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A BAKRUTAN 

Hej
och god fortsättning på det nya 

året. Nu är det bara att kavla upp 
ärmarna och ta nya tag. Jag hoppas att 
alla ni som brukar arrangera träffar 
sitter där hemma och smider planer på 
kommande evenemang. Se till att vara 
i god tid så klubbmästaren hinner få 
med det i vår tidning. I år skall han 
även se till att våra träffa kommer 
med i de större motortidningarna 
som Classic Motor och Nostalgia. 
Här i Stockholm får vi väl se om vår 
egen Söderturspolis kan vara med. 
Tänk på det. Ni kan aldrig vara säker, 
så se till att komma med fungerande 
lysen och med bältet på. Han ser även 
allvarligt på fortkörare. Vi har fått 
kritik på att det blir färre och färre 
träffar. Jag vet inte om jag kan hålla 
med om detta. Jag har själv varit med i 
SSR sedan 1982 och min uppfattning 
är den att träffantalet är ganska lika 
genom åren. Däremot så tycker jag att 
kvaliten på träffarna har blivit bättre. 
Jag tror att vi har blivit bortskämda 
och värdesätter inte de där små 
träffarna som är minst lika roliga; 
fikakvällar och tillfällen när man bara 
träffas och snackar lite. Det behöver 
inte vara så mäkvärdigt alla gånger och 

kom i håg att det är ni medlemmar 
som ser till att det blir många träffar. 
Vii styrelsen har inte en möjlighet att 
vara med och anordna alla träffar. Det 
vår klubbmästare kan stå till tjänst 
med är att samordna träffarna och se 
till att de publiceras i tidningarna. Han 
hjälper också till med något litet 
bidrag.Vi i styrelsen har fått ett brev 
med en hel del kritik angående vårt 
arbete. Ja, där i princip ingenting var 
bra. Det har vi betämt att besvara på 
annat ställe i tidningen. Det jag 
tycker är mycket tråkigt är att brev-
skrivaren har skrivit under brevet med 
falskt namn. Detta är mycket allvarligt 
då några helt oskyldiga kunde ha 
blivit utpekade. Vi i styrelsen är inte 
rädda för kritik men vi vill att-
kritikerna vågar stå för vad de skriver. 
Vi hade nyligen en enkät för 
medlemmama.Tyvärr var det bara ett 
fåtal som tog chansen att framföra 
sina åsikter. Det är den vi har att 
arbeta efter men det är inte lätt att 
göra en vettig utvädering då endast 54 
av 1268 medlemmar svarat. Bättre 
engagemang nästa gång! 
Tack för mig och vi ses på årsmötet. 
John 
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Inbjudan till årsmöte 
Söndagen den 8 mars klockan 12.00. 

Platsen för mötet är 
Nordiska Museet i Stockholm. 

Väl mött! Hälsar styrelsen. 

BAKRUTAN 

Ny 
Saabklubb! 
Nyligen startades en ny Saabklubb i 
Frankrike. Klubben heter Saab 
Sport Club. Klubbtidningen har det 
passande namnet "La Roue Libre" 
eller frihjulet på svenska. 

Första numret innehåller bland annat 
en artikel om en i Schweiz återfunnen 
Saab Quantum racer och en av Pat 
Moss gamla rallysaabar med nummer 
17 (chassienummer 192059). 
Bilen levererades ursprungligen till 

Marocko och skulle användas i 
afrikanska rallyn. 
Klubbens vice ordförande Joel 
Soumange berättar också om sin 
äventyrliga import av en trubbnos 96:a 
från Sverige. Registreringsnumret var 
EJL990. Om det finns någon i läse-
kretsen som känner igen bilen, kanske 
vi kan hjälpas åt att spåra bilens 
tidigare historia? 
Den som vill veta mer om klubben kan 
kontakta klubbens vice ordförande 
och utlandsansvarige Joel Soumange. 
Joel kan nås på adress 4 rue Goussel-
Francois, 57070 Metz, Frankrike. 

SSR önskar Saab Sport Club "bien 
venue" i Saabgemenskapen och vi ser 
fram mot ett givande samarbete!! 

Ni missar väl inte... 
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BAKRUTAN 

Lura röde 
hanen! 
Motorrumsbränder har vad gäller 
gamla Saabbilar några lätträknade 
orsaker som är enkla att förebygga. 

Elsystemets välbyggda och ordentligt 
isolerade kabelnät har inte på någon 
äldre Saabmodell några 
konstruktionssvagheter som underlät-
tar kortslutning. Uppstår 
kortslutningar har de i regel yttre 
orsaker såsom råttbett eller skador 
orsakade av svetsning. Naturligtvis 
kan även torrsprickor i 
ledningsisolationen förekomma. 
En årlig kontroll av de mest utsatta 
härvorna, t.ex. den vid startmotorn är 
aldrig fel att utföra. Särskilt med 
tanke på att våra skyddslingar oftast är 
25 år gamla eller mer. 
Dålig kontakt mellan motor och 
chassi kan resultera i att strömmen tar 
alla möjliga vägar, vilket ju sker vid 
jordfel. Jag glömmer aldrig skol-
lärarens Amazon vars chokewire 
började glöda... Eller Peugeoten som 
började brinna bakom panelen efter 
det att gaswiren blivit lite väl varm. 
Med andra ord är det viktigt att alla 
jordflätor och jordkablar har god 
kontakt vid sina infästningspunkter i 
chassit och naturligtvis vid batteri-
polen. En batteripolsborste för 15 
kronor är ingen onödig investering. 
Även på plussidan av strömkretsen är 

glappkontakt av ondo, såväl vad gäller 
funktion som brandsäkerhet. Detta 
kan annars ge upphov till gnistbild-
ning. Se även till att batteriet sitter väl 
fast i sin hållare! 
Extra ditsatta kabelhärvor, särskilt i 
motorrummet, bör alltid sättas fast 
med buntband. Inte någonstans får de 
sitta monterade så att de riskerar att 
komma emot en het yta eller klämmas 
sönder. Dra alltid sådana härvor över 
(via) en säkring! Om inte säkringsdos-
ans extrasäkringar räcker till, tag då 
och hängsäkra extrautrustningen. 
Montera aldrig starkare säkring än vad 
som är tänkt till den aktuella kretsen. 

Saab 93, 95 och 96 från 1957 till 
1980 har samtliga säkringar av 8 
amperes styrka. På 99 och 900- 
modellerna står det angivet i locket 
till säkringsdosan hur kraftig 
säkringen skall vara i respektive krets. 
Går en säkring sönder ofta har du ett 
isolationsfel som måste åtgärdas. Sätt 
inte ens i nödfall in en större säkring 
om detta sker. Kraftig gnistbildning 
vid det trasiga stället och i värsta fall 
brand kan bli följden av detta, utan att 
säkringen går. 
(Bäste medlem Bjurström! Stålspik 
fungerar inte ens på kronans bilar! 
Hur långt blev kasernförbudet?) 

Summa summarum; elsystem: 
Bara generella brandrisker/orsaker 
som man finner på alla andra bilar. 
Med lite skötsel, noggrann kontroll 
och rätt dragna eventuella 
extraledningar elimineras dessa 
nästan helt. 
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A BAKRUTAN 

Över till bränslesidan. 
Uppstår bränder i bilen är det oftast 
med början där. Först generella risker 
som gäller alla bilar. 
Som bekant är det inte ovanligt att 
man i sitt motorrum hittar gamla 
spruckna bränsleslangar eller defekta 
slangklämmor till dito. Slangen kan se 
hel ut och som vid en liten beröring, 
särskilt vid anslutningsnipplarna, visa 
tendenser till sprickor. Förr i tiden var 
det inte ovanligt alls att man inte ens 
klammade sina bränsleledningar. Som 
bekant är det ju så på 1965-68 års 
tvåtaktsmodeller. Helt förkastligt 
enligt min mening även om uttrycket 
är förhållandevis milt. Bränsleslang i 
textil för den som vill ha detta, 
eftersom det originalmonterades, 

nytillverkas och brukar gå att köpa på 
veteranmarknader. 
Den stora slangen mellan tankrör och 
tank samt även tankens 
avluftningsslangar har inte evig 
livslängd de heller. De måste dock 
sällan bytas innan bilen är 20 år. 

