldrig röken av mera under kvällen. 
Enligt ryktesvägen hade de haft vissa 
bekymmer med att hitta K.5 i Hörne-
fors, trots att de bott där tidigare 
under många år. Sedan hade de 
"spikat" rätt på kontrollerna och varit i 
mål långt före oss övriga Saabfanto-
mer. 
För att hitta rätt till kontrollerna så kom 
linjalen att bli det optimala Hjälp-
medlet. Det kunde i instruktionen bla. 
se  ut så här. -21mm söder om boksta-
ven Å i Umeå finns K.1. Så det vill till 
att mäta på kartan, utreda vad som var 
söder och bege sig i rätt riktning mot 
den förmodade platsen för K.1. Enkelt 
eller hur? Åtmindstone för de som 
hade rätt utrustning. 
För oss i den gula 66:an innebar första 
halvtimman en uppstressad tillvaro 
med att åka kors och tvärs för att om 
möjligt få tag i något som liknade en 
linjal. Först ett besök på Statoil, nä 
inget av värde. OK macken hade en 
tumstock för blott 34 riksdaler, men det 
var bara så att börsen endast innehöll 
8kr, så det blev inget där heller. 
Räddningen blev min faster som hade 
det vi sökte. 
När vi hittat K.1 ute vid en grusgrop 
fanns den röda 64:an med Anders och 
co ståendes utan ström i batteriet, 
generatorn hade säckat ihop. Det enda 
att göra var att kabla igång den och få 
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den till en lämpligare plats. Frågan på 
K.1 löd: Vem var den förste svensk att 
vinna ett formel 1 lopp och vad 
gokartsporten hette i begynnelsen? 
I alla fall kom vi vidare men den "röda" 
besättningen ihopstuvad i baksätet 
hos de "gula". Tänk att en Saab 96 är 
så rymlig ändå (5 vuxna). Om någon 
undrar, så fråga Anders vad han tyckte 
som klämdes ihop i mitten på baksätet. 
Vi "gula" tyckte det var gott om plats, i 
alla fall fram. Ett märkligt knorrande 
hördes vid snabb kurvtagning vilket vi 
först trodde Anders var skyldig till, 
men det var stänkskydden under 
bakskärmarna som då och då tog i 
marken. Efter vissa justeringar upp-
hörde fenomenet. 
Vid K.3 blev det att tävla mot en 
medtävlare i att gå på styltor ca 10 
meter. Den som blir först får 10 poäng 
och förloraren 0 poäng. Bosse och 
Anders ställdes mot varandra och 
resultatet blev trots intensiva hej-
anden från anhöriga 0 poäng för båda. 

Ingen av herrarna klarade av detta 
utan föll av styltorna ideligen. 
Fikauppehållet kom så vid K.5 i ett 
garage, där även en fråga om traktor-
modell och oljebolag skulle lösas. Vid 
ca hälften av kontrollerna fanns det 
bokstäver angivna (förutom frågorna) 
som skulle bilda ett för kvällen aktuellt 
ord. En del lyckades med detta, 
somliga inte. 16 bokstäver i oordning 
blev till slut ordet "Nattugglevariant". 
Tävlingen var ju en ersättare till den 
klassiska "Nattugglan" som i år tyvärr 
uteblev. Vi "gula" får väl skylla ifrån 
oss med den motiveringen att de 
"röda" var en man mera, så därav löste 
vi inte ordflätan. Efter målgång blev 
det köttsoppa och därefter prisutdel-
ning. 
Någon framskjuten placering fick 
varken de blåa, röda eller gula men vad 
gjorde det för vi hade i alla fall väldigt 
roligt under detta rally. 
Text: Bosse Nordström i den gula 
Saaben. 
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GAS ur tiden. 

Vår hedersmedlem, Gunnar A 
Sjögren har lämnat oss. 
Gunnar avled i oktober 1996 efter 
en tids sjukdom. Gunnar föddes 
1920 i Stockholm, men till-
bringade ungdomsåren i Umeå. 
Det var under den perioden som 
Gunnars välkända passion att 
teckna bland annat bilar och 
flygplan utvecklades. 
Gunnar började 1959 som illus-
tratör på Saab i Linköping. 
Hobbyn blev till ett givande 
arbete. Gunnar var djupt engage-
rad i att ta fram bland annat 
reklam och PR-material på Saab. 

