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BAKRUTAN 

Hu
ej! Jag hoppas att alla har tagit 
igen sig efter den stora 
pplevelsen Saab festivalen 

och den internationella träffen i 
Trollhättan. Jag tror det kommer att 
dröja länge innan vi får uppleva något 
liknande i Sverige igen, för det var så 
fantastiskt med bilar och folk från 
jordens alla hörn. Tänk er bara en Saab 
på Nya Zeeland eller Australien, ett 
rymdskepp måste vara lika vanligt där. 
Norrmännen får vi inte glömma med 
deras otroliga nordkapstur med den 
storslagna målgången i Trollhättan, ja 
man har hur många minnen som helst 
med sig hem efter den helgen. 
Sen återigen en stor eloge till SSR 
Trollhättesektionen och Saab-
automobil som hjälpte till så att vi fick 
uppleva denna oförglömliga helg. 
Nämnas bör att vi var ca 150 funktio-
närer från olika SAABklubbar (de allra 
flesta från SSR) som knappt sov nåt på 
hela helgen. 
Och nu över till några uppmaningar. I 
förra numret av Bakrutan var det med 
en enkät om vad ni medlemmar tycker 
är bra eller dåligt i klubben och utav 
nästan 1200 medlemmar har vi fått in 
ca: 20 svar. Det tycker vi i styrelsen är 
dåligt, antingen sitter det 1180 med-
lemmar ute i landet som 
tycker att klubben 
fungerar så bra att dom 
inte behöver svara eller 
så struntar man i vad vi 
pysslar med. Detta 
tycker vi är mycket 
tråkigt då vi ser denna 
enkät som ett sätt att 
pejla vad ni tycker och 
ett sätt för oss i styrel- 

sen att få reda på om vi jobbar rätt. Så 
ta och ryck upp er nu och fyll i enkäten 
och skicka den bums till Martin 
Bergstrand så vi kan göra en seriös 
utvärdering av svaren. 
Sen har vi nästa dilemma. Det är det 
stora ointresset att ta en styrelsepost. 
Som ni alla vet så hade Göran Kölborn, 
vår ordinarie sekreterare, velat avgå 
redan vid årsmötet men ingen ny 
kandidat fanns så han ställde upp 
tillsvidare. Nu har vi åter igen sån tur 
att Göran har sagt att han fortsätter 
som sekreterare för han känner att han 
kan göra nytta för oss i SSR. Detta 
kom som en skänk från ovan då även 
vår vice sekr. Fredrik Ekendal har 
avsagt sig sina uppdrag av personliga 
skäl. Då hade vi hamnat i ett enormt 
krisläge för utan någon sekreterare kan 
ingen klubb fungera. Vad gör vi när det 
inte återigen bland 1200 medlemmar 
inte finns någon som vågar ta på sig 
en styrelsepost, detta är minst sagt 
beklagligt. 
Med dessa ord vill jag ändå önska er 
en god slutspurt på denna otroligt 
fina Saabsommar. John 
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BAKRUTAN 

Saab 
Niofem 
Den 10 juni varjag som representant 
från SSR inbjuden att delta vid Saabs 
premiärvisning av den nya Saab 9-5. 
Saab har byggt upp ett särskilt center 
kallat "Saab 9-5 launch centre", för 
lanseringen av den nya bilen. 

På morgonen, måndagen den 10 juni 
samlades ett stort antal journalister 

och representanter från Saab klub-
barna utanför Saabs bilmuseum och 
Saab 9-5 launch centre. 

Saab 9-5 launch centre 
Presentationen inleddes med att Saab 
Automobiles AB VD Robert W 
Hendry kort berättade om arbetet med 
9-5 och representanter från 9-5 del-
projekt redogjorde för sina områden. 
Presentationen fortsatte med en film 
om 9-5 som avslutades med en effekt-
full övergång till visningen av bilarna 
"live". Äntligen var det då dags. 
Då röken skingrats står ett flertal 
silvermetallic 9-5:or på rad. Mitt 
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BAKRUTAN 
"lus 

A 

omedelbara intryck av bilen var, att här 
har man verkligen lyckats! I centret 
fanns, utöver bilarna, flera montrar 
bemannade med Saabs egna tekniker 
beredda att svara på alla upptänkliga 
frågor om 9-5. 

Real life safety 
Särskilt imponerande är den monter 
med två 9-5:or som frontallcrockats i 60 
km/h med cirka 50% offset. Närmande-
hastigheten var alltså 120 km/h. 
Provresultaten visar att ingen av de 
åkande ådragit sig allvarliga skador. 
Ett mycket tufft krockprov, och ett 
exempel på att 9-5 lär tillhöra det 
absoluta toppskiktet vad gäller 
säkerhet. Imponerande! 
Saab benämner sitt 
krocksäkerhetsarbete"Real life safety". 
Man betonar att arbetet med att 
tillverka och utveckla bilarna måste 

bygga på krocksituationer som liknar 
verkligheten så mycket som möjligt. 
Att krocka bilar mot betongmurar har 
visserligen ett visst berättigande, men 
det är ingen typisk krocksituation, 
sedan må Vägverket säga vad de vill. 
Karossen deformeras i olika steg 
beroende på hur kraftig kollisionen är. 
9-5 har alltså en mycket hög säkerhets-
nivå. Krocksäkerheten förstärks 
ytterligare med krockkuddar, även 
sidokrockkuddar. 
19-5 får Saab Active Head Restraint, 
SAHR, premiär i serieversion. SAHR är 
en enkel mekanisk anordning som 
reducerar risken för whiplash skador 
väsentligt då bilen körs på bakifrån. 
Då ryggen pressas mot ryggstödet 
pressas nackskyddet samtidigt uppåt 
och framåt med en hävarm för att 
stödja nacken, vilket reducerar den 
lömska och farliga pisksnärten. 
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BAKRUTAN VA 	 A 

Provkörning 
Provkörningen var förstås dagens 
höjdpunkt. Till vårt förfogande stod 
fem kombinationer av motorer och 
växellådor och olika komfortnivåer. Vi 
delade på oss två och två. Stig 
Holmlund från Saab Turbo Club of 
Sweden och jag delade bil tillsammans.  

benämns asymmetrisk laddning, och 
som så ofta annars går Saab i spetsen 
för utvecklingen. 
Provkörningarna var upplagd på så vis 
att man följde en roadbook som ledde 
oss ut på minst sagt inspirerande 
vägar runt Trollhättan. Vi tog tillfället i 
akt att provköra alla fem kombinatio- 

9-5 kan fås med tre olika motorer. 2.0 
liters på 150hk, 2.3 liters på 170 hk och 
en 3.0 liters V6 på 200hk. Alla motorer 
är utrustade med lättrycksturbo.V6:an 
kan endast fås med automatlåda. 
Jag måste erkänna att, trots att jag är 
en anhängare av manuella lådor, tycker 
jag att kombinationen V6 och automat-
låda fungerar ypperligt. Den stora 
nyheten är att turbon endast utnyttjar 
den ena av två cylinderbankar till att 
överladda alla cylindrar. Tekniken 

nerna. Mitt omedelbara intryck var att 
9-5 är mycket följsam och komfortabel 
kombinerat med en MYCKET fin 
väghållning, utan att för den skull vara 
stötig. 
Motorerna är starka och mycket 
flexibla, maximalt vridmoment tas ut 
vid så låga varv som 1800rpm för 
fyroma och 2100rnm för sexan. 
Fortsatta provkörningar bekräftade 
detta. Det är möjligt tack vare den 
avancerade hjulupphängningen och 
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BAKRUTAN V 
	

A 
det mycket vridstyva chassiet. Det 
vridstyva chassiet innehåller flera 
konstruktionslösningar som patent-
sökts. Man har också lyckats mycket 
väl med att ljudisolera bilen. Bilen är 
påfallande tyst även i höga farter. 
Hastighetsmätaren är ett synnerligt 
viktigt instrument i 9-5! Den låga 
ljudnivån och väghållningen gör att 
det är lätt att köra för fort. 
Hastghetsmätaren har en komprimerad 
skala över 140 km/h för att möjliggöra 
en exaktare avläsning i hastigheter 
upptill 140 km/h. 
Ratten är givetvis ställbar och försedd 
med kontroller för bilstereon av 
Harman Kardons fabrikat. Turbo-
trycksmätare saknas. Något man 
känner igen från tidigare "lättryckare" 
Turboaggregatet räknas som en 
integrerad del i motorkonstruktionen. 

Design 
Designteamet under ledning av Einar 
Hareide har verkligen lyckats med 
designen. 
Bilen ser mycket kraftfull ut och 
fortsätter den kilformstradition man 
förknippar med Saab. Man har smält 
samman traditionella Saab linjer med 
en del nya grepp. 
Grillen med ett stiliserat flygplan för 
tankarna till emblemet på 93:orna och 
95/96:oma till och med 1962. Man 
identifierar snabbt den klassiska Saab 
linjen som börjar vid motorhuven och 
fortsätter under sidorutorna mot C-
stolpen där den fortsätter upp mot 
taket. Det är svårt att göra en bil där 
entusiasterna känner igen sig, samti-
digt som bilen är tillräckligt nyska- 

pande för att attrahera nya kund-
grupper. Jag hoppas att bilderna gör 
bilen rättvisa. Nu väntar vi på kombi-
versionen av 9-5. Saabs första kombi 
sedan 1978. 