Till brandriskerna som har med 
konstruktionen att göra: 

Vad gäller tvåtaktarna fmns här i stort 
sett inget att anmärka på, undantaget 
de tidigare nämnda oklammade 
bränsleledningarna 1965-68 (kanske 
även 1964?). Anslutningsnipplar är 
skruvade och inga kraftiga bränsle-
läckage når grenröret i första taget. 
Naturligtvis inga oljeläckage heller. 

Bild 19. Förgasare. 

1. Startluftrnunstycke 7. Justerskruv, tomgångs- 
2. Startmunstycke blandning. (Se bild 7) 
3. Emulsionsmunstycke 8. Justerskruv, tomgång 
4. Tomgångsmunstycke 9. Kallstartreglage 
5. Huvudmunstycke 10. Anslutning med filter 
6. Tomgångsluftmunstycke 
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Förgasaren måste dock vara helt tät, 
fräscha fiberpackningar (bättre än 
koppar i bensinsammanhang) till alla 
munstyckshållare och 
anslutningsnipplar är A och 0. 
Särskilt viktigt är det på Solex 40 Al 
förgasaren, som har banjoanslutning 
för bränsletillförseln. 
Till denna förgasare sitter en 
metallomspunnen bränsleslang 
(706380) kopplad, den sköter om 
tillförseln av bensin från den elek-
triska SU-pumpen. Slangen har en 
tendens att rätt var det är börja läcka 
som ett såll när den blir till åren 
kommen. Eftersom en hel sådan kan 
vara svår att uppbringa idag, så kan du 
frångå original lite och göra en enkel 
ombyggnad. 

Gör då så här: 
Tag din gamla läckande metallslang 
(706380) och såga upp pressnings-
kragen i bägge ändar. Innanför dessa 
hittar du: I förgasaränden en konven-
tionell römippel, som bara är att 
skruva fast i Solex A 1 :ans banjo-
förskruvning. I bränslepumpsänden en 
konventionell rörnippel som passar 
pumpens utloppsgänga, identisk med 
1964 års nippel (718919). Mellan 
dessa bägge ändar är det bara att 
montera en bränsleslang med 6 mm 
innerdiameter. Glöm inte klämmoma! 

Saab V4 till årsmodell 1975A: 
Dessa motorer är utrustade med 
antingen Solex eller från 1969 en 
Fomoco enports förgasare. De har 
genom åren ofta drabbats av brand. 
Orsaken är att bränsletillförselröret i 

flottörhuslocket bara är inpressat och 
på vissa bilar lätt lossnar. Det värsta är 
att röret kan lossna under gång, 
bensinen sprutar då ut i hela motor-
rummet. Dessutom med fullt pump-
tryck tills skvätten i förgasarens 
flottörhus är slut och motorn stannat. 
Detta kan ta åtskilliga sekunder 
beroende på motorvarv och chansen är 
liten att det inte hunnit ta eld sedan 
bensinen nått det glödheta grenröret. 
Enlclaste sättet att förebygga detta är 
att fixera slangen med ståltråd 
alternativt ett buntband till en av 
flottörhuslockets skruvar. Skulle röret 
då lossna, märker man det genom att 
motorn tappar ork beroende på att det 
läcker mellan röret och dess hål. 
Dock hålls röret kvar i flottörhuset 
utan att bensinen sprutar iväg överallt. 
För att få röret att sitta bättre kan man 
använda ett tunt lager Loctite gäng-
låsning. Montera röret efter applice-
ring av låsvätskan och vidga det 
eventuellt några hundradelar med ett 
dom. 

Modifiera 
Jag kom på en idé som jag inte hunnit 
prova praktiskt ännu. 
Gänga upp rörgänga i det för bränsle-
tillopp tänkta hålet i förgasarens 
flottörhuslock, skruva dit en konven-
tionell bränsleanslutningsnippel som 
är identisk med tvåtaktarna 1964-65. 
Har någon medlem provat detta? Skriv 
i så fall till Bakrutan och tala om hur 
det gick! 

V4:an har liksom tvåtaktarna ett rör 
som leder bensinen från tank till 
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34 

1, Huvudmunstycke 
2. EmulsionSmunstycke 
3. Tomgångsmunstycke. bränsle 
4. Flottör 
5. Halsring 
6. Flottörventil 
7. Anslutning. bränsleslang 
8. Anslutning, vakuumslang tåndfördelare 
9. Mängdskruv, tomgångsblandning 

10. Justerskruv. tomgång 
11. Gasspjäll 

Bild 35. Förgasare 

12. Chokespjall 
13. Stigrör. tillskottssystem (econostal) 
14. Membran, accelerationspump 
15. Bimetallfjäder för automatchoke 
16. Vattenanslutningar 
17. Membran. vakuumreglering av automatchoke 
18. Regleranordning, flottorhusventilation 
19. Tomgångsmunstycke luft (borrning) 
20. Accelerationspump 
21. Inloppsventd. accelerationspump 
22. Utloppsventil. accelerationspump 

A Flottörhus 
B Flooörhuslock 
C Spjållhus 
D Hus, automatchoke 

motorrum. Röret löper i en golvrilla 
nästan mitt i bilen. Röret och den lilla 
slangstump som förbinder det med 
tanken skall kollas då och då så att det 
ej fått några ålderskrämpor. Skarven 
mellan motorrumsgolv och kupégolv 
skall särskilt kontrolleras (där golvet 
möter torpedväggen), där samlas ofta 
mycket fukt och smuts. Det händer att 
rören rostar sönder just där. 

99/900 
Läckande ventilkåpepackning är nog 
den vanligaste orsaken till brand på 
99/900. Eftersom blocket lutar i 45 
graders vinkel rinner oljan från ett 
läckage ner direkt på det heta gren- 

röret. Packningen kostar 50 kronor 
och vet du ej när den är bytt senast, 
byt å det snaraste! Packningen är 
gjord av kork som med tiden blir 
spröd och otät. Låt därför inte en 
packning sitta längre än 8-10 år. Obs, 
samma sak gäller V4! Ett par 
ventilkåpepackningar till denna kostar 
cirka 30 kronor. 
Golvsvetsning på 99/900: 
Glöm ej att plastledningen från tank 
till bränslepump ligger klammad längs 
vänster tröskel! Åtkomlig efter det att 
tröskelskyddet och textilmattan 
avlägsnats. 
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Spolarvätska: 
Håll slangar och behållare täta, inga 
märkvärdigheter. Vid byte av slang 
mellan behållare och pump på V4 
1969-80, fixera den helst med 
buntband till behållarens fåstkonsoll 
så att den absolut inte kan nå gren-
röret. Vad jag ofta ifrågasatt är 
behållarens placering i motorrummet. 
Denna ligger illa till även vid en lätt 
kollision. Den kan då läcka ut sitt 
mycket lättantändliga innehåll på heta 
ytor. Så här ser det ut på många bilar, 

inte bara på Saab. Det är bara på 
tvåtaktarna och de tidiga V4:oma som 
burken är föredömligt placerad, 
nämligen ganska högt upp på torped-
väggen. 
Själv går jag och funderar på att 
montera en behållare under baksätet 
på min 900:a och sedan dra en 
klammad plastslang upp till spolar-
pumpen. Jag anser att det är värt det 
lilla besväret att lyfta på 
balcsätessitsdynan varje gång spolar-
vätska måste fyllas på. 