Gunnar ägde en osviklig förmåga 
att avbilda isynnerhet bilar, vilket 

vi har många fina exempel på. Som 
ett exempel bland flera alster kan 
nämnas boken Saab för Saab, som 
säkert pryder bokhyllan, läst och 
vältummad från pärm till pärm, hos 
de flesta av oss. 
Här intill visas ett annat exempel på 
Gunnars briljanta förmåga som 
illustratör och konstnär. 

Vid 60 års ålder valde Gunnar att 
sluta på Saab. Som pensionär 
vidareutvecklade Gunnar sina 
talanger till att även gälla naturen. 

Saabregiseet vill på detta enkla sätt 
framföra våra kondoleanser och 
samtidigt tacka för allt det fina som 
Gunnar hjälpt klubben med. 
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bil 
Var en Saab, det också. Närmare 
bestämt en 96 V4:a av 1974 års 
modell, färgen var Bengt Grive 
grön 	-Nä Veronagrön heter den 
visst. 
Året var 1983, en varm Augustidag 
med ett hyfsat nytt körkort. -Saab 96- 
74 pris 5.500kr- Jag läste annonsen ett 
antal gånger innan brorsan och jag 
åkte iväg för att spana in fyndet. 
Fem burkar färg hade det gått åt till 
"renoveringen" bedyrade säljaren. En 
rostskada framför bränsletanken 
upptäkte vi och efter en stunds snack 
så hamnade priset på 4.500kr och jag 
slog till. Inte så lite stolt styrde jag min 
alldeles egna första bil därifrån och 
kände mig som Stig Blomqvist. 
Rostskadan fixade en snubbe jag 
kände för 400kr, denne snubbe som 
faktiskt heter Torgny är en duktig 
svetsare och lackerare dessutom 
diggare av bilar från "över där" dvs. 
USA. Torgny blev en viktig del av 
förverkligandet av en gammal 
barndomsdröm! 
Jag var ca. 10 år gammal när jag en dag 
på en parkeringsplats fick syn på en 
MG som såg "konstig" ut, den hade 
päls! MG:n var Scotch Brite grön och 
orange! Och gick att klappa! Sedan 
den dagen tänkte jag att en gång skall 
jag ha en bil som ser ut så. 
Det dröjde till 1982, då det dök upp en 
mörkröd VW bubbla (63:a) i flock som 
detta material kallas. Jag blev helt såld 

igen. Den var mycket vacker, färgen 
alltså! (He He). Folkan såg jag flera 
gånger men det som inspirerade mig 
mest var åsynen av en svart Alfa 
Romeo. I dagsljus absorberades allt 
ljus omkring den. Sixten var född, min 
96:a, han skulle alltså bli KOLSVART. 
Efter att ha talat med dussintalet 
färgfirmor och billackerare kom det 
fram att det var ett inredningsmaterial 
och att det fanns i två längder, 1 och 2 
mm. Volvo använde flockningen till ett 
litet fack i instrumentbrädan (radio 
uttag) på 240 modellen. Så långt var 
allt ok! Men, det fanns ju ingen som 
ville eller kunde göra jobbet. Jag 
snackade med Torgny om problemet 
men kom just inte längre med det. 
En dag när jag som vanligt passerade 
Torgnys verkstad höll jag på att köra i 
diket. Där, på planen stod en bläckblå 
Opel Rekord Cou0 69:a. Jag backade 
tillbaka, rusade ut ur Sixten och 
jajamensan, den var flockad. Förutom 
den helt otroliga korn bläckblå flocken 
så hade den röda fönsterrutor! 
Torgny som vid sidan av de vanliga 
rostlagnings och lackeringsjobben 
även sysslade med showbilar och sk. 
Low riders hade skaffat sig ett 
flockningsaggregat. Opeln var ett 
"show ex" och skulle ställas ut på en 
mässa. De röda rutorna var 
sprutlackerade med "candy", en 
transparant färg som dock ej är tillåtet 
att köra med.. Efter att ha klappat 
Opeln i fem minuter gick jag in till 
Torgny och beställde svart flock till 
Sixten. 
Flockning går till så att karossen rollas 
med lim och sedan jordas den. (elek-
triskt, reds arun.) Sprutan är positivt 
laddad med 50.000 volt (låg ström) och 
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alla strån sugs till karossen och 
fastnar ståendes i epoxylimmet. 
Den stora dagen hade kommit då 
Sixten skulle hämtas, han stod där så 
super-sammetssvart att till och med 
•Jänke" Torgny tyckte att den var 
riktigt cool. 
Vid denna tiden var det inne att allt 
skulle ha samma färg som karossen i 
övrigt så det var bara dörrhandtagen 
och fälgarna som undgått flocken. Väl 
hemma dammsik jag Sixten försiktigt. 
man fyller nämligen på så mycket 
överskottsflock för att ytan skall bli så 
hållbar som möjöligt. 1mm modellen 
gäller för utomhus flockning. 