Interiör och komfort 
Det första som möter föraren är 
dörrtröskeln försedd med samma logo 
som återfinns i grillen. Instrument-
panelen är en mix av det bästa från 
9000 och nya 900. 
På typiskt Saab maner hittar man flera 
omtänksamma detaljer, en stor mängd 
förvaringsfack, integrerade mugg-
hållare i instrumentpanelen och bakre 
mittarmstödet, kylt handsfack i bilar 
med luftkonditionering. Handskfacket 
håller en temperatur på cirka 7 grader 
om så önskas. Tändningslåset åter-
finns förstås på mittkonsolen. 
Ventilerade stolar finns som tillval. De 
fungerar på så sätt att två extremt 
platta fläktar suger ut alstrad kropps-
värme från stolarna. Fläktarna är 
synnerligen effektiva. Det var varmt 
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den dagen och vi hade tillfälle att 
jämföra med och utan. En synnerligen 
bekväm innovation. Ventilations-
systemet har två olika klimatzoner, 
föraren kan välja att ha en annan 
temperatur jämfört med passagerarna. 
Upp till 5 graders temperaturskillnad 
går att få mellan zonerna. 
9-5 är utrustad med dubbla solskydd. 
Solskydden går nämligen att vika så 
att de täcker både front - och sidoruta 
samtidigt. 
Stöldskyddet på 9-5 är det enda skydd 
som klarar Stölskyddsföreningens alla 
krav, vilket innebär att det inte går att 
bryta sig in på 2 minuter och inte heller 
köra iväg efter ytterligare 5 minuter. 
Man har löst det bland annat genom 
en kombination av friroterande 
låscylindrar och förstärkta infästningar 
för låsen. Självklart har 9-5 elektronisk 
startspärr. 

Tack 
Slutligen, ett stort tack till Saab 
Automobile AB och framförallt 
Torsten Åman som bjuder in oss Saab 
klubbar och låter oss ta del av nyhe-
terna. 
Nu får vi se vad Vägverket och 
statsmakten hittar på, man upphör 
tyvärr inte att förvånas. 
Vi kan bara hoppas att de tar sitt 
förnuft till fånga. 

Text: Martin B 
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BAKRUTAN 

Tekniska data 
Transmission: 
Framhjulsdrift, 5-växlad manuell låda eller 4-stegad elektroniskt styrd automatlåda 
av Aisins fabrikat med mekanisk direktdrift på 4:e och 5:e växeln. Tre olika kör- 
program. Normal, vinter och sportprogram. 
Hjulupphängning: 
Framvagn: Mac Pherson fjäderben, krängningshämmare, integrerade hjullager. 
Bakvagn: Multilink hjulupphängning, krängningshämmare, bakaxel med gununi-
upphängd centralbalk, fjäderben. 
Motorer 
Tvärställda, fyra ventiler per cylinder, växellåda och differential sammanbyggda. 
Trionic motorstyrning. Saab Ecopower med reducerad inre friktion. 
2.0 liters fyra på 150 hk vid 550Orpm och 240Nm vid 1800rpm 
2.3 liters fyra på 170 hk vid 5500rpm och 280Nm vid 1800rpm 

4\23  
3.0 liters sexa på 200 hk vid 5000rpm och 310Nm vid 210Orpm 
Prestanda: 
0-100 lan/h (man./aut.) 

	

3.0 	 - / 8,0s 
8,5s / 9,5s 807 120Ian/h på femman 13,0s 

2.0 10,0s / 11,0s 80-120km/h på femman 14,5s 
Mått och vikt: 
Längd4805mm 
Bredd: 2042mm 
Höjd:1440mm 
Axelavstånd: 2703mm 
Spårvidd: 1522mm 
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BAKRUTAN 

Kristianstadträffen 

Så var det äntligen dags för det första 
riktiga evenemanget i Saab-Skånias 
regi: 
Ett rally med start i Kristianstad. vi  
möttes på Bilpartner i nyss nämnda 
stad efter hopsamlande av rekordlågt 
deltagande, 5 stycken, så det var inte 
så svårt att i minikaravan köra till 
Statoils taverna. 
Vart tog alla ca 79 möjliga plus kring-
liggande landskaps medlemmar vägen. 
Jag bara undrar? Om ni tycker det har 
varit dålig information eller en aktivitet 
som var mindre attraktiv, hör gärna av 
er till mig. Jag lyssnar med båda 

öronen utfällda. Nåväl, tillbaka till 
Statoils taverna. Där bjöds det på kaffe 
och frallor av Bilpartner. De hade dock 
stängt p.g.a. info om Saab 9-5, som 
plåster på såren fick vi även litteratur, 
affischer och T-shirts av Bilpartner. Vi 
på Saab-Skånia bugar och tackar för 
givmildheten. Den tappra skara som 
dök upp i Kristianstad var Micke 
Isaksson, arrangör i sin 96-67:a, vidare 
Jan-Ove Nilsson i sin orörda 96-V4 av 
69 års modell, Bengt Öhrström från 
Bromölla kom körande sin flotta Saab 
Sonett III-72. Mickes far, Kjell, helt 
följdriktigt Isaksson i efternamn gjorde 
oss sällskap en kortare stund i en 
mycket fin Saab Sonett III-70. Nils-
Axel Andersson med frun Sylvia kom i 
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BAKRUTAN 
en omekad läcker 96-62, såg nästan ut 
som ny. Slutligen kom undertecknad i 
en Suzuki Vitara (billackeraren får 
aldrig min Saab klar). 
Micke hade arrangerat dagen mycket 
bra, lagom svåra frågor och små fina 
vägar. Målet för vår färd var Ilnestorp. 
hos paret Boel och Göran Karlsson 
som dagen efter arrangerade en 
veteranbilsmarknad. Detta par har för 
mig ett imponerande lager reservdelar 
inte bara till Saab utan även andra 
bilmärken. Vi fick gå och botanisera 
bland lådorna och diverse fynd dök 
upp. Nöjda och belåtna, fick vi så fika 
och pilsner. 

Jag vill rikta ett stort tack till paret 
Karlsson, Bilpartner i Kristianstad, 
Micke Isaksson, hans polare och 
övriga deltagare. 
Till alla andra: Vi ger oss inte, kom på 
våra träffar i höst och vinter. 

Väl mött önskar Ulf Stenson. 

C aab-Skånias träff i Båstad/ICnuts 
Otorp blev inställd p.g.a. noll och 
ingen anmälde sitt intresse. Så också 
samkörningen till Trollhättan. 

Ulf  

Pä 
Englandsresa 
eller 
Saabproblem 
i London? 
Då jag vari London såg jag en Saab 
95:a från 1968. Den hade en reklamlapp 
i bakrutan som jag gärna vill förmedla; 
speciellt om du får problem med din 95/ 
96 när du är i London. 

THE SAAB SALVAGE COMPANY 
01815401051 
Specialist 95/96 
Hur priset är vet jag ej och hur arbetet 
blir utfört gäller samma sak. Men det 
kan kanske vara värt ett försök. 

PS. Såg för övrigt samma Saab 95:a 
dagen efter på en helt annan plats i 
London. Världen är liten. D.S. 

Ulf Stensson 
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Saabträff i 
Anderstorp 
6-8 Juni 
eller Utan 
tältpinnar i 
Småland 
Westbo-Aircoolers bjöd in fyrahundra 
märkesklubbar och de flesta lovade 
att komma, det kom två! Ford Capri 
och SSR! 

Elva stycken Saabar blev det som mest 
på Lördagen, ditlockade av den största 
attraktionen nämligen att köra på G-P 
banan med egen bil! Efter STCC, JTCC, 
F3 mm så var det dags för de snabba 
bilarna. Några VVJ:s och Capri:s fick 
också vara med trots att de är dubbelt 
så snabba som sina original. Detta 
spelade dock ingen roll då högerfoten 
på Saabfolk är av storlek 57! 