Text: Matthias Roswall 

Willem's 95 fix 
I denna artikel får du veta hur en 
gungig Saab 95 blir fast och fin igen. 
Grundmaterialet har tagits fram av en 
holländsk Saabentusiast vid namn 
Willem och som tillika är en mycket 
driven mekaniker. 
Steg ett är att beställa hem två stycken 
stötdämpare av fabrikat Koni, nummer 
80-2540. 
Sedan demonteras de gamla utnötta 
cyckelpumpama som en gång var 95- 
stötdämpare. 
Tag loss stötdämparnas monterings-
plattor, borra ett 14mm hål så högt 
som möjligt. 
Montera en 14mm bult från baksidan 
och svetsa fast den. Svetsa fast två 
muttrar på utsidan. Sedan är det klart 
att montera stötdämparna, använd Saab 
original stötdämparbussningar. Se till 
att det blir lagom avstånd mellan 

stötdämparen och monteringsplattan. 
Se skiss och bild. 
Lycka till! 
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Den nya stötdämparen på 
plats i 95:an 
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ENKÄTEN 
Så var det då äntligen dags att 
redovisa resultatet av vår medlems-
enkät. För att vara en klubb med 
uppskattningsvis 1200 medlemmar 
har gensvaret varit dåligt. 54 
medlemmar har svarat. Det medför 
att det är vanskligt att dra alltför 
långtgående slutsatser om vad 
medlemmarna tycker. Tråkigt, men 
sant. Men, ett stort TACK till dem av 
er som har tagit er tid att hjälpa 
klubben framåt! 

Kanske var det alldeles för mycket 
frågor att besvara. En enda fråga om 
Bakrutans innehåll är bra eller dåligt 
ger inte så mycket underlag eller 
idéer till förändringar. Avsikten med 
många frågor var att lättare ringa in 
vad som är bra eller dåligt. Frisvars-
rutorna brukar tyvärr gapa tomma då 
ordet är fritt. Resultatet redovisas i 
sin helhet procentuellt och i ett urval 
med diagram. Alla svarande har inte 
fyllt i alla frågor, därför är inte alla 
delsvar räknade mot 54 svar. Vi börjar 
med kommentarer till utfallet. 

ALLMÄNT 
Med ett så litet svarsantal som 54 
stycken innebär det att varje röst 
motsvarar cirka 1,85 %. 
På de frågor där alla inte svarat 
betyder förstås varje svar ännu mer. 
Majoriteten av de som svarat ligger i 
åldersintervallet 26-35 år följt av en 
ganska jämn fördelning mellan 36-45 

och 46-55. Det bådar åtminstone gott 
för vår återväxt. Mer än hälften åker 
till träffarna med tvåtaktare följt av 
"annan bil". På tredje plats kommer 
V4. 
Cirka 80 % anser att styrelsen ger ett 
kompetent och trovärdigt intryck. 
Färre, 55-60% anser att vi arbetar 
långsiktigt och är öppna för synpunk-
ter. Här behöver vi hjälp från medlem-
marna. Ring gärna och säg vad du 
tycker. Det är ingen som tar illa upp 
om vi får konstruktiva synpunkter på 
vårt arbete, tvärtom! Glädjande är att 
nästan 10% av de svarande skulle 
kunna tänka sig en styrelsepost. Det 
kommer vi också att följa upp. 

BAKRUTAN 
De flesta anser att Bakrutan är 
välgjord, men många tycker att 
bildkvaliteten är dålig. Det är nu 
delvis åtgärdat i och med 4/97. 
Summerar man de två högra kolumne-
rna kan man förmoda att 40 % gärna 
vill ha mer 99-reportage, 57 % anser 
att det är för lite Saab:s historia och 
46 % vill ha mer medlemsreportage. 
Som tidigare påpekats kan redaktio-
nen inte svara för att allt material 
kommer till tidningen. Här har 
medlemmarna en stor möjlighet att 
påverka vad som publiceras i Bak-
rutan. Har du någon historia från förr, 
eller har du något annat trevligt du vill 
dela med dig av? Flera medlemmar 
har efterlyst succéserien "3 medlem-
mar" och "hemma hos reportage". 
Den kanske kommer att återuppstå. 
Några efterlyser beskrivningar av 
förändringar mellan årsmodeller. 
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inte als 	inte 	neutral 	ta 	absolut 
rådigt 	 största 

delen 

60,0 

40,0 
20,0 

Stadgar SSR lever upp ta målsätInhgen att öka 
kunskapen om Saabs historia 

40,7 	38,g 

1413 
0 0 	5,6 

. 0,0 
inte als 	inte 	neutral 	til 	absokt 

riktigt 	 största 
delen 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

Stadgar. SSR lever upp bll målsättningen att främja 
ökade kontakter mehan medlemmar 

43,4 	41,5 

13,2 

0,0 	1,9 

inte alls 	ii-ån riktigt 	nedra 	hl största 	absolut 
delen 

60,0 

40,0 

20p 

tillvarata 
Stadgar SSR lever upp til målsättningen att 

medlemmarnas intressen gentemot... 

40,7 
29,6 	 25,9 

0 0 	3,7 

' 0 ,0 
ile als ile nktigt 	neutral 	hl 	absokt 

största 
delen 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

Intresserad av styrelsepost 

56 '
9 

21,5 
11,8 

5.9 	3 .9 

inte ah 	ä-ite 	neutral 	ta 	absokt 
riktigt 	 största 

delen 

Renoveringstips och modifieringar 
efterlyses av flera. Har ni andra några 
tips ni vill dela med er? Gärna fler 
intervjuer med kända Saab-profiler. 
Några vill gärna ha A4-format och 
färg. 

RESERVDELAR 
Många tycker att vi nytillverkar rätt 
saker och några tycker att det är höga 
priser. Tyvärr blir det lätt höga priser 
med de relativt små serier vi låter 
nytillverka. Vi strävar efter att samar-
beta med andra klubbar för att få upp 
volymerna och få ned kostnaderna. 
Det kommer vi också att fortsätta 
med. Internet är i sådana sammanhang 
ett snabbt och enkelt sätt att bredda 
"marknaden". Allt i syfte att få till 
stånd en tillverkning med acceptabla 
priser. 
Flera förslag på reservdelar har 
kommit: Bland annat kortnosskärmar i 
plåt och golvmattor till kortnos. Vi 
undersöker sedan en tid tillbaka 
möjligheterna att nytillverka dessa. 
Till skärmarna är det endast aktuellt 
med reparationsplåt. 