Hur tvättar man den? Är det dyrt? 
Det var de vanligaste frågorna man 
fick av förundrande människor. 1.200kr 
gav jag för själva flocken, men nu 
gjorde jag en massa andra jobb såsom 
mera rostlagning och nya skärmar i 
plast. så slutsumman var på lite mer. 
Tvättar en flockad bil gör man inte. 
nog för att den tål både vatten, snö 
och salt. utan man väntar tills det har 
torkat och sedan borstar man bort det 
med en klädborste eller dammsuger 
karossen! Jag och Sixten blev -stjär-
nor" naturligtvis, många kom för att 
klappa bilen och turister fotograferade 
den. Allt var toppen ända till jag fick 
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för mig att rostskydda den. Man skall 
nog inte rostskydda en gammal bil om 
den inte varit "avlutad" och ned-
plockad i atomer, tycker jag i alla fall, 
för det började rosta riktigt bra efteråt. 
Det blir ett stort moln av rostskydds-
olja vid behandlingen, detta visste inte 
jag då, rostskyddarna gjorde som 
vanligt dvs. Tvättade den med avfett-
ning och högtrycksgevär! Den såg ut 
som en grävling i högdagrarna, snyft! 
Att försöka få någon form av kompen-
sation för det hela var hopplöst, suck! 
Jag körde vidare med Sixten till 1986, 
två år efter flocken, då jag gjorde 
misstag nummer två. Flocken slipades 
bort! Ny rostlagning och svart body-
plast på hela karossen! Bilen blev 
minst 16kg tyngre, dörrarna var som 
kassaskåpsdörrar att stänga. Jag 
flockade om hela härligheten och 
denna gången blev det svindyrt, 
8.000kr. Om jag ändå hade kommit in på 

gammelsaab tankarna innan andra 
flockningen, allt började nu att gå 
sönder och jag tappade gnistan för 
Sixten. En ny gnista tändes dock när 
den stora Saabfestivalen kom 1987 och 
året därpå när jag och en annan 
blivande medlem såg en annons om en 
bilträff hos Saabåterförsäljaren i 
Sisjön, Göteborg. Det var nämligen 
Jonas SahlUs första Göteborgsträff! 
Sixten såldes 1989 för 1.5001cr, en 
betydligt bättre 71-96:a hade dykt upp. 
Min första bil lämnades till skroten i 
början av 1990, den hade då stått i 
flera veckor med åtskilliga parkerings-
böter på vindrutan, enligt vittnen som 
sett den. Sista ägaren var en skum typ 
hely enkelt, varken adress eller 
personnamn stämde, men jag fick 
pengar kontant och utan prut. 
R.I.P 4 ever Sixten! 

Text: Bernt Olsson 
Bild: Gun iith 

Prins Bertil avliden 

En av Sveriges populäraste 
personer, "Motorprinsen" 
Bertil avled den 5 januari. 
SSR sörjer och våra 
tankar går till hans familj. 

22 



BAKRUTAN 

Ventilationsrutan  
Rapport från Vallåkraträffen 
och ideologisk funderande 
Vallåkraträffen är ju från starten i första 
hand för ombyggda bilar av speciellt 
"vårt andra stora Svenska bilmärke - . 
Dock hade några från våra egna led 
slingrat sig in. 6-7 st. bilar i fint 
orginalskick, men också sådana, som 
jag tycker, avarter (Se bilden). Jag har 
själv svårt att se charmen i en groteskt 
förvanskad gammelbil. Speciellt när jag 
tänker på hur fin bilen hade kunnat 
vara i en varsam renovering eller allra 
helst i ett fint orginalslcick. Samtals-
ämnet är känsligt. Konstigt nog 
applåderas och honoreras ännu idag 
"överrenoveringar" av gamla fordon. 