Efter lite strul med kommunikationen 
mellan Anderstorps Racing Club och 
Westbo Aircoolers så fick vi äntligen 
komma iväg. Man förstår plötsligt 
varför de kör av i slutet av raksträckan, 
banan smalnar av rätt ordentligt och 
blir till en nittiograders sväng. Att 
komma däri 250 kmAi eller mer, hua! 
Själv höll jag något under 250.... hmn! 
Tur var väl det, för två kurvor senare 
mötte jag (och andra) traktorn som 
sopar banan! 
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Zackrisson luftar sin turbo V4:a 

V BAKRUTAN 
Ingen olycka skedde som tur var. 
Efter ett depåstopp på 40 minuter i 
väntan på att borsttraktorn skulle bli 
färdig (de stora grabbarna i STCC hade 
kört upp extra mycket grus på banan), 
var vi igång igen. Några roliga varv 
och 90 km/h genom karusellkurvan på 
heta 155:or så var jag nöjd, rullade in i 
depån och gick upp på taket och 
kollade in de andra kärrorna. 
Tråkigt var att Anderstorp hade blivit 
snuvat på historiska standardvagns 
EM, i år gick det istället till Ring 
Knutstorp och det på samma helg som 
Saabs 50 års kalas. Kanske blir det 
bättre nästa år? 	, 

Westbo som är Svengerska för Västbo 
(ett område i Anderstorp) är en av 
många Volkswagen klubbar i Sverige, 
önskade oss välkomna nästa år igen. 
Vi får se om jag eller någon annan får 
lust att sköta Saabbiten till nästa år. 
Vädret var mer än bra, tr.dagar av sol 
fick mig att se ut som en nykokt kräfta. 
Olika kringalctiviteter fanns det gott 

om hela helgen, det var ju Svenska 
flaggans dag så centrala Anderstorp 
var ett enda stort tivoli. 
Campa fick vi göra nära banan, när 
man skall resa tält är det bra om man 
har tältpinnar med sig 
Det hade inte jag... Vänliga medlemmar 
från Färjestaden på Öland var välför-
sedda med den varan, så det löste sig 
till slut! 

Text och foto: Bernt Olsson 
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BAKRUTAN 

Tjuvstarten på Saab- 
Skånias första träff eller 
Rapport från Tjolöholm 
Classic show 

Där blev första mötet för några 
av Saab-Skånias medlemmar. 
Då jag ringde arrangören blev 

han själaglad att några Saabar ville 
ställa upp. Gärna ca 5 stycken, dock 
inte 5 röda från 63 utan gärna blandat. 

Sagt och gjort, efter en del 
runtringningar fick jag tag på Micke 
Isaksson från Hanaskog som har en 
otroligt fm malmgrå Saab 96 av 
årsmodell 1967 som han själv är 
"uppvuxen i". Vidare kom Reine Wulff 

från Veinge i en Saab Sport från 65 
också den väldigt fin. Den bilen kunde 
han ägt från allra första början. 
Kenneth Nilsson från Teckomatorp 
med Saab Sonett av 1966 års modell 

tillsammans med sin fru (årsmodell vet 
jag ej) kom också. Deras bil var också 
mycket fin. Slutligen hade 011e Sjöberg 
från Asarum kommit till Tjolöholm i en 
Saab 95 årsmodell 62 i orginalskick 
med lite skavanker här och där. Mycket 
charmig! Utöver dessa bilar räknade vi 
till ungefär 6 olika Saabar på 
veteranbilsparkeringen. 
Vädret var behagligt molnigt, vilket 
lockade till sig mycket folk. Skall jag 
kritisera något så var det veteranbils-
marknaden, den var inte något att 

hurra för. - Det var första 
gången jag var med på 
utställning. Själv är jag 
entusiast och inte så tekniskt 
kunnig. Därför var det intres-
sant att lyssna och förhopp-
ningsvis lära sig något av 
speciellt Kenneth, men även 
av de andra. Jag har redan 
framfört tack till dem för att de 
ställde upp, men det tål att 
upprepas. 

Tack än en gång! 

(fy 
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Enkätsvar efterlyses! 

I dagsläget har cirka 30 medlemmar 
skickat in enkäten. 
Cirka 1150 medlemmar har inte skickat 
in något enkätsvar. Det är tråkigt att så 
många medlemmar inte är intresserade 
av att uttrycka sin åsikt och påverka 
sitt SSR. 

Till er som skickat in vill vi tacka för att 
ni tagit er tid att fylla i enkäten. Vi läser 
noga varje svar för att få veta vad ni 

tycker. Till er som inte skickat in, än är 
det inte försent! Tänk på att det bland 
enkätsvaren lottas ut tre presentkort 
på 150 kr att handla i klubbshoppen 
för. 

Adressen är: Martin Bergstrand, 
Börje Bösslinge 755 92 Uppsala. 
Senast 1 november vill vi ha ert svar. 
Det går bra med kopior om ni inte vill 
riva i tidningen. 

Tack på förhand 

Tätningslister 
för dörrarna 
Tätningslister i tyg/gummi/metall för 
93, 95 och 96 mellan 1960 och 1971. Vi 
har fått tillräckligt många intresse-
anmälningar för att fortsätta arbetet 
med att ta fram listerna. 
Ni som är intresserade av listerna, men 
inte skickat intresseanmälan, det är 
inte försent att göra det. Pris eller 
leveransdatum är alldeles för tidigt att 
säga någonting om, men priset torde 
som sagt inte understiga 500 kr styck. 
För att få ned priset kan det bli aktuellt 
med halvfabrikat, det vill säga att 
listerna levereras på löpmeter och att 
köparen själv ansvarar för att iord-
ningställa ändarna nere vid trösklarna. 

Martin Bergstrand och Rolf Jensen 

Intresseanmälan per post eller E-post 
till: 
Marlin Bergstrand 
Börje Bösslinge 
755 92 Uppsala 
E-post 

martin.bergstrand@swipnet-se 
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En ny bil på 
gården.. 
Känns det igen? Du tycker att nu får 
det vara nog med bilar, och det skall 
absolut inte köpas någon mera! Ja, 
ja, lätt att säga men svårt att efter-
leva. Med diverse bilar hemma från 
Saab 93B-59 till 900-89 var det fullt. 
Nästan.... 

Förvärvet 
Men, men, då Bettina och jag var och 
handlade på stormarknaden ringde det 
i mobiltelefonen. Det var John som 
undrade om jag inte behövde en 
vinterbil. Det var en 2-dörrars silver-
mink 99-71:a. Karossen var sådär, men 
motorn var en pärla och priset var klart 
överkomligt. Motorn kanske var något 
att stoppa i den avsomnade 99-70:an? 
Jag bad John att få återkomma efter en 
liten "förhandling" med regeringen. 
Kort därefter ringde jag upp John och 
sa, jag tar den. Senare på dagen körde 
John upp bilen till Uppsala. Då John 
svängde in med bilen på tomten, 
tänkte jag, f-n vilket vrak. Vid en 
kontroll såg det värre ut än vad det 
var, hål på de vanliga 99 ställena som 
t.ex. framvagnsbalkarnas infästning i 
golvet, hjulhuskantema och dörrarnas 
nederkanter. Efter en fika körde jag 
John in med nyförvärvet till järnvägs-
stationen, i bilens pris ingick nämligen 
en returbiljett till Stockholm. Då vi 
körde genom en stor vattenpöl, var jag 
ytterst nära att få tidernas lavemang. 
Genom hålet i golvet forsade nämligen 

vattnet in i kupén med en kraft som 
Niagarafallen och lade sig tillrätta på 
golvet bakom. Säkert flera liter. Vi bara 
gapskrattade åt eländet, vad skulle 
man annars göra? 
Väl hemkommen fick bilen sova på 
tomten i flera månader. Som så ofta 
annars, kom det mycket annat i vägen. 
Då jag slutligen tog mig an bilen, hade 
jag inte hjärta att bara ta motorn som 
för ovanlighetens skull på en 71:a var 
en 1,7 liters med frihjulslåda. De flesta 
71 :or hade 1,85 liters motorn utan 
frihjul. 

Insikten 
Som sagt, jag hade inte hjärta att 
skicka iväg bilen till pressen. Det var 
ju faktiskt en 26 år gammal bil. Den 
borde behandlas med respekt. Dess-
utom växer inte tidiga 99:or på trän 
direkt. Jag började att på allvar under-
söka vad som behövde göras. Det 
visade sig att rostangreppen var 
betydligt värre än vad som först visat 
sig. 
En missriktat ambitiös tidigare ägare 
måste haft mycket goda kontakter med 
Plastic Padding. Svetsning som metod 
att sammanfoga plåt var säkert ett helt 
okänt begrepp. 
Det var svetsat på ett ställe, nämligen 
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ett bakre chassiefåste som en tidigare 
ägare gjort en egen variant på. 
Infåstningspunkten för staget var 
flyttad lite grann, vilket gav bilen 
intressanta kurvegenskaper. Brom-
sarna var urusla, handbromsen var 
förstås obefintlig, dörrlåset saknades, 
stötdämparna satt där mest för syns 
skull, generatorn var bränd, fram-
stolarna kom från en EMS, original-
stolarna följde tack och lov med. 
Listan var lååång, och jag skall inte 
trötta ut er med det. Men så var också 
bilen egentligen köpt för att donera 
motorn! 
Det gick åt mycket arbete med att få 
bilen genom besiktningens nålsöga. 
När reparationerna började närma sig 
slutet var jag tvungen att på grund av 
en liten olyckshändelse med 900:an 
snabbt ställa i ordning 99:an på två 
kvällar för att ha något att köra med i 
stället. 
900:an skulle nämligen besiktigas, och 
med väntetider på 2,5 månader lät jag 
99:an överta 900:ans besiktningstid. 
Det blev tyvärr bakslag på ljus-
inställningen och en spindelled som 
jag ej kontrollerat innan. Då det väl var 
åtgärdat, ombesiktigades bilen med 
blankt protokoll. 