TRÄFFAR 
Oroväckande många, cirka 20 %, 
svarar att de aldrig eller nästan aldrig 
åker på träffar. Kanske är det för långt 
att åka. Om ni är några stycken i ditt 
område som känner för att ordna en 
träff, tveka inte att ta kontakt med 
klubbmästaren Nicklas Lindberg 031- 
255930, som kan hjälpa er med råd 
och dåd. 
Det behöver inte vara någon stor träff, 
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Svar uttrydd i procent. 
Fraga ledord 2 3 4 
Vicen bi hl tröttar? TT, V4, 99, 
annan 54,4% 17,5% 7,0% 21,1% 

Viket lön? 
A=7, 	C=2, 0.3, E=3,1-k2, 	, W2, W3, 0=6, P=4, R=1, 9.2 T=2, t.2, X=1, 
V=2, AC-1, B2=2,13, F14.1, 11014=1 

Ålder: 15-20, 21-25, 26-35, 36- 
45, 46-55, 56-65, 65- 1,9% 9,6% 40,4% 19,2% 25,0% _ 
Styrelse 	 inte As 	 inte &not 	neutral 	bl största delen 	absolut 

1,9% I 1,9% 

A största delen 
	absolut 

40,0 46,0 
30,6 40,8 
55,1 26,5 

111 storsta deket 

I 139  I 44,9 

stifestadelen 

&sok* 
8,7 

14,3 
absolut 

13,2 22,6 
21,2 15,4 
93,9 18,9 

Il starta delen 
	

absolut 

BAKRUTAN 

Kompetert 0,0 49 16,0 36,0 asp 
Trovörtig 0,0 0,0 17,6 35,3 47,1 
Anonym 27,5 17,6 37,3 17,6 0,0 
Långsidig 0,0 4,0 38,0 42,0 16,0 
OPPra tör sYnPunkter 0,9 op 44,9 28,6 26,5 
Sthlmsorierterade 7,8 11,8 54,9 17,6 7,8 
Ja bl styrelsepost 56,9 11,8 21,6 sp 3,9 
Balcrulan 	 inte As 	isa angl 	neutral 	Al största delen 	absolut 

Välord 3,8 5,7 5,7 45,3 39,6 

Uttormnkig 0,0 7,5 9,4 30,2 52,6 

Irnehöhric 0,0 0,0 16,7 44,4 38,9 

Rätt r ~lad 1,9 13,2 56,6 26,4 
Rer sidor 3,7 11,1 40,7 op 35,2 
Bakrutans innehaft 
För lite om.. 	 inte As 	inte 	 neutral 	a stEasta 	 absoks 
92 9,4 13,2 35,8 35,8 5,7 
93 13,2 9,4 34,0 37,7 5,7 
95/96 TT 16,7 11,1 35,2 29,6 7,4 
95/96 V4 7,5 17,0 35,8 35,8 3,8 
99 13,0 16,7 29,6 33,3 7,4 
Sonett 23,7 18,4 47,4 2,6 7,9 
Saabs historia 9,4 11,3 22,6 45,3 11,3 
Saab idag 27,8 14,8 27,8 16,7 13,0 
Medlemsreportage 4,0 14,0 36,0 34,0 12,0 
Träffreportage 5,8 19,2 44,2 23,1 7,7 
Knep 8 knåp 7,5 18,9 37,7 20,8 15,1 
Reservdelar 	 krafs 	inte riktigt 	neutral 

Bra kvalitet 0,0 0,0 64,2 

Högs Priser 9,6 7,7 46,2 
Rökt saker 1,9 5,7 22,6 
Träffar 	 inte ans 	 åte tåligt 	neutral 

Åker aldrig 	 50,0 	 15,2 	 13,0 
Brukar åka 	 4,1 	 12,2 	 24,5 
Varför åker du på träff? 	 kar ans 	 inte &det 	neutral 

Trötta ikasinnade 0,0 0,0 14,0 
Höta delar 2,0 4,1 22,4 
Bra arrangemang 0,0 09 18,4 
Jag sker ps träffar.. 	 ante alks 	 inte nlchgt 	 neutral 

bom 5 mi 4,4 4,4 13,3 24,4 53,3 
mellan 5 bl 10 mi 4,7 4,7 14,0 37,2 39,5 
melan 10 b120 mi 10,6 8,5 27,7 17,0 38,2 

över 20 inf 15,2 21,7 19,6 15,2 28,3 
Vi Ordal tröffer 47,1 9,8 23,5 11,8 7,8 
SSR stöd? 0,0 2,2 82,6 8,7 6,5 
Info. från SSR 
Inom SSR 
Eldhobbyni stod 
Internet 

 

krafs 

0,0 

3,6 
JA 

 

inte riktigt 
13,2 
14,5  
NEJ 

 

neutral 

7,5 
7,3 

fl största delen 

43,4 
409 

absolut 

35,8 
34,5 

   

   

      

Besökt SSR hemsida? 44,4 55,6 
Besöker? lggletag, vararnan, 
lgg/v, lgglmån 0,0 0,0 22,7 I 77,3 
Eget ktemet.abonnemang 30,0 70,0 
Tigång bl Internet 44,1 55,9 
Q tigång bl kramat 58,3 41,7 
Bra s56 att sprida into 2,3 4,5 20,5 1 25,0 47,7 
SSIlt hemaldie 	 inte ans 	kanttitt 	neutral 	al största delen 	absolut 

Välord 0,0 0,0 16,7 20,6 62,5 
Uttonnnin 0,0 0,0 16,7 20,8 62,5 
Innehalsric 0,0 0,0 20,8 25,0 54,2 
Rätt innehel 0,0 4,2 20,8 33,3 41,7 
SSR stadgar 	 inte As 	inte nldigt 	neutral 	till största dekn 	absolut 

Bevara Serabar i orginalskick 0,0 6,6 4,5 38,6 50,0 
God reservdelsförsörking 0,0 5,6 18,5 44,4 31,5 
Saabs Nstoria 0,0 5,6 14,6 40,7 38,9 
Okade koriter med. 0,0 1,9 13,2 43,4 41,5 
Tivarda med. intressen 0,0 3,7 29,6 40,7 25,9 
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A 

en liten slinga att köra, en gräsplätt 
där ni kan fika och öppna bakluckorna 
med reservdelarna. Kom ihåg vad 
Peter Bäckström sade efter festiva-
len, "deltagarna svarade för underhåll-
ningen". Förslag har kommit att lotta 
ut gratis övernattning för långväga 
träffdeltagare. Flera efterlyser träffar 
tillsammans med andra Saabklubbar. 
Något för oss att tänka på. 

INFORMATION FRÅN SSR 
Vi bör bli bättre på att marknadsföra 
våra evenemang i till exempel Classic 
Motor. 
Nästan 80% anser att vi informerar 
tillräckligt om vad som sker i SSR. 
Drygt 13% anser att vi inte gör det 
helt och hållet. Nästan 20% tycker att 
vi är dåliga på att informera om 
bilhobbyn i stort. Vi publicerar 
information från MHRF i tidningen, 
men det kanske inte är tillräckligt. 
Cirka 75 % tycker att informationen 
är tillräcklig. 

INTERNET 
Cirka 45% har besökt våra hemsidor 
på Internet. 30% har tillgång till eget 
Internet abonnemang. Nästan 73% 
anser att Internet är ett bra sätt att gå 
ut med information. 
75-80% är nöjda med utformningen 
och innehållet. Mot bakgrund av att 
andelen svenska Internetanvändare 
hela tiden stiger anser vi att 
Internetsatsningen är rätt. 
Internetsidoma kommer fortsätta att i 
första hand vara en reklampelare för 
SSR och ett komplement till 
Bakrutan. Intemetsatsningen har under 

1997 gett många nya medlemmar. 
Förslag har framkommit om att 
medlemmarna får möjlighet att 
presentera sig på våra sidor. 
Det kommer att genomföras till 
våren. 

ANSES VI EFTERLEVA VÅRA 
STADGAR? 

Nästan 90% anser att vi strävar efter 
att bevara äldre Saab bilar i original 
skick. Något färre, 76% anser att vi 
verkar för en god reservdels-
försörjning. Nästan 80% anser att vi 
ökar kunskapen om Saab:s historia. 
Samtidigt är det något man saknar lite 
grann i Bakrutan. 
Vi är också bra på att främja ökade 
kontakter mellan medlemmar, medan 
färre, 67%, anser att vi tillvaratar 
medlemmarnas gemensamma intres-
sen. Ett exempel på nya medlems-
förmåner är de förmånliga försäk-
ringar som nu erbjuds klubbens 
medlemmar. Se Bakrutan 4/97 för 
mer information eller kontakta Göran 
Kölbom. Rabatter hos Saab efterlyses 
av några. 