Var i sitter charmen i en gammal 
omlackerad bil med x antal klarlacks-
lager, så att lacken glänser flerdubbelt 
mer än när den lämnade fabriken? Eller 
kromning av detaljer som aldrig av 
någon designer var avsedd att skina 
ikapp med den berömda "Karlstads-
solen". Visst är det fint att titta i ett 
motorrum, där allting är rent och 
snyggt, men låt gärna spår av tidens 
tand få vara med. Det är ju där som 
charmen sitter. Inte i en nymålad 
generator eller uppolerad kylare. Detta 
är min åsikt. Har du en avvikande eller 
liknande åsikt? Skriv till Bakrutan, jag 
tror att detta är ett hett debattämne. 
Kör så det ryker. 
Ulf Stenson 

Till "ventilationsrutan" skriver ni med 
synpunkter. frågor eller bara för att få 
ventilera ideer. Kort sagt allt. Insändarna 
skickas som vanligt till tidningens adress. 
Redaktionen förbehåller sie rätten att 
redigera/korta ned eventuellt långa brev. 
Red. 

Hur skall en gammelsaab se ut? 
Skriv till ventilationsrutan och 
lufta dina åsikter. 
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I Knep & Knåp  il 

Rätta svaret på förra knep & knåp gåtan var inskickat 
av Åke Andersson i Hargshamn. Det rätta svaret löd: 

Justering av främre bandet på en Borg & %mer 
automatväxellåda. Vinnaren har som vanligt en 

överraskning att vänta i brevlådan. Första rätta svaret 
på knep & knåp pysslet i detta nummer har också ett 

fint pris att vänta. Lycka till! 
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Vågrätt 

5. Erics fru 
7. Visar varvet 
10. Kvinnlig saabförare 
12. Dansk klubbtidning 
13. Blå karossfärg 1 962 
16. Innanför bromstrumma 
17. Saab 37 
18. Ger gnistan 
19. Drivkälla 
20. Håller hjulen 
22. Drivmedel 
24. Överst på fördelare 
26. Svensk biltillverkare 
27. Motorort 
29. Från motorn 
31. Kunglig bilklubb 
33. Istället för ventil 
34. Vägvisare 
35. Är SSR med i 
36. Saabsformelbil 
37. Saabort i Sörmland 
38. Efter halvljus 
42. Runt kolv en 
43. Erics svåger och en motor 

Lodrätt 
1. Röd karossfärg 
2. Festivalstad 
3. Visar vägen bakåt 
4. Engelskt ralts? 
6. Alstrar gnista 
8. Ytbehandling 
9. Saabambassaciör 
10. Håller motorn i karossen 
11. Ty sk TT- släkting 
13. MC 
14. Attraktion i Trollhättan 
15. Saab 35 
21. "Mäster' 
22. På skivbroms 
23. Pats kartläsare 
25. Norsk Saabklubb 
27. Hus på hjul 
28. 841cc 
30. Kontakten med motorn 
32. Mellan låda och motor 
39. Saab 91 
40. Formgivare på Saab 
41. Över hjul 
44. Styrmedel 
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AROSMARKNADEN 
VÄSTERÅS 3-4 MAJ 
Vårens stora tvådagarsmarknad för gamla 
fordon, reservdelar och litteratur. 
Marknaden börjar 07.00 	Skyltat från E18. 
Avgift säljare: Lördag/Söndag 200 kr. 

Endast Söndag 100 kr. 
P-avgift besökare: 20 kr. 
Ingen anmälan_ (Insläpp Fredag 18.00-22.00). 
Gratis "Finbilsparkering" i anslutning till marknadsplatsen. 
OBS! Som tidigare gäller att endast säljare som har delar 
med anknytning till vår hobby är välkomna.  

All försäljning av förtäring och drycker förbehålles arrangören. 