Pärlan 
Nu gör bilen tjänst igen med förtjänst. 
Det var lite skrap i lådan då den var 
kall, men med lite Quaker State från 
Göran är lådan numera nöjd. Triumph 
motorerna är kanske inte de mest 
driftsäkra motorerna som funnits och 
de tekniska lösningarna är "intres-
santa". Men som någon tidigare sagt, 
antingen bor det en ängel, eller så bor 

det en djävul i motorerna. I denna 
motorn bor det definitivt en ängel! 
Bilen är inte omlackad, utan uppiffad 
med specialbeställd sprayfärg med rätt 
kulör. Ett budgetalternativ till en 
lackering. Bilen är dock väl värd en 
omlackering i framtiden. Drivpaketet är 
inte rivet, men har förstås fått nya 
tänddelar, filter och oljor. Fräscha 
stötdämpare sitter också på, bilen 
skulle dock må bättre av en omgång 
nya fjädrar. 
Då John och jag var nere å klubbens 
vägnar i Trollhättan drog bilen 0,79 per 
mil vid en marschhastighet på cirka 110 
km/h. Inte illa tycker jag. Trots att 
denna bil inte är i toppskick, utan 
snarare i fint bruksskick, är det inte 
ovanligt att människor ler igenkän-
nande och pekar då jag kommer 
körande med den. Det är man inte van 
vid i en 99:a. 

Bevara 99:orna! 
Skall vi rädda några 99:or till eftervärl-
den är det hög tid att vi gör det NU! 
99:orna har mycket charm, även om det 
kanske inte är samma typ av charm 
som vi möter hos 92, 93, 95 och 96:or. 
Här har du Saab:s första steg upp i de 
högre klasserna. Med detaljer som 
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tändningslåset mellan stolarna. 
Parkeringsbroms och växelspak är ju 
redan placerade på golvet. Dessutom 
är tändningsnyckeln ur vägen från 
knäna vid en eventuell kollision. 

Genialt! 
99:an har indragna trösklar för att 
underlätta insteget. Panoramarutan är 
en annan detalj, jämför gärna med flera 
andra bilar som ofta har A-stolpen i 
vägen vid te x stadstrafik. Ta VW Golf 
som exempel. En annan rolig detalj är 
instrumentbrädan på 99:orna till och 
med 1970. En för mig tidstypisk mix av 
vad som komma skulle i 99:an och 
Saab 95/96. Betrakta också designen 
som helhet, skapad av mästaren Sixten 
Sason, en av de bästa industri-
designerna Sverige skådat även vid en 

internationell jämförelse. 
Ta vara på våra 99:or innan pressarna 
gör det. Sen är det försent att ångra 
sig. Vad gör man med en hyfsad 96-70? 
Sparar förstås! Vad händer med en 
motsvarande 99-70? Jag fick tag på en 
70:a som skulle köras i folkrace. 70:an 
är för övrigt till salu. Tro nu inte att jag 
bara vurmar för 99:or, ingalunda. 
Tvärtom, jag älskar tvåtaktarna och 
V4:orna. Jag tycker bara att 99:orna är 
en del i vårt tekniska kulturarv som vi 
inte får försumma. Läs gärna Classe 
Johanssons utmärkta artikel i Classic 
Motor nr 1/97 om Volvo 140 och Saab 
99! 

Martin, 99-70, 99-71, 99T-78. Och 

tvåtaktarna förstås! 

Saabomania 
Läste i sista numret av Classic and 
Sportscar om lain Hodcroft, som 
kanske har världens största samling 
av Saab modellbilar, över 700 
stycken! 

Han började samla 1986. Året efter 
besökte han Sverige för första gången 
då Saab firade sitt 40 års jubileum, 
bara för att finna en speciell modell 
nämligen Sommervilles Talladega. 
Denna kunde man vid denna tidpunkt 
bara få genom fabriken. Ingen gick att 
uppbringa, men några veckor senare 
skickades den som en gåva från Saab, 
till Iain. 1995 fann Iain sin favorit- 

modell på Göteborgs swapmeet. Det är 
en 92.a i trä ungefär i skala 1:12. Ca 10 
stycken blev gjorda. Dessa skänktes 
till viktiga människor inom Saab. 

Annars är det mest märkliga fyndet av 
alla en 93:a av Marx, som han betalade 
mindre än 80 kronor för, vilken förmod-
ligen är den enda existerande. Utöver 
detta samlar Iain på tröjor, broschyrer, 
foto mm av Saabar. 
Det är bara att önska honom lycka till i 
sitt samlande. 

Ulf Stenson 
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Saab 50 år! 
Festivalernas:festival 
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A 

S å blev det till slut fredagen den 
18 juli, efter nästan ett års 
planering och förväntan var 

slutligen till ända. Nu skulle det "bara" 
funka till 100%. 
Undertecknad liksom 119 andra hade 
anmält sig som funktionärer. Ca 2000- 
2500 personer med Saabbilar som 
hobby eller jobb från hela världen 
skulle tagas om hand. Tur att inte alla 
hade sina Saabar med sig, det räckte så 
bra med ca 1000 härliga bilar! 

På fredagen anlände de tappra som 
kört Oslo-Nordkap-Trollhättan, en 
sträcka på drygt 400 mil. Alla kom 
lyckligt fram och bara en motor gick 
åt.... 
De svenskar som var med och körde 
får gärna och berätta mer om äventy-
ret. Det jag vet är att Nordkaparna fick 
åka nya 9-5:an på Saabs provbana och 
senare på kvällen bjöds man på en 
middag, med underhållning, av Saab. 
Underhöll gjorde också Erik "på taket" 
Carlsson. 
På oefterhärmlig "swenglish" höll han 
många tacktal till bl.a. Gammel Saabens 
Venner, den Norska klubb som höll i 
hela Nordkapsfärden. Erik lyckönskade 
också det nygifta par som åkte hela 
vägen i en Sonett. 
-Det äktenskap som klarar 400 mil i en 
Sonett klarar allt! 

Lördagen den 19:e ålade jag mig ur 
tältet på Hjulkvarns camping klockan 
06.30, senast klockan 07.00 skulle vi 
funktionärer anmäla oss för att därefter 
bli placerade på de olika stationerna. 
Själv stod jag tillsammans med tre 
andra och lotsade bilar till banan. En fil 
till parkeringen och den andra till 

banan, om man hade föranmält sig för 
banköming vill säga. 
Man fick "avrosta" sin skolengelska 
när rader av Holländare, Tyskar, 
Italienare och Engelsmän anlände. 
Efter ett tag i hettan så blev det stopp i 
"kolan", man började snacka Engelska 
med svenskar och tvärtom! 
Incheckningen gick väl rätt så bra. Att 
allt skall gå 100% gnisselfritt på så här 
stora tillställningar är väl nästan att 
betrakta som omöjligt. 

Körningen på banan var en av höjd-
punkterna denna dag. Klass efter klass 
avverkades i bra tempo. Hornen växer 
en bit varje gång man får ut sin 
"knatterik" på banan. Några varv på 
heta "Gnisslaved" är allt som behövs. 
Gör sköj!!! 
Att kolla in tävlingsbilsklassen var en 
annan höjdpunkt. Vilda tvåtaktare och 
dito V4:or. 
Roligt var att Stig Zackrissons feta 
turbo V4:a nu gick bättre än på 
Anderstorp. Nu såg man att det var 
ordentligt med "pulver under locket", 
som en annan Stig skulle ha sagt (Stig 
B). Hans Eklunds aningens "dopade" 
Sonett var en annat monster som rörde 
på sig ganska hyfsat. En 4:e plats 
totalt (20/7) i modsportsklassen i SSK 
serien talar sitt tydliga språk. 

Kvällen anlände och med den det stora 
grillpartyt i folkets park. En catering-
firma skötte hela serveringsbiten och 
jag tror att alla var både mätta och 
nöjda. Efter olika tacktal från jordens 
alla hörn, som dock gick snabbt, 
spelade Inger Nordströms country-
band upp. Vi hade blivit lovade 
folkparken så länge vi orkade. Men 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

ANNONSBLADET 1997 
Nu är det dags att formulera texten till Din annons i Riksförbundets årliga stora annonstidning. Annonsbladet 
1997. 
Tidningen sänds ut den 20 november till motorhistoriker i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har en 
upplaga av c:a 60.000 exemplar. 1-lär träffar Du alltså intresserade utanför Din egen klubb, personer som Du 
annars inte når. Så här många läsare når Du inte med någon annan publikation! Annonspriset är som tidigare 
mycket lågt, 20:- (svenska, norska eller danska) för 7 rader och gäller privatpersoner. 
Säljer Du yrkesmässigt är Du också välkommen, dä gäller en särskild prislista för företag. 