SLUTSATS 
Som sagt, det är ett litet underlag att 
utgå ifrån. Men enkäten ger ändå en 
uppfattning om stämningarna i 
klubben. Vi tror att vi ligger rätt i 
förhållande till vad de flesta medlem-
mar tycker, men det fmns saker som 
vi skall förbättra. Det är faktiskt 1200 
viljor som samsas i SSR. Vi kommer 
att ta hand om synpunkterna och 
omvandla de till åtgärder för att bli en 
ännu bättre klubb. 
/Martin 
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Vinnarna! 
Av de 54 medlemmar som svarat på 
vår enkät har vi dragit tre som belönas 
med ett presentkort på 150 kronor att 
handla i klubbshopen för. 
Vinnarna är: 
Jonas Kohlscheen, Slcrantahöjdsvägen 
30, 691 42 Karlskoga, 
Sune Johansson, Runebergsgatan 50B, 
611 37 Nyköping 
Hans Fredrik Larsen, Ekegaten 11, N-
1705 Sarpsborg, Norge. 
Grattis! Presentkortet kommer med 
posten. 

 

Milj örutan 
Bra att ha i garaget 1: 
Plasthandskar. Billiga dylika finns att köpa på mackar och tillbehörsfirmor. Om 
du använder handskar vid smörjning, oljebyten, rostskyddsbehandling m.m. sparar 
du hud och händer. Lättare rengöring efteråt inte minst. Dessutom är använd 
motor och växellådsolja ej hälsosam att få på huden. 

Vi kommer att under denna rubrik ge allehanda goda miljötips och råd till 
medlemmarna. Tips och förslag mottages tacksamt av: 

Miljöredaktionen 
do Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Bra förslag kommer att belönas! 
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or, 
2. 4  

4-57 

11åK44;1 Mir 

Oplar åka bäst på släp 

BRUSTNA ILLUSIONER 
En norrländsk Saabfantast som en gång i världen trodde sig hinna renovera 
massor av bilar, till och med en Opel Kadett Rallye. Han gav sent omsider upp 
under slutet av 1997 och började sälja undan. Detta måste ses som ett friskhets-
tecken. Istället hinner han kanske få någon gammal Saab körklar. 
Världen är alldeles för full med gamla renoveringsobjekt som står och rostar 
bort. 

Salomon Degerman 
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Evenemang 1998  
Hej här kommer de första träffarna i år. Jag hoppas att många medlemmar 
kommer och besöker dem. Om det är någon som vill arrangera en träff så är ni 
välkommen med frågor till mig, så skall jag försöka hjälpa er. Nya träffar skall 
också sändas till mig. 
Jag önskar er alla ett trevligt Saab år, 
Nicklas Lindberg Klubbmästare. 

Adress & telefon: 
Nicklas Lindberg 
Ban&sgatan 3B 
415 03Göteborg 
031-255930 
E-mail: karl.lindberg@goteborg.maiLtelia.com.  

8 mars 	 Årsmöte i Stockholm. Nordiska Museet. 
Tid: 12.00 

17 maj 	 Östgöta Saabklubb anordnar sin vårträff 
söndagen den 17 maj 1998. Vi träffas vid 
Motorcentrums lokaler (Saab-Opel försäljare) 
utmed E22:ans södra utfart i Norrköping k1.10,00. 
Tillsammans åker vi en lantlig tur med avslutning 
vid Lövsta slott där en guidad visning kommer att 
ske för oss. Egen fikakorg tas med för förmiddagsfika. 
Mat och fika finns att köpa vid Lövstad slott. 
Mer information kommer i nästa tidning. 
Kontaktpersoner: Magnus Lindberg tel: 011-343423 
Ulf Lindman tel: 011-141955 

30 juli-2 augusti Internationell Saabträff i England. Se följande sidor 
för information och anmälning till träffen. 
För ytterligare information rörande inkvartering 
och liknande, kontakta: Klubbmästaren, tel se ovan. 
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10-12 juli 

 

Välkomna till Hedemora Motorstadion. 
En träff för Saab och Saabo entusiaster. 
Reservdelsmarknad (tag med för försäljning) 
och diverse arrangemang. 
Kostnad: 150:-/ekipage. 
Anmälan: Senast 31 maj. 
Anmälan och frågor besvaras av: 
Jörgen Palm, tel: 0225-38049 el. 
Gunnel Palm, tel: 0225-38137. 
Välkomna! 

14 juni 	I Uppsala anordnas traditionell träff den 14 
juni 1998. Kontakta Mats Blomkvist 018-258034 
eller Lars-Åke Karlsson 367706. 
Väl mött i Uppsala! 

15 augusti 

15 augusti 

7 november 

Stora träffen med minirally, Concour's de 
Elegance, marknad om någon har något till 
salu, fika och kul samvaro. 
Plats och tid: Motorcentrum i Umeå, kl 11.00 

Saabträff i Korsberga, 2 mil söder om Vetlanda. 
För mer information kontakta: 
Matthias Roswall, tel: 0143-13922 
Hasse Claesson, tel: 0470-30158 

Sena träffen med the one and only, Sune "Sliret" 
Strömberg m.m. 
Plats och tid: Motorcentrum i Umeå, kl 11.00. 
För mer information och anmälan till de båda 
Umeåträffarna kontakta: 
Sunkan, tel: 090-49221 el. 
Martin, tel: 0961-61733. 
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1998 International Meeting of Saab Clubs 

'The Heart of England Rally' 

First Draft Programme 

Friday July 3Ist 1998 

Morning 

reception open from 10am - late 
with a welcome drink and the local speciality 'Banbury cake' 

time to find your hotet, set up camp and med t old and new friends 

Ajlernoon. 

an organised walk around a loc,a1 country park, or perhaps the site of the Battle of Edgehill in 1642 
or 

suggested visits to local properties of outstanding historical interest 
Baddesley Clinton: a romantically siied medieval manar house. little changed since 1634 

Coughton Court: an Elizabethan Manar House lived in by the same family since 1409 

Charlecote Park: the honte of the Lucy family since 1247. where Shakespeare reputedly poached deer 

KetaiWOrth Castle: a wonderfidlyromåntic ruin, with a mighty Norman keep and hterary connections to Sir Walter Scott 

or 
a visit to one of the famous local towns, all with good shopping 

Banbury: a busy little tom dating back to Saxon times. the original cross of mtrsery Humle fame was destroyed in 1602 by the 

Puritans. bet a replica can be seen. 

LealaingtOn Spa: Queen Victoria made this a 'royal'town afier a visit in 1838. the Royal Pump Room and bastu are of interest. 

Straford on Avon: Pilgrims dedicated to bterature flack to visit the Shakespeare monuments and the Royal Shakespeare 
Theatres: there's also a good toy museum....! 

Wasveick: With a little imaginatton. tes ecuy to pretend Richard Beauchamp (1 382-1 439), known as 'Warwick the King Maker' is 
still master of the medieval street' rurrounding the imposing castle. 

Evening. 

Cheese and Wine reception 
8.00pm 

Official welcome and opening of the event 

Drinks available from the bar, throughout the evening 
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Saturday August ist 1998 

a leisurely start to the day ... 

... most activities will 'spring to life' from about 10.00am. onvrards... 