Upplysningar: 021-120544 Torbjörn Wahlgren 

ARO S MOTORVETERANER 

FAGERSTA, 
LUDVIKA 
VAG 66 

KÖPING 

EJ 

ENKÖPING. 
STOCKHOLM 
518 

CENTRUM 

HAMNEN 

MARKNAD 

Evenemang 1997  
1 Mars 	Årsmöte SSR. Saabmuseet Trollhättan (se nr. 4-96) 

6 April 	Göteborg swapmeet. Skandinaviens största leksakssamlarmarknad. 
Kl. 10.00-16.00. Plats: Arken Konferenscenter i Göteborg. Arrangör: 
Gunnar Söderblom 031-15 70 70 eller fax: 031-15 10 10. 

3-4 Maj 	Arosmarknaden. Info: se ovan. 

6-8 Juni 	Klubbträff i Anderstorp. Stort evenemang med bla. racing. 
Kontakta: Bemt Olsson på tel: 031-25 69 45 för info. Bemt behöver 
också lokal hjälp med div arrangemang. 

14 Juni 	Veteranträff och marknad. Plats: Kosta folkets park k1.08.00. 
Se nr: 4-96. 

19-20 Juli Saabfestivalen i Trollhättan. Saab firar 50 år som biltillverkare. Mer 
information i nästa nummer eller på Saabs hemsida. Http://saab-
opel.se. eller SSR:s hemsida. 

Ni som tänker anordna någon träff eller har några frågor som rör 
olika evenemang kontakta vår klubbmästare Nicklas Lindberg po 

26 	 telefon: 031 25 59 30. 
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Om: 

Mathias "shejken" Roswall som äger 
en televerksorange Mazda 626. 
Skärpning Mathias. 

Kjell Andersson som bygger busbil 
efter att ha slutfört 95-60 renover-
ingen. 

Jonas SahUn som nu går och suktar 
efter en "jänk". Enligt Jonas så liknar 
de flesta "jänkarna" en "tvåburk" då 
de har rattväxelspak. Vi följer spän-
nande fortsättningen hur det går med 
Sahlns V8:a planer. 

Bertil Maununen som var ordentligt 
nervös inför SM rallyt i Kolsva, men 
när starten i veteranrallycupen gick så 
övergick nervositeten till "killerface". 
Så Ola Strömberg har kanske inte så 
mycket mer att lära "Bena". 

Fredrik "Blydojjan" Ekendahl som 
ledsnat på ruttna balansaxellager och 
stoppat 66:a motor i vinterbilen, en 95- 
76:a, bajsbrun med spybeige inred-
ning. 

Erik Randa som inte fått permission 
sedan han besökte sena höstträffen i 
Umeå. 

Micke "Raset" Bergman som gjorde 
som vanligt- Ett jätte motor skott på 
E4:an i 140 km/h. Mickes kommentar 
var att 188 mil för 15 000 kr är dyra mil. 

Tobbe "Monte" Karlsson som köpte 
en 96-71 av en annan medlem för ett 
högt pris, under den snygga ytan var 
dock inte bilen i lika bra skick så bilen 
döptes till "Sverker". Efter Sverker 
Olofsson i TV programmet "Plus" 
eftersom Tobbe hotade att ringa till 
programmet. 

Ted Stockhaus som verkar bosätta sig 
i dikena sedan han köpt en VW 
Scirocco. 

Sören Lennqvist som äntligen bytt 
växellåda på sin hybrid och sedan 
provkört bilen och skrotat motorn. 
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Säljes: 

Saab 99-71. Mycket fin originalbil, 
pedantskött ägd av morfar sedan ny. 
11.000 mil. Bra i maskin, mycket fin 
kaross och inredning. Aldrig 
ombesiktigad. Rostfritt avgassystem, 
s+v däck. Sista årsmodellen med frihjul 
och Triumplunotor. Pris: 10.000 kr. 
Anders Nordin, tel 060-61 07 84 

Släpvagnsdrag passande till Saab 96 
V4. 
Arne Johansson, tel 031-55 37 91 

Till Saab 99 Turbo -78: 
4 växlad låda. Pris: 900 kr. 
Lars-Erik Danielsson, tel 0220-320 
40, 010-693 57 29 

Saab 95L -75 gul, takräcke, dragkrok, 
bes. 96-04-30 med en etta sidobalk VB. 
Drev till balansaxel troligen trasigt 
(fläkten står still). Bilen finns vid 
Globen i Stockholm. Pris: 5.000 kr 
Kerstin Sterner, tel 08-66402 19 