Så här gör Du: 
1. Skriv en bokstav i varje ruta, lämna "blank" mellan ord! Vi uppskattar om Du skriver läsligt! 
2. Blanda inte annonser från olika avdelningar på samma blankett och skilj på Köpes och Säljes! 
3. Skriv namn och adress på varje blankett. 
4. Lägg med avgift i sedlar, 1-7 rader kostar 20:-. 8-14 kostar 40:- osv. Det går bra med svenska, norska eller 

danska kronor. 
5. Söker Du en "knepig" bit kan det vara bra att rita en skiss på föremålet. Rita på vitt papper med tusch eller 

blyerts. För 50:- extra får Du den införd i Din annons. 
6. 1 annonsen sätter vi för- och efternamn samt telefonnummer om Du inte markerar att Du vill vara anonym. 

Adressen kommer inte i annonsen. 
7. Sänd annonsen till Motorhistoriska Riksförbundet MFIRF, Box 1008, 271 00 YSTAD. 

Senast 10 oktober måste si ha Din annons. 
8. Behöver Du prislista för företagsannonser kan Du beställa den på adressen ovan. 

Välkommen som annonsör! 

Motorhistoriska Riksförbundet. 



Kryssa för aktuella alternativ!! 

ii SÄLJES 	_ KÖPES 

0 Ford 	0 Tyska bilar 
	

E Tunga fordon 
	

0 MC och mc-delar 
n GM 	0 Svenska bilar 

	
LI Traktorer 
	

fl Bildelar (blandat) 
USA-bilar fl Engelska bilar 

	
0 Litteratur 
	

0 Övrigt 

Namn 	  

Adress 	  

Postnr  	Postadress 	  

Telefon 	Klubb   	





Foto:Magnas Nilsson 

Det finns hur mycket 
som helst att skriva om 
en sådan här jätteträff. 
För att runda av det 
hela skall jag presentera 
listan på alla pristagare i 
söndagens utställning. 
Det fanns inte mindre än 
tretton klasser att tävla i 
och lika många dommar-
grupper för bedöm-
ningen av bilarna. I 
vissa klasser var det 
nästan omöjligt att kora 

en vinnare. Här följer listan, klass för 
klass: 

På söndagen fick 
allmänhet och icke 
föranmälda komma på 
besök, och det gjorde 
de verkligen. Uppskatt-
ningsvis kom det ca 
20.000 besökare! 
Söndagen blev ordent-
ligt het, men vad gör väl 
det. Man äter då bara 
mer Saabglass, om man 
fick tid vill säga. Det var 
många funktionärer som 
fick slita hårt denna 
dag. Jag stod i klubbs-
hopen i två timmar och 
fyrtio minuter och detta 
var ändå ett lindrigt 
pass. 

A BAKRUTAN 

efter en lång dags övningar i värmen 
och med morgondagens övningar i 
åtanke så bröt de flesta upp rätt så 
exakt vid midnatt. Kanske drömmandes 
om att åtminstone äga en tvåtakts-
sonett. Det finns en sann Saabfreak i 
USA som har elva (11) stycken! 
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Foto: Magnus Nilsson I g 1 
Pristagare 1997 

96-2T 	Sport-1965. 	David Fielden, York, England. 
96-V4 	1700S-1975. 	Göran Karlsson, Karlshamn. 
Sonett 	Sonett II-V4. 	Christer Melvinsson, Katrineholm. 
99 	99 turbo-1980. 	Björn Ronnemo, Bankeryd. 
900/Cab 	900 turbo-1981. 	Tony Andersson, Nyköping. 
9000 	Aero-1990. 	Magnus Pettersson, Alvesta. 
Tävlings- 	961V4-1973. 	Replika av Stig B. 76:a. 
bilar 	 Ulf-Sune Sandberg, Sollefteå. 
Custom 	 Per Ekström, Oslo, Norge. 
People's- 	 Per Ekström, Oslo, Norge. 
choice 
Long- 	 Geoff Ridley, Christchurch, New Zeeland. 
distance 
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Deltagarna i 
Nordkapsrallyt 

samlade. 
Foto: Magnus Nilsson 

-Just det, från Nya Zeeland i en Saab 
93B-1959. Det måste vara världsrekord 
i Saabdyrkan! Enligt uppgift lär det 
finnas 6 stycken Saabar på Nya 
Zeeland. Denna 93:a var dessutom 
snyggt ombyggd till högerstyrning, 

detta trots att högerstyrningen inte 
kom för än 1961. En 750cc "spis" fanns 
på plats, men framvagn och knutar 
kom från V4. 
Ett stort tack till alla som känner sig 
berörda! 

Text & foto:Berrzt Olsson 

Alla bilarna "färgkodades". Här får 
en engelsk V4:a en "prick" 

29 



BAKRUTAN VA 
	

Å 

Saabfestivalen- 
97 
I p åkte upp till Trollhättan klockan 

V 08.30 på fredag morgon. Sökte 
upp Hjulkvarns camping och ckeckade 
in. Man kunde tro att det var en ren 
Saabcamping, överallt såg man gamla 
Saabar samt Saabo husvagnar. 

Lördag klockan 07.00 checkade vi in på 
Saabs parkering som funktionär. Jag 
och Göran Claesson fick stå vid 
trafikljusen och lotsa in bilarna. 
Klockan 12.00 avslutade 
vi incheckningen. 
Därefter gick vi in för att 
se på allt roligt som 
föregick inne på 
provbanan. Mycket fina 
Saabar överallt, jag blev 
mycket förtjust i 
speciellt en opalgrön V4 
som renoverats från 
tomt skal till nyskick. 
Den ägs av Ulf-Sune 
Sandberg. Bilen är en 
kopia av Per Eklunds 
V4. Vilket enormt arbete Sune har lagt 
ned på bilen trots sin svåra sjukdom, 
diabetes. Sjukdomen har gjort att han 
blivit blind. 
Jag fick möjlighet att prata med Sune 
om bilen, han berättade och jag 
lyssnade. Jag frågade om han skulle ut 
med bilen på banan, men Sune var inte 
föranmäld och kunde därför inte få ut 
bilen på banan. Jag sa då till honom, 
-det är klart att bilen ska ut på banan. 

-Jag skall se till att du får ut bilen. Då 
blev han glad. 
-Men då skall Erik Carlsson köra bilen, 
sa Sune. 
Jag skyndade mig och letade efter Erik, 
men han var ute på stan och körde. Jag 
fick tag i Jakfors som ringde till Erik på 
mobilen, men inget svar. Tiden när- 
made sig för rally och sportbilarna att 
köra ut på banan. Jag var nu orolig, jag 
hade ju lovat Sune att bilen skulle ut 
och att Erik skulle köra. 
När jag och Göran Claesson skulle 
byta av bomvaktema, då såg jag Erik 
komma. Jag sa till Erik, 
-vet du nu vad du skall göra? 
-Nej, sa han. 

La varv pa banan. Foto: Stejanoh 

-Jo du skall ut och köra Sunes V4:a. 
-Ja det gör jag gärna, för den är så fin, 
sade Erik. 
Allt slutade bra denna dag, dels så fick 
Sune ut sin bil och dels för mig som 
ordnade att Erik körde bilen. Vilken 
dag! 

På lördagskvällen var det fest i parken, 
med grillat kött och öl. Inger Nord- 
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Foto: Bernt Olsson 

Godisbombning 
Foto: Stefan Öh 
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ströms orkester spelade. Vi var säkert 
över 3000 personer, överallt var det 
folk. Kö var det till grillen, till ölbaren 
och självklart till ton. 
Erik Carlsson gjorde härliga inlägg på 
scenen med sin underbara svengelska. 
Under kvällen utdelades gåvor från 
alla Saabklubbar som var represente-
rade. Tyvärr fick vi bryta upp tidigt på 
kvällen, för söndagen innebar mycket 
jobb också. 
Klockan 06.30 var vi på plats. Jag och 
Göran fick stå i rondellen och vinka in 
bilarna. Vi hade också hjälp av Martin 

Bergstrand och några fler. Ca 12.30 
upphörde incheckningen. Jag var inte 
med vid prisutdelningen av alla bilar 
som vann, men jag läste i Motorsport 
att Ulf-Sune Sandberg vunnit si klass, 
med sin fma rally-Saab. Bra gjort! 

Att få vara med och uppleva en sådan 
här Saabanda är svårt att skriva om, 
man måste uppleva det. Så många 
glada utländska turister med sina 
Saabar kommer man säkerligen inte att 
få uppleva igen. 

Tommy och Yvonne Larsson, Gråbo. 



BAKRUTAN1 	  

Foto: Magnus Nilsson 
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SSR på Internet 

Jag tänkte beskriva vad vi har på SSR:s hemsida på Intern et för närvarande 

Avsikten med hemsidan är att sprida kunskap om äldre Saabar, locka nya medlem-
mar till klubben, och i viss mån tjäna som en kunskapskälla för den som renoverar 
sin gamla Saab. Hemsidan skall komplettera Bakrutan, inte ersätta den. 