'all day activities 

free entry to the Heritage Motor Centre and its collection of Rovet Group vehicles 

Land Rover adventure : enjoy the experience of being driven in one of these vehicles as they are put 
through their paces on a specially designed off-road course. (note: a charge will be made) 

'autojumble' .... bits, bits and more Saab bits .... for your 'pride and joy' 

The Club shop ....THE place to purge your wallet of money II  

childrens entertainment: traditional games, treasure bunt, colouring competitions etc. 

traditional adult field sports and games: you'll need to both find partners and join teams to enter inb o the 
spirit of 'making a fool of yourself in public' 

savour the esoteric delights of 'welly wanging,' egg and spoon races, bug of war, etc 
(note: we have ways and means of making you enjoy yourselves 	 

'only in the morning.... ' 

From about 10.30 onwards 	your chance to enter our 'driving tests' .... how good are you?? 
organised by Saab Midlands Auto Club 

' 	and later .... afier lunch.' 

Starting about 2.00 pm a 'Classic Run' has been organised around the local countryside. 
...a road book and route map will be provided. 

an opportunity to see the bits of England tourists usually miss, visit a real ' olde tes shoppe' 

evening 

our `celebration dinner' 

followed by 

a fraditional barn dance 
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Sunday August 2nd 1998 

another leisw-ely start 	, (aspirins and alka seltzer °variabla from recep000....9 

'all day' activities 

again, there is free entry to the Heritage Motor Centre and its exhibitions 
(at about 3.30 pm there will be a parade of museum cars in the arena) 

Land Rover adventure : another chance to try the 'white knuckle ride....' (note: the charge) 

'autojumble' .... for those who still need bits, or more bits, for their 'pride and joy' 

The Club shop .... unless they `sold-up' on Saturday, you'll have to search that wallet again!! 

childrens entertainment: '....more of the same 

a range of displays by the SOC marque registers, SOC motor-sport section, SOC historian etc. 
Saab Enthusiasts and Saab Midlands Auto Club will have information on their separate activities 

'only in the morning.... ' 

From about 10.30 onwards 	a Saab'beauty contest' for our cars will be organised 
Note: this is not a formai 'concourse d'elegance' this year 

There will be thnee categories 
Celebrity Choice 

Peoples Choice, and 
Childrens Choice 

and prizes for two-strokes, V4s, 99s. 900s etc 

organised by Saab Enthusiasts 

somewhat later ... 

A coach tour and visit to Warwick Castle; a magnificent example of medieval architecture, with state 
rooms, apartments and galleries rich in treasures; displays depicting over 500 years of history; a fine, 

waxworks exhibition, and much more. The cost includes admission to the castle. 
Something for everyone .... not to be missed!! 

scheduled for late afternoon 

Traditional Sunday 'aftenwon tea' and prize-giving 

Formal closing of the event 

'... and later still ...' (.. if we are still on our feet It)  

a very informal BBQ ... on the camping field 
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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: Erik Carlsson 

Vice President: Pen Moss-Carlsson 

Please reply to:- 

1998 International Saab Clubs Meeting 

'Heart of England Rally' 
Motor Heritage Centre. Gaydon, Wanvickshire 

Booking Form 
Section A 	Personal details: please list all participants. 

Family name Forename soc membership no. Nationality 

address for correspondence 

tel: 	 fax: 

Veixide dettes: 

modellyear 

registration mark 

If you or any members have any special needs that Saab Chvners Club GB can help with, please 
tell us here. (e.g. vegetarian meals, dis' abilities etc.) 

I wish to lake part in this ment with the above members of my party, and agree to abide by the rules of 
the organising club. Få r mase-SOC rmonber. ~parm, månberskå. of de datb å inelåded for the &vadan af the evatZ 

Signature: 	 Date: 

For overseas visitors, it is strongly advi sed that you lake out your OW77 personal holiday insurance. 

Chairman: Cain A. Wallace 

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

Incorperated in EngenO - Reg No 1189665 
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Section B: 	Charges 

I 
weekend charge: per unit (tent, caravan, trailer, motorvan.) inc. Fri, Sat, San nights ® £10 per night: £ 

I 'Talk italed• 	 • I 
(auto jumble etc.) per 3 metres x 3 metres 	 (å) £30 	£ 

1S8twiay f.' 	gKekiercit Difflite  
	Adults 	@L20 = 
	Children 5-16 

(adult menu) 	@ £20 	= 
	Children 5-16 

(child menu) 	@ £5 
	Children under 5 

(child menu) 	4 £5 	= 

sub-total 'mcal' 

£ 

£ 

£ 

£ 

f 

I I •Eweir 	 i 

	Adults 	® £25 	= 	L 

	Children 5-16 	® £10 	= 	L 

	Children under 5 	® free 

sub-total `event' 	 £ 

sub-total 'camping' 	 £ 

sub-total 'trade stand' 	£ 

sub-total 'evene 	 £ 

sub-total 'mcal' 	 £ 

sub-total 'tour' 	 £ 

Sumas jils~ ~Nue ~emir .I 
fettade ~y be sa sik) 

	Adults 	(g16 	= 	L 

	Children 5-16 	@ t16 	= 	£ 

	Children under 5 	Q 

sub-total 'tour' 	 £ 

Nekota-1 	c 
Please send this form with your payment to the address below, or 

Please charge my credit card as follows: (Visa , Mastercard or Eurocard only) 
cardholders lille and name as shown on card 

card aumber 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	1 1 1 
date of issue 1 	 I date of expiry i 	total antouot to be ettan« 	f i 
lime sead te 

I lla Hocknott 
Saab 	"-- 	r.,w: Cl.; of Ggiat P.—kål4 1A4. 
338 Manchester Road 
Tyidesiey 
Maecleesier P479 a .Rei 

Grant ctrel baddags etay b< fued to 01942 87g73&(--+43 1942 Ving) 
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BAKRUTAN 

Det enkla och det 
funktionella 
vackrast 

NY BOK: SVENWINDUSTRI-
DESIGN, EN 1900-TALS HISTORIA 
RED LASSE BRUNNSTRÖM. 
NORSTEDTS 

En resa i 1900-talets 
splittrade 
formgivningshistoria 

Att stå inför ett sekelskifte tycks 
alltid innebära ett slags rannsaknings-
tid. 
Vad är det som kännetecknar1900-tals 
kulturen? frågar sig Lasse Brunn-
ström, docent i konstvetenskap vid 
Umeå universitet. Är det konstnärs-
giganter som Picasso och Le Corbu-
sier? Eller är det de enkla industri-
tillverkade vardagsföremålen. I en allt 
snabbare takt fylls våra hem med 
prylar. Varför ser de ut som de gör? 
Och vem påverkar utformningen? 
Ett fyrkantigt våffeljärn i blank-
polerat stål med praktiska lyfthandtag 
och svarta värmeisolerade bakelit(?) 
fötter stod på min önskelista i början 
av 60-talet. Formen kändes ny och 
annorlunda. Inte ens för de enldaste 
vardagsföremål är formen oväsentlig. 
Det här våffeljärnet har blivit vår 
följeslagare i köket under åren. 
Numera lite skamfilat och fläckigt, 
men fortfarande med mycket av 
charmen kvar. 

Vad jag inte visste då var att järnets 
formgivare var Sixten Sason, som 
även var "pappa" till utformningen av 
Hasselbladskameran från 1949 och en 
av dem som designmässigt stod 
bakom den "nya svenska småbilen" 
Saab 92, ett arbete som påbörjades 
redan 1944. Sixten Sason porträtteras 
av Björn Åke Sköld i "Svensk 
industridesign, en 1900-tals historia" 
(Norstedts), en -som titeln anger-
bred kartläggning av industridesignens 
utveckling fram till idag. Sköld är 
själv designer med verksamhet i 
Norrköping. 