Komplett fabriksny råkaross Saab V4 
jubileums 80:a. (På monteringsmedar 
från fabrik, har aldrig varit utomhus.) 
Ronalfälgar, en förstärkt och en 
original. Bak/framvagn, motor/vxl-låda 
och alla övriga delar från en demonte-
rad bil (4.500 mil), reg. papper -80:a och 
en -75B. 
Pris: 25.000 kr för alltihop (komplett 
bil). 
K-G Johanson, tel 0580-12286 

Bromsbelägg fabrikat Mintex. M1144: 
hård landsväg, M1155: grus/asfalt, 
M1166 hård rallyköming, M1177 
mycket hård rallyköming. 
Till V4: M20 bak, pris: 420 kr, M1144 
fram, pris: 500 kr, M1166 fram, pris: 830 
kr, M1177 fram, pris: 830 kr. 
Till 900 till 1986: M1144 fram, pris: 450 
kr, bak, pris: 440 kr. M1155 fram, pris: 
620 kr, M1166 fram, pris: 740 Icr, bak, 
pris: 830 lcr. M1177 fram, pris: 830 kr. 
(lev efter maj -97). Pris inkluderar porto 
och engelsk moms. 
Leverans kan eventuellt ske till 
Saabfestivalen 19 juli 50 kr billigare per 
sats. Betalning till Mr Ian Studley i S:t 
Leonards med Eurocheque eller 
kontant. Leverans inom 15 dagar efter 
beställning. Talar engelska. 
Ian Studley, 44 Paynton Road, St 
Leonards on Sea, East Sussex, TN37 
7DY, England 
tel 01424-71 39 27 endast mellan kl 
15.00-19.00. 

Saab 96-66 tvåtakt 
C:a 10.000 mil. Renoveringsobjekt, bra 
kaross, avställd 1977. Pris: 500 kr 
Torsten Andersson, tel 0382-220 31, 
070-634 03 97. 

V4 4WD 
2st växellådor och kardan. 6.35 spec. 
ILL Lamelldiff. Pris:4500 kr. Eventuella 
byten diskuteras. 
Crister, tel 016-142824 
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Köp & sälj 
Saab V4 rallybil säljes, motor def 
(1530cc), vxl std, kpl med bur men utan 
stolar och grill, hyfsad kaross. P: 
2500- 
Tfn 031-931753, Jonas SaWn 

8 st TRX-fälgar till Saab 99/900 t.o.m. 
87 års modell säljes, några i skick 
bättre och några i skick sämre. Pris 
200:- för alla. 
Tfn 031-930626 eller 070-5930646, 
Peter Ludvigsen 

Saab Sport 1965 i T- utförande, lämplig 
för historisk racing, sportmotor. Pris 
16.000 kr 
95-68. Bra orginalskick, nybes. och 
skattad. 11.500 mil. Pris: 14.000 kr. 
95-77. Polisbil 77-83 då körd 3000 mil 
därefter varsamt privatkörd av en äldre 
mani ytterligare 14.000 mil. All tillåten 
polisutrustning kvar. Kan levereras 
nybes. Bilen är i ett bra skick. Pris: 
Från 5.000 kr. 
96-76. Kaross utan motor och låda, för 
övrigt komplett. Kärnfrisk. Pris: 2.000kr 
96-67. Malmgrå. Mycket bra skick, 
behöver lite småpyssel före bes. 10.300 
mil. Pris: 6.900 kr. 
MC V4-67. Malmgrå, bra objekt. Pris: 
7.500 kr. 
Knoppmarchall fantastic, i gott skick 
och delar från 200 kr. 
Halda Twin master. Pris: 1.200 kr. 
Halda Trip master. Pris: 650 kr. 
Mikael Philipson. Tel nr: 08-582 409 
16 eller 010-223 87 73. 

Ny zenith förgasare till saab 93 med 
nytt insug nr:712468. Packningssats 
93. Topplockspackning 93. Ny vatten-
pump till långnos. Höger dörrspeglar. 
"Sverker" 96-71. 10.600 mil i mycket 
bra skick. Nybes.och skattad. Pris: 
15.000 kr. Ev. byten. 
Torbjörn Karlsson. Tel.nr: 08-591 
228 72. 