1500 besök per månad 
Hemsidan har cirka 1500 besök per månad eller 50-talet besök per dag. "Sidan" är 
inte bara en enda sida, utan består av flera olika avdelningar. För den som inte 
behärskar det svenska språket finns sidorna även på engelska. Hemsidorna 
utvecklas ständigt. För dig som inte har tillgång till Internet finns ofta en möjlighet 
på ditt bibliotek där du bor att "koppla upp sig". 

Klubbinfonnation 
En avdelning ägnas enbart åt information om föreningen Svenska Saabregistret. 
Till exempel en beskrivning av klubben, stadgar, försäkringar och styrelse-
ledamöter. Våra fyra lokalsektioner har en egen plats för presentation av sin 
sektion. 

Ljud och bild 
Det finns en ständigt växande bildbank. Idag finns 50-talet bilder på tvåtaktare, 
V4:or och 99:or. Nya bilder tillkommer varje månad. Merparten av bilderna är tagna 
vid träffar med mera, men fler bilder från 50-talet och framåt kommer allteftersom. 
En annan avdelning innehåller ljudinspelningar med tvåtaktare, med bland annat 
en åktur med Eric Carlsson. Den avdelningen brukar uppskattas av besökarna! 

Reservdelar 
Reservdelsprojekten har en egen avdelning. Internet har gett oss möjlighet att gå 
ut till en bredare krets av intresserade människor och vi kan därigenom få en 
kortare tid mellan igångsättning och leverans. Ofta är det svårt att få tillräckligt 
med intresserade. Då vår klubbkassa är liten är det därför vanskligt att dra igång 
ett projekt. 
Självklart har SSR:s medlemmar som beställt förtursrätt då det är dags för 
levererans. Reservdelssidan tjänar också som ett bra sätt att rekrytera medlemmar 
till SSR. Det är endast nytillverkningar som annonseras ut. Klubbens hela reserv-
delslager publiceras som vanligt i Bakrutan. 
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Träffar 
På en särskild avdelning annonserar vi ut de träffar som kan vara intressanta för 
medlemmarna. Dels är det klubbens egna träffar, dels andra arrangemang som kan 
vara av intresse för medlemmarna. Det tjänar också som hjälp för den Saab intres-
serade som inte är medlem att ta kontakt med oss på de träffar som anordnas. 

Saabfakta 
En växande avdelning är "faktaavdelningen". Idag finns här information om 
chassienummergränser, färger på olika årsmodeller, jämförelser mellan årsmodeller 
och sist men inte minst bilder på olika klädsellcombinationer för Saab 93,95 och 96. 
95/96 sträcker sig fram till 1968. Där kan du gå in och se vilken klädselkombination 
en viss bil skall ha. Faktaavdelningen är kontinuerligt under utveckling. 

Framtiden 
På sikt är det meningen att sidorna skall utvecklas ännu mer. Det ligger dock en bit 
framåt i tiden. Man skall hela tiden hålla i minnet att alla medlemmar inte har 
tillgång till Internet, därför är det aldrig aktuellt att lägga upp information som är 
nödvändig för våra medlemmar enbart på Internet. Några annonser är till exempel 
inte aktuellt. För det hänvisas till Bakrutan. 

En tanke är att lägga upp information som bara medlemmarna får tillgång till. För att 
klara det behöver man använda någon form av lösenord. Ett sådant kommer ni 
kanske att få i nästa nummer av Bakrutan. 

Välkomna till hemsidan påhttp://www.autosite.se/saab/  ...du kommer inte att ångra 
dig! 

Martin B. 
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Kopia-Av 
vem? 
Min käresta och jag (undertecknad) 
gjorde en resa ner till ljeckien i 
somras. Eftersom jag hade blivit 
varnad att köra ner med finbil fick 
95:an bli hemma, transporten 
u0ördes förtjänsjullt av min 
vardagsbil, Honda CRX. 
Några gamla Saabar räknade jag inte 
med att se och det gjorde jag inte 
heller. -Däremot fick jag skåda mången 
Skoda- speciellt en föll mig i smaken. 
Nämligen Tjeckiens svar på USA:s 

olika vans; Dodge, Chevrolet osv. 
Bilen gick i detta fall som varubil men 
även ambulans. Är det bara jag som 
kan se likheten mellan Saab 95 och 
denna Skoda? 
Hela bakdelen är en god kopia av Saab 
95 eller tvärtom... Se bakrutan. Jämför 
bilarnas takavslutning, (osthyveln 
saknas dock på Skodan) lutningen på 
karossen, bakre hjulhusets form, över 
huvudtaget karossens lutning där bak. 
-Men vem var först? Kanske någon i 
läsekretsen vet svaret. 

Ulf Stenson 
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Hallå!!! 
Alla 
Saabtjejer i 
SSR!!! 

N_ 	u är det dags att ni gör er 
hörda i klubben, skriv en rad 
om er själva och hur ni kom in 

på Saabvägen. Vi på tidningen vet att 
ni finns där ute i landet - tjejer med 
eget Saabintresse utan pojkvännens/ 
mannens påtvingande "Saabtjat". 
Bifoga gärna en bild på er och er bil 
och skicka det hela till redaktionen. 

(adress, se längst bak i tidningen). 
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SSR:s Saabshop 1997: 

Nu har vi tagit fram nya fräscha prylar till klubbshopen! 
- Vi har tagit fram nya T-shirts med nytt fyrfärgstryck! 
- Vi har tagit fram nya pins med SSR-logot på! 
- När du nu beställer tröjor och pins, passa då på att köpa andra prylar i klubbs-
hopen då vissa, bl a jubileumsprylama (SSR 20 år) har haft en strykande åtgång. 

Så här ser ldubbshopens lager ut hösten 1997: 

Western-skjorta, blå med 92001-tryck på bröstfickan st!. S-XL 	180 kr 
T-shirt, vit eller grå med fyrfärgstryck på magen st!. 140c1-XXL 	100 kr 
Saab rör Saab, bok - den klarar du dig inte utan! 	 25 kr 
Broderat märke med kortnos-sport 	 20 kr 
SSR-dekal, stor 	 20 kr 
SSR-dekal, liten, in- eller utsides 	 10 kr 
Pin med SSR-Iogo 	 10 kr 
Jublieumsnyekelring, med Per Eklunds vinnar-96:a från 1976 	10 kr 
Jubileumsdekal, även den med Eklunds 96:a 	 10 kr 
Gamla Bakrutor, passa på att komplettera samlingen 	 5 kr 

Tveka inte utan beställ direkt! 
Skriv eller ring (onsdagar kl 18-21) till eder materialförvaltare: 

Jonas SahWn 
Hagenvägen 26 
429 35 Kullavik 

Tfn 031-931753 
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Ventilationsrutan  
Hej! 
Jag har med stort intresse läst 
Matthias Roswalls artildar i nummer 4- 
96 och nummer 2-97. Jag känner ej till 
hans bakgrund men han visar stort 
kunnande om Saabs motorhistoria. Jag 
har arbetat med dessa i många år. 1952 
började jag på Saabs motor och 
växellådsmontering i Trollhättan, 1954 
flyttades hela tillverkningen till 
Göteborg. 1958 blev jag ansvarig 
arbetsledare för montering av motor 
och växellåda fram till 1965 då jag tog 
över renoveringsavdelningen, som 
flyttades till Kristinehamn. Nu till 
orsaken till mitt brev.! nummer 4-96 
skriver han om en 841 cc motor med 8 
topplocksbultar, detta är korrekt. I 
nummer 2-97 står det att denna motor 
är på 801cc. någon sådan har aldrig 

funnits. Kan det vara Tryckfelsnisse? 
(Helt riktigt, tryckfelsnisse har varit 
framme. Recls.anm.) Problemet med 
denna motor var att topplocks-
packningarna aldrig höll. Topplocket 
deformerades av de 8 bultarna (1/2" 
UNC) vars åtdragningsmoment var 6,5 
Kpm. Därför kom ändringen till 12 
bultar. Antalet motorer som tillverka-
des med 8 bultar stämmer ganska bra, 
de flesta byttes ut efterhand som 
problemen kom. Några användes som 
båtmotorer, men troligen finns väl 
ingen kvar längre. 
Ja, det var mycket om lite. Själv håller 
jag på att renovera en 96-66. 

Börje Johansson 
Kristinehamn 

dl "ventil 	 m med 	:i.. er. 
frågor eller bara för an få ventilera ideer. Kort sagt 
allt. Insändarna skickas som vanligt till tidninge 
adress. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera/ 
korta ned eventuellt långa brev. 
Red. 
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The SAAB Owners Club 
of Great Britain Limited 

V A T No 131 4865 79 
Associated with the R.A.C. 