Designnation 
År 1982 invigdes en speciell design-
avdelning vid Victoria and Albert 
museum i London. Här fick Sverige 
stort utrymme som designnation. Av 
utställningens femton formgivare 
kom fyra från Sverige. En av dem som 
uppmärksammades var Sason. Sixten 
Sason (Karl-Erik Andersson 1912- 
67) var en tecknare av rang med 
många visioner. Han gav sig tidigt i 
kast med utformningen av bilar och 
var nog en av landets främsta motor-
tecknare. I en tidningsintervju på 50- 
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Sixten $omt ~do både ~falken och bnmedellor. Al Saab trkan bier on al 
lyckad satsning berodde i hög grad på Sesam kreativ/sot och framsynthet. 

talet berättade han att 
Husqvarnafabriken börjat tillverka en 
bensintank efter en ritning som han 
gjort redan som 15-åring! Men han 
illustrerade även annat än sina tek-
niska visioner. Bland annat ställde han 
vid ett tillfälle ut i Linköping. 
Konstutsällningen lär ha blivit en 
succé och "man förundrades över 
Sasons förmåga att återge fart och 
kraft i en i och för sig orörlig bild", 
skriver Sköld. Sason hade en speciell 
känsla för aerodynamik, som var av 
stort värde vid utvecklingen av 
Saabens chassi. Samtidigt hade han en 
förkärlek till det praktiska: Han 
konstruerade dörrfack till den nya 
svenska småbilen som skulle rymma 
"både falukorv och ett par rejäla 
flaskor". Det enkla och det funktio- 

nella blir samtidigt vackert. Så löd 
hans motto. Enkelhet och funktion har 
varit ledstjärna för industridesignen 
under åren. Redan 1919 myntade 
konstprofessorn Gregor Paulsson 
begreppet "Vackrare vardagsvara" i 
samband med Svenska slöjdförening-
ens utställning i Göteborg. Det var 
konstnären som skulle ge impulser 
till industrin. Pionjärer inom svensk 
industri tog upp stafetten. KF Gus-
tavsberg med flera förde den vidare. 
Gunilla Lundahl, skribent i arkitektur 
och designfrågor, gör en resumé av 
utvecklingen i kapitlet "Den vackra 
vardagsvaran". 
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Vändpunkten 
Vid 1960-talet gör hon halt. Här är 
vändpunkten för den vackrare vardags-
varan i Sverige, skriver hon. Flera av 
de ledande företagen försvann, såldes 
eller fusionerades. Det här är en 
utveckling som obönhörligt rullar 
vidare. Det kan vi nu konstatera. 
Senaste exemplet är försäljningen av 
de svenska glasbruken Orrefors och 
Kosta-Boda, nu i dansk ägo. Men har 
då inte något hänt sen 60-talet? Finns 
här inget längre som kan kallas 
"vackrare vardagsvara" med de 
kriterier som myntades 1919? Bara 
två gånger i hela boken nämns Ikea 
och då bara i förbigående. Företagets 
designpolitik tas över huvud taget inte 
alls upp av Gunilla Lundahl som ju 
sätter punkt vid 60-talet. Utform-
ningen av handikapphjälpmedel, 
kylskåpsdesign, utombordsmotorer, 
Volvos och Saab:s bildesign och ett 
antal porträtt av formgivar profiler 
som Carl-Arne Breger, Sigvard 
Bernadotte med flera ägnas i stället 
bokens övriga kapitel. 

Kalejdoskop 
Boken blir ett slags kalejdoskop som 
försöker samla och skapa en bild av 
de enskilda bitarna i 1900-talets lite 
splittrade formgivningshistoria. I 
avslutningskapitlet "Industridesign på 
1990-talet, ett utvidgat kompetens-
område" tar Roland Lindh, professor 
i industridesign vid Konstfackskolan i 
Stockholm, bland annat upp kvalitets-
problem, ökade kompetenskrav och 
datorisering, miljöanpassad produkt- 

utveckling och internationalisering. 
Han skisserar en framtid där han 
hoppas på förstärkta kontakter mellan 
näringsliv och industridesigner: Om 
70-talets viktigaste konkurrensmedel 
varit varans pris och 80-talets dess 
kvalitet så hoppas han med Robert 
Hayes, professor vid Harvard Busi-
ness School, att 90-talets konkurrens-
medel skall heta industridesign. 
Men de tycks som om dagens ambi-
tiösa datoriserade industridesigner 
hamnat ganska långt från Sasons enkla 
ritbord och visioner om det funktio-
nella och det vackra. Måhända att 
visionerna fmns kvar men vägen dit 
verkar vara betydligt mera komplice-
rad. 

Recension, skriven av Inga 
Wallenquist. Östgöta 
Correspondenten 15 maj 1998. 
Copyright skisser: Lasse Brunn-
ström 
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Sunes 
super 
nostalgiska 
bilder 
En kanonträff med "Siker 
igen. Han visade upp det bästa 
som tänkas kan av bilkultur. 

Den för året avslutade Saab/ 
Opelträffen blev en såväl innehålls-
mässigt som publik succé. Sällan har 
Motorcentrum i Umeås fikarum varit 
så "knökafullt" som lördagen den 8 
november 1997. Glädjande nog fanns 
det några nya ansikten som komplet-
terade de gamla vanliga entusiasterna. 
Och ännu mer glädjande nog var att 
det kvinnliga könet var mycket 
välrepresenterat, heja tjejer! Även de 
kunde njuta av de fma bilder från 
Umeå som Sune lagt in bland alla 
bilbilder. I år hade Sune laddat 
kameran hårdare än någonsin och han 
hade gjort ett collage som följde 
årstidernas gång. Med den mest 
välsmorda trutsvadan som vår käre 
Sune besitter så trollbands åhörarna 
till den grad att ingen somnade under 
det nästan två timmar långa föredra-
get. Kanske bidrog också det rikhal-
tiga fikat som Opelklubbens Åke 

Adam bjöd på till vakenheten. 
Han inledde med att visa vinterbilder 
från Kalldrag, ett evenemang som 
eftersom det körs mitt i vintern alltid 
haft många Saabåkare. Har man en 
riktigt fin bil så är det inget att banga 
för att åka 20 mil med gammelåk. Sen 
blev det lite från Alferrundan som 
körs uppe i Norrbotten, i Piteå-Boden 
området, i mitten av mars. Där har 
man tagit ett bra initiativ genom att 
erbjuda långväga gäster övernattning 
till hyfsat pris. Många finländare 
deltar och bland annat en körde Austin 
Healey Sprite "Frogeye", helt 
nercabbat så klart. Dessutom var ett 
flertal MC-ekipage med. Inget 
problem, det gäller bara att klä på sig. 
Fast det är nog inget för "tunnisar". 

Jyväskylärallyt brukar alltid locka 
några svenskar och Sune har varit där 
både vid blidväder (-20 C) och 
vinterväder (-40 C), så det fanns en 
del att berätta om bland annat bastubad 
och finnar. I nästa magasin plockade 
Sune fram bilder från Lövångerrallyt, 
soliga vackra bilder från ett rally där 
gemytet och förbrödringen frodas 
bland de mysiga kyrkstugorna i 
Lövånger där övernattning sker i detta 
tvådagarsevenemang. Sedan visade han 
några bilder från Saab/Opelträffen i 
september innan vi plötsligt befann 
oss i "Långa Ugglan" som Nattugglan 
döpts om till av Bosse 
"Saabfarmar'n", som arrangerade och 
hade letat fram 17 mil krokiga 
småvägar. Både Kalldragé och Natt-
ugglan är till för de veteranbilsentu-
siaster som gillar och vågar åka med 
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sina klenoder. Några jättemysiga 
traktorer fanns också med denna dag. 
Innan Sune gav upp hann han gräva 
djupt i sitt nostalgiarkiv och visa 
bilder från Hot Rod Show i Stock-
holm 1970, vi fick se många fräna 
klassiska hottar samt en ung och 
vackert långhårig Sune. Nu är han ju 
bara vacker och vältalig. Helt plötsligt 
blev det paus då SSR bjöd på ytterli-
gare en omgång fika medan Martin 
Stenlund passade på att sälja prima 
prylar från klubbshopen. 