95-68. Bra bruksskick. Pris: 3.000 kr. 
95-78. Röd. 16:e sista tillverkade i bra 
skick, mycket nytt, lite jobb. Pris: 
10.0001cr. 
95-63. Vit. Bruksskick, bes. u.a. Nya 
bromscylindrar osv, nyrenoverad 
motor som går bra och tyst. Pris: 7.500 
h 
Sportmotor-63. Fabrikstrimmad. Åke 
"Bryggards" första fabriksmotor, 
borrad 70,5, dålig vev utan kolvar. 
66-motor. Trimmad, standard borrning, 
går bra att hänga i. Vass. 
Nytt hjulhus 95-75b/78. 
Till 93-58. Dörrytterplåt H, instruk-
tionsbok, Champion uk 16. 
Beg. reservdelskatalog-93, reservdel-
sprislista 92-93, takräcke 95 nästan 
nytt orginal och diverse andra delar: 
66:a block, 65:a motorer, växellådor och 
diverse övrigt efter ca. 30 skrotade 
Saabar. 
Kortnos motor trimmad, komplett. 
Standard borrad, går bra. 
Fredrik Ekendahl. Telmr: 08-8788 
00 eller 070-587 88 01. Efter 21.00 
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Köpes:  

Bensinmätare till Monte Carlo / Sport 
sökes. 
Anders Revelj, tel 031-91 66 00, fax 
031-91 64 71 

79/80 mod. Saab 96 V4 önskes kjöpt. 
På grunn av då'rlig respons i Norge, 
håper jeg at noen i Sverige har en slik 
bil å selge meg. Ta kontakt!! Dersom 
du har, eller vet om en slik bil till salgs 
så ring med på telefon: -1-4772 55 82 
15, telefax jobb: + 47 73 96 14 44, 
eller skriv fil min adresse: Jöran 
Ödegaard, Martin Stokkens veg 27, 
7027 Trondheim. 

Till en Saab 96/64: 
Ett stötfångarhorn, fyra fålgringar, en 
brytarspets, en instruktionsbok, ett 
nackstöd och två drivknutsgummin. 
Bo Jonsson, tel 0370-130 51 

Till Saab Sport: 
Bromsok fram, nya eller renoverade. 
Fälgar 4-bult. 
Till Saab 96-64: 
Pedalställ och huvudcylinder. Trimmad 
motor grupp 2 ev. endast block och 
underdel. Dörrlister, framskärmar. 
Lars-Erik Danielsson, tel 0220-320 
40, 010-693 57 29. 

Till V4-80 jubileumsmodell: 
Nackkuddar i blå plysch. 
Till 95-78: 
Rostfri "lufthyvel" till taket.  

Ove Fröderberg, tel 08-600 15 64 
eller 010-668 30 40 (dagtid) 

Drag till Saab 95. 
Ingemar Persson, tel 0302-22573 

Saab 96-64 i bra skick. 
Klar att köra på träffar med: Maxpris: 
10.000 kr, i närheten av Stockholm. 
Ove Fröderberg, tel 08-600 15 64, 
010-668 30 40 (dagtid) eller 0740- 
181914 (P-sök) 

Stötfångare bak till 96-70 köpes. 
Martin Bergstrand tel 018-369156 

Övrigt: 

Nytillverkning av sexbladiga fläktar! 
För att kunna fastställa priset måste vi 
veta hur många som är intresserade. 
Två versioner kan levereras, halvfabri-
kat och färdigbearbetade d v s svar-
vade och balanserade med fräst spår. 
Anmälan till Lars Einar 0155-333 21. 
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MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0520-13636 

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

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 

Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 54 Örebro 
Tel: 019-1295 23 

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

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

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

Gotlandssektionen: 
Jan Alamo 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel: 0498-27 93 92 

Trollhättesektionen: 
RolandW idarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 

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

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

Martin Bergstrand 
Bettina Römer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-3691 56 

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

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

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
44930 Nödinge 
0303-22 97 08 

Dina annonser skickar du till: 
BettinaRömer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-3691 56 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1997 

Nr 2 11 April 
Nr 3 18 Augusti 
Nr 4 7 November 

1 din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 
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