President: EnIt Carlsson 	 P7ease spy to - 

Vice President: Par Moss-Cartsson 

The SAAB Owners Club of Great Britain Limited 

Inth 

Saab Enthusiasts 

and 

Saab Midlands Am° Club 

wortnly invite members of Saab Clubs from around the world 

to att end the 

International Saab Clubs Meeting 1998 

to be held at 

The Motor Heritage Centre 

Gaydon, Warwickshire, England. 

from 
Friday July 31st 1998 

to 

Monday August 3rd 1998 

More details will be circulated at a later date; in the meantime, iffurther information is 
required, please contact: 

Iain Hodcroft 	 Peter Turner 
The SAAB Owners Club of Great Britain 	The SAAB Owners Club of Great Britain 
330 Manchester Road 	 236 Straight Road 
Tyldesley 	 Lexden 
Manchester 	 Colchester, Esse( 
M29 8NN 	 CO3 5DU 
tel/fax +-44 /942 878738 	 tel ++44 1206 563976 

Chairman: Cain A. Wallace 

	  Registered Office: 28 Kenwood Park Road. Sheffield, S7 1NG 	  

Incorporated Eng4rel - Regl.o 1159655 
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Knep & Knåp 

~ffill11111111111111111~ BAKRUTAN 

Rätta svaret på förra knep & knåp gåtan var 
inskickad av Christer Simonsson i Söderdala. 
Grattis! En överraskning kommer på posten. 
Topplocket var monterat på GT-750 motorn. 

På bilderna under finns ett antal olikheter, 
Närmare sex stycken för att vara exakt. 

Lycka till! 

Skicka lösningen till Bakrutans redaktion, adress se sista sidan. 
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OM: 
Nicklas "på taket" Lindberg som nu 
funderar på att byta ut sin "blå faran", 
Nickes vid det här laget berömda, 95- 
65. Det sägs att han söker efter en, hör 
och häpna, 99:a. Troligen av nyare 
årsmodell. Tur är väl det, då 99:an ej 
fanns med turbomotor. Troligen skulle 
inte det svenska vägnätet (och dikena) 
klara en "Nicketurbo" till! 

Mikael "Redan" Redsäter som nu 
gett upp kampen mot rosten. Trots 
idoga försök att köra ifrån rosten så 
fick han till slut ge sig. Salig "Frode" 
finns nu enligt utsago på skroten! 

Mattias Johansson har börjat binda 
ihop sin bil. 

han har setts köra runt med ett 
spänband runt bilen och igenom 
kupen för att hålla upp avgassystemet. 
Han har även spänt fast motorn med 
hjälp samma spännband när främre 
motor fästet hade losnatt. 

Fredrik Ekendal som körde ner bilen 
på släp så att han slapp byta motor. 
1995 skar en motor på väg hem från 
Göteborgträffen, han kom till Hova så 
var det klippt. 1996 skulle han köra ner 
till Dalslands loppet men kom inte 
längre än till Bro så var det färdigt. 
Han måste ha blivit klokare med 
misstagen! 

Evenemang 1997 

Sena höstträffen i Umeå 1997 
Avhålls den 8 november kl 11:00 hos motorcentrum. Som vanligt är huvudinslaget 
Sune "Sliret" Strömberg om han har tid att överge sin verkstad i julstressens tid. Vi 
bjuder på fika och en överraskning till Dig som kört längst med Gammel-Saab. 

Vi som tänker anordna någon tri -4111e r har några frågor son: rör 
olika evenemang kontakta vår klubbmästare Malas Lindberg pa 

telefon: 031- 25 59 30. 
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DALSLANDSLOPPET NU PÅ VIDEOFILM 

"En nostalgitripp i blårök och damm" 
Det är undertiteln på den videofilm som skildrar succeartade 
"Dalslandsloppet", en tävlingsträff för tvåtakts-Saabar, som 
kördes i juni förra året genom Dalsland, Sveriges vackraste 
landskap?!? 

Tävlingen var ett försök att återskapa stämningarna från det 
riktiga  Dalslandsloppet, som var en av Sveriges främsta T-
tävlingar på 50-talet. 

På startlinjen nu - som då - återfinns fortåkar-veteraner som 
Erik Carlsson "på taket", Carl- Magnus Skogh, Erik Berger 
och Ture Olsson. 

Det skiljer över 40 år mellan tävlingarna men förarna 
kommer tillbaka. Och Bilarna; här körs Saab 92:or, 93:or, 
95:or, 96:or, sportar och en Sonett. På samma sträckor som 
på den tiden; Häljebyn, Brudfjället, Kilafiället. Sammanlagt 
var det närmare ett 70-tal tvåtakts-Saabar som ställde upp i 
Dalslandsloppet 1996. 

Den professionellt redigerade filmen skildrar bilarna, 
snacket och den härliga grillfest-avslutningen i 
Snarhögsparken i Åmål. 

I några unika sekvenser från svart/vit smalfilm visas hur 
fartsträckoma (svartvägarna) säg ut när det var allvar på 50- 
talet. 

Jodå, Erik, Carl-Magnus och Erik Berger är med också på 
dessa upptagningar. 

VHS-filmen frän "Dalslandsloppet 1996" kan beställas hos 
Svenska Saab-registret. 
Adress : Per Olof Svanberg,Villaväg.28 46261 Vänersborg 
Pris 	: 150:- plus frakt. 	 Te1.0521/14446 

Filmen visades på Saab Festivalen nu i juli och såldes slut 
då. Nu har vi kört upp ytterligare kopior. 

Välkommen med din beställning. 
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Köp & sälj 
SÄLJES: 

99 kaross, vit, ingen ytrost, nytt tak 
med lucka. Amerika grill till 99 (ny). 
Luftkonditionering till 99. Styrservo till 
99 och 900 (alu ventilhus). 
Instrumentpanelldädsel (ny). 
Gröntonade rutor till 99. Växellådor: 99 
4-vxloch 99/900 5-vx1(83 EMS). B20 
kort motor renov. Innertak 900. Spoiler 
fram 99 turbo. Säkerhetsbälten (nya). 
Div bromsklotsar (nya). Div gutrunilis-
ter mm. 
Brian Trainor, tel 0150-17599. 

Framskärmar V och H till kortnos från 
en 62:a i hyfsat skick (lite ytrost). 500 
kr/st + frakt. 
Tel/fax 090-192987, arb 010- 
6644086 

Bak och extrasäten 95, grå, gröna 100 
kr/st. Stötfångare bak 69-75 150 kr/st. 
Kylare 100 kr/st. Instrumentpanel 68-69 
komplett 250 kr. 
Hans Wiksten, tel 063-752187. 

Beg. 2-takt "startpaket". Tändspolen 
har nr ZS/KZ1/12A (13/1) + kabel, 
tändlås samt nycklar. Allt i ett. Pris 250 
kr + frakt. 
Gillis Svensson, tel 0490-16124. 

På grund av tidsbrist säljes följande: 
fabriksny T-kaross till V4, komplett 
förutom motor och låda. Mycket nya 
delar. Har även en del ny plåt, 
tävlingstillbehör mm till V4. Endast 
seriösa svar. 
Roland Klaesen, tel 0495-30108 

Saabo husvagn säljes. Saknar inred-
ning och reg.papper. Pris 1000 kr. 
Janne Falk, 0481-30021 

96 V4-67, serienummer 577. Kirunalcörd 
8000 mil. Pedantskött, går perfekt, 
inredning i orginalskick. Lacken lite 
prickig nertill men inte en rostfläck på 
hela bilen. Originalpapper, verktyg mm, 
allt fmns kvar. Utställningsklenod efter 
omlackering. Pris 20.000 kr. 
Fredrik Öberg, tel 08-6693642 

Begagnade delar till 95/96. Huvar 
långnos 100 kr/st. Baklucka 96 100kr. 
Fronter 65-68 150 kr/st. Fronter 69-73 
100 kr/st. Växellådor V4 300 kr/st. 
Stolar 68-76, röda, grå, gröna 150 kr/st. 

I Denver, Colorado,USA finns följande 
bilar till salu: Sonett V4-68 Pris 
US$2000, Sonett III-71 Pris US$2000, 
Sonett III-72 Pris US$2000 och en 96- 
64 soltak Pris US$2400. Frakt till 
Europa ca US$1000. 
Kevin T. Dickson, 1075 So. Monroe, 
Denver CO 80209, USA, Tel 
(303)748-2874, e-mail adress: 
KevinDickson@Compuserve.com  

Chassi till Saabo, broschyrer Saab och 
Lancia (1969-85), motor och växellåda 
till Saab 92 ev i delar. Saab 99 turbo-78 
renoveringsobjekt. Delar från 99 EMS-
77 och 900 GL-80. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 

Saab V4. 1. Saab 96-70, inredning brun 
79/80. Röd kaross (127), mycket snygg 
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Köp & sälj 
lack, bilen är helt rostfri. Helrenoverad 
1992. Reg nr GGO 112. WASA bilsport-
försäkring. Säljes utan motor och 
växellåda. 
2. Växellåda 6:35, special 2, diffs. 
Per Åberg, tel 0381-60433 

Saab 99-69. 12000 mil, utställnings-
skick, bes. utan anm. Finns i Lid-
köping. Pris 13000 kr. 
Niklas Olsson, tel 031-251846, 0708- 
134377. 

Saab 96-62 deluxe, vit med röd klädsel, 
fint bruksskick, besiktningsprotokoll 
sedan 1967. Pris 5000 kr eller högstbju-
dande. 
Per Söderberg, tel 08-7685114 

Saab 96-64, tom kaross med framvagn, 
rost bak, röd, papper finns. Pris 500 kr. 
Saab 96-68, vit, obesiktigad, avställd, 
rost bak. Pris 1000 kr. Saab 96-75, jub. 
modell, silver, dålig koppling, avställd, 
ej mycket rost. Pris 2500 kr. Ny mittdel 
kofångare bak till långnos, pris 1000 kr. 
Tak till 93B-59, pris 400 kr. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 (efter 
kl. 20.00) 

Pigg 96-77, bra bruksskick. R-2 kamaxel 
och Weberförgasare 32/36. Nytt 
Simons 2-tums system. Övrigt helt 
original. Besiktigad och skattad. 
Obetydligt med rost men vissa skön-
hetsfel. Pris 8000 kr. Beg. delar till V4, 
både 95 och 96. 
Sören Bergström, tel 0653-40015 

Saab 96-65, original, fm inredning, 

7700 mil, bes. till dec 1998. Pris 9500 kr. 
Tel 0243-229228 

Saab 96-60, beige, mycket tidig (ch nr 
100078), komplett renoveringsobjekt. 
Pris 1500 kr. Finns även en Sonett av 
årsmodell 73 i bra skick. 
Gösta Jakfors, tel 0520-440083. 

Saab 95B-61, EBL 392, ch.nr  2088. Fint 
skick förutom rost vänster bak. 
Avställd i varmgarage sedan 1990. 
Tyvärr omlackerad till grön. Pris 9000 
kr. 
Peter Wallentin, tel 08-7115939, 070- 
5358413 

Nya delar: Stötdämpare gas fram och 
bak 93/95/96 180-250 kr/st, Balans-
axellager V4 350 kr/sats, Luftfilter 2T 
60-64 60 kr/st, Repsats huvudcylinder 
V4 69-70 120 kr/st, Motor och växel-
låda 99/900 B-motor 10000 mil mkt bra 
3500 kr, Extraljus Cibie Super Oscar 
200 kr, Stolar/baksäte/dörrsidor till 
9000 blått skinn allt el 4000 kr, Driv-
knutsgummi 2T i polyuretan 450 kr/ 
sats, Navkåpor till Ronalfålg 600 kr/ 
sats, Stenskottsslcydd framkant på 
bakskärm 95/9671-80 160 kr. 
Carl-Magnus Johansson, tel/fax 
0500-470656 

Diverse delar: Ny grill till långnos 
aldrig monterad 5001er, 6-bladig fläkt 
500 kr, 1 st fin JP alg V4 5001cr, 1 st fin 
99GLE fålg 150 kr, 4 st fina däck 175/ 
70-15 500 kr. Frakt ingår. Christer 
Borg, tel dagtid 016-103381, kväll 
016-146142 eller 0705-366202. 
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Köp & sälj 
Motor/växellåda till Saab 95-78 ngt 
defekt Pris 1000 kr eller högstbj. Saab 
99/900 EMS fälgar Pris 1000 heller 
högstbj. 
Jörgen Elliott, tel 018-468496 eller 
070-6533333 

10 meter nytt GT/Sport blått galon 
säljes. Blått tyg till GT/Sport, turkos 
tyg till GT samt massor av plåt till 93 
mest begagnat. 
Mikael Jonasson, tel 08-805004 eller 
070-4573795 

Garagerensning, Saab sport, V4, 99. 
Bromsklotsar, bromsskivor, stötdäm-
pare, toppackn, kompl. EMS 
hjul,läderratt, oljefilter, luftfilter, 
generator och div prylar både nytt och 
beg. Nomex 1-lagers overall m. under-
ställ stl. 44. Ring och kolla. Bra priser. 
Ulf Larsson, tel 046-14 89 88 

Fabriksny vänsterdörr till tidig 95-96. 
Säljes el. bytes mot dörrar passande - 
68. Ny slavcylinder till koppl. treväxl. 
låda. 
Torbjörn Christen.sson, tel 040-4852 
54 

Tröskelelement passande Saab 92-93. 
Är oanvända och tillv. på 50-talet. 
Monterades mest på Norrlandsbilar, 
direkt från fabrik på kundbegäran. 
Pris/sats (1 st hö, 1 st vä): 400 kr 
Tel. 021-41 1054, Tomas. 

Saab 96-68 
Komplett påbörjad renoveringsobjekt. 
Motor renoverad. Rostfritt avgassys- 

tem. 
Bilen är upphängd i ett vridbart stativ 
på hjul som medföljer. 
Pris: 6000 kr, tel 033-105703 Sena 
kvällar, Tofflas Eckerström Borås. 

Saab 99-70. 
Beige, 1,7 liters förgasarmotor, 2 
dörrars, behov av renovering. Aldrig 
avregistrerad. 
Pris 400 kr eller bud. 
Martin, tel 018-369156. 

Fina bakskärmar till Saab 96. 
Eva Jansson, tel 0243-33270 el. 352 
88. 

Saab 99-70. 
Vit, 1,7 liters förgasarmotor, frihjuls-
låda, hyfsat skick men i behov av 
renovering. 
Pris: Bortskänkes. Ring för mer info. 

Mattias Johansson, tel 031-41 22 21. 

KÖPES: 

Träpaneler till 900-91. Endast panel i 
äkta trä är av intresse. 
Kent Pettersson, 0951-12184 

Tändstift NGK A-9V eller liknande. 
Saabs specialverktyg till 2-takts-
motorn. Delar till Saab Sport av 
intresse. Tidningen ANA-nytt köpes 
också. 
Joel Berneklev, tel arb 031-7653287, 
bost 031-525873 
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Köp & sälj 
Till 99 turbo-80: Sidolister, styrtrycks-
ventil, plastgrill, trimavgassystem, 
bakre blinkersglas. Till 2-takt: 
Packningssats till trippelförgasare. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 

Till 96-66 2-takt. Topplockspackning. 
Temperaturmätare 719610. Främre 
ljuddämpare 709467. Golvmattor fram 
och bak, grå. 
Börje Johansson, tel 0550-17212 

Till Saab 93B-59: framstolar med grått 
tyg, röd galon och silverfårgad keder i 
fint skick. Även dörrsidor av samma 
typ, fram och bak. Fina kromdelar av 
intresse. Luftfilter till 95-66. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 (efter 
kl. 20.00) 

Till Saab 95-75B: Sidoplåt H och V. 
Balcsärm V. Takbalk-"lufthyvel". 
Kromlister till balduckan ev hel 
baklucka. Glas till skyltbelysning. Nytt 
eller bra begagnat. 
Frank Carlsson, tel 0504-21102. 

Trimningsanvisningar till 2-takt önskas 
köpa. 
Niklas Enander,tel 031-244534 

Sportstolar MC eller liknande, 
kurvhandtag till handskfackslucka 
Sport/MC, gasdämpare fram V4 (nya), 
Sport-/ rallyfjädrar bak (nya). 
Anders Revelj, tel 031-916600, fax 
031-918571 

GT 750 motor önskas köpa till min 
93GT nu när bilen börjar bli klar. Bra 
betalt eller byte. 
Mikael Jonasson, tel 08-805004 eller 
070-4573795 

Hundnät till Saab 95 och dito takräcke. 
Eva Jansson, tel 0243-33270 el.35288 

BYTES: 

Fabriksny Saab original höger bakre 
stötfå'ngarböj till 96 tom 64 års modell. 
Bytes mot fabriksny vänsterböj till 
bakre stötfångare av samma årsmodell. 
Gillis Svensson, tel 0490-16124. 

Hastighetsmätare Sport (4/63) bytes 
bort mot dito MC 67-68 med broms-
varningslampa. 
Anders Revelj, tel 031-916600, fax 
031-918571 

SKÄNICFS: 

Ett antal trubbnos 96:or och 93:or, 
renoverings-/reservdelsobjekt för 
avhämtning. Kompletta. Först till 
kvarn  
Kurt Olsson, tel 0303-223778 

Div. bilar bortskänkes, bland annat 2 st 
Saab 95-67, en 95-65 samt diverse 96:or 
kort- och långnos, även andra bilmär-
ken finns. Bilarna är ej kompketta och 
saknar papper. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 (efter 
kl. 20.00) 
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MHRF-besiktningsmän: 

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

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

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

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

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

Göran Kölbom 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel: 08-7427270 

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 

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

Saab Skå'nia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 

Tidningsredaktion: 
Bemt Olsson 
Ryttaregatan 8 D 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-256945 

Hans Höglund 
Lundåkravägen 4 
24651 Löddeköpinge 
Tel: 046-775442 

Mattias Johansson 
Dr. Sydows gata 18 
413 24 Göteborg 
031-412221 

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

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

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

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

Stoppdatum för Bakrutan 1997198 

Nr 4 7 November 
Nr 1 16 Januari 

1 din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 
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