Den utlovade överraskningen från 
VBB visade sig bestå av diabilds-
visning med bilder från Världens 
Bästa Bilmuseum = Saabmuseet i 
Trollhättan samt lite bilder från 50 års 
jubileet i juli. Martin Stenlund inledde 
med orden "Hä gå int förklara för 
dem som int' begrip", troligen syftade 
han på Opel-gänget som dock fick 
känna på lite av den atmosfär som 
fanns i Trollhättan då vi firade 50 år 
som Världens Bästa Biltillverkare. 
Bland annat var det bilder på fina 
tävlingssaabar, Gamla Saab-stjärnor 
som Gösta Karlsson, Sigge Johansson 
och Bemt "Malin" Melin liksom lite 
andra höjdarbilder. Träffen drog ut på 
tiden så att det fortfarande var full 
rulle då det helt abrupt var stängnings-
dags eftersom Motorcentrums 
personal jobbat klart för dagen, så 
finlirarsnacket fick skötas utomhus på 
parkeringen. 

Roligt var att det fanns ett antal 
långväga besökare där den längst från 
kommande medlemmen kört 96-2T 

från Hudiksvall. För sin prestation 
erhöll han en liten present. På vägen 
upp hade han lite tändningsbekymmer, 
men problem är till för att lösas! 
Längsta resan i tvåtakt stod styrelse-
medlemmarna John Jonasson och 
Fredrik Ekendahl som åkte i "Vita 
snabba", den som "Fredde blydojja" 
flög fram med i Trollhättan. Det är 
alltid roligt att träffa de glada 
galoscherna från huvudstaden när de 
är ute och gör PR för SSR. 
Som vanligt var det några "tunnisar" 
bland Norrlandssektionen som inte 
vågade åka med sina körklara bilar. Var 
det snöslasket som störde? Trots allt 
var det flera snygga Saabbilar på plats, 
fast det blir mer och mer långnosar 
och V4:or på träffarna. Det är nog 
tidens gång. I år är det ju 20 år sedan 
sista 95:an rullade ut från Arlöv. Tiden 
går. Roligt var också att höra vilket 
bilkunnande herr Ekendahl besitter, 
han hade flera diskussioner med Sune 
"Sliret" om bilarna som Sune fotogra-
ferat. 

Text: Gnussar Krontbz 
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Till minne av dagen H 
30 år sedan Svensson svängde över 
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Den var befarad som dagen "K" 
med tanke på det kaos som förvän-
tades uppstå. Den 3 september 1967 
gick Sverige över till högertrafik 
efter att envist hållit till vänster i 
över tvåhundra år. 

Bilden som visas här är tagen i 
centrala Linköping vid middagstid 
denna dag. Fotograf den framlidne 
Per-Olof Nyhlen, och bilden publice-
rades i Östgöta-Correspondenten på 
dagen trettio år senare. 
Östgöta-Correspondentjournalisten 
Christer Nörig (åker DKW 1960 på 
sina reportageresor) hade tagit med 
denna i ett historikreportage om 
högertrafikens tillkomst. 

En kunglig förordning från år 1718 
stadgade att man skulle hålla till höger 
vid möte. Av någon outgrundlig 
anledning som historieböckerna inte 
ger något svar på upphävdes stadgan 
redan 1734. Varefter vi svenskar 
envist och inte utan debatt höll till 
vänster i mer än tvåhundra år. 

Som synes har Nyhlen lyckats få till 
en trevlig bild med många gamla bilar, 
varav några Saab långnosar. 
Den då förmodligen splitternya 96 
V4-67 (eller kanske rentav en -66:a, 
en förseriebil?), har av sin ägare fått 
hemmagjorda Monte Carlo-lister 
längs nederkanterna. Sveriges första 
Sportreplika? 

Text: Matthias Roswall 
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FÖRLAGA. PETER HAVENTON/MAR11N MORD( 

Erik Carlsson "På taket" i sin Saab. Drygt 40 år före Mercedes lyckades han välta 
sin bil. Rörelsen påminner om vattengympan i Lycksele. 

BAKRUTAN 

Krumme Carlsson före Mercedes 
IBLAND SER man krumma 
gummor. 

Med böjd rygg vandrar de 
landsvägen fram. 

Förr blev ryggen böjd, då 
kvinnorna släpade hem bränn-
veden. 

Nu sitter de och röker under 
koksfläkten. 

Utsugning har alltid drabbat 
de svagaste. 

onsdaes 

sreiet  
Calle Hård 

KRUMMA RYGGAR kan rätas 
ut med gympa. Här i Lycksele 
år vi ett gäng, som vattengym-
par i badhuset varje onsdags-
morgon. 

Fördelen med vattengympa 
år att men kan ha sin kropp för 
sig själv och ändå dela den med 
andra. I vattnet är det ingen, 
som ser vad man gör. Det, som 
sker, sker under ytan ungefär 
som i kommunalpolitiken. 

Skillnaden skulle kanske va-
ra att ett och annat huvud fram-
träder i vattengympan. 

PÅ ETT gym är däremot hu-
vudsaken att kroppen syns. 
Tajta trikåer med lite klädsam 
svett här och där ska locka till 
påseende avseende utseende. 
Tjejerna ska bli smalare och 
killarna bredare. För många 
blir kampen mot redskapen en 
hoppets seger över erfarenhe-
ten. 

Det sista som överger män-
niskan år kroppen. 

I bassängen kan man placera 
tyngdpunkten var man vill 
utan att välta. Det ar mer ån 
vad Mercedes klamrar. 

DET, SOM ar uppochned for 
Mercedes, har varit rena lyftet 
för Saab. På ett av höstens nya 
frimärken avbildas Erik Carls-
son "På taket" rattande sin vin- 

nande Saab 96:a i Monte Carlo 
Rallyt 1963. 

Carlsson fick sitt smeknamn, 
då han, 42 år före Lill Mercan, 
hamnade med hjulen i vädret. 
Att han inte slog sig ansågs på 
den tiden vara ett exempel på 
god svensk ingenjörskonst och 
således ett bra försäljningsar-
gument. För Sverige i diket. 

DÅ CARLSSON med frimärks-
bilen vann 1 Monte Carlo första 
gången var förvåningen total. 
Den furstliga orkerstern hade 
Inte ens brytt sig om att skaffa 
noter till Du gamla Du fria. I he-
la det monegaskiska riket 
fanns heller ingen musikaffär 

med rätt platta. Inför prisutdel-
ningen fick Saabs PR man sitta 
och vissla melodin för kapell. 
mästaren. Han höll på i två tim-
mar. Underläppen släpande, då 
han gick. 

ERIK CARLSSON, 69, är krum 1 
ryggen. 

Enligt följande skröna gick 
det till så hän 

Carlsson, hans kartläsare 
Gunnar Palm och en motor-
journalist, Lennart Ojesten, 
reste till Safari Rallyt i Kenya. 

På planet kom den svenska 
trion i samspråk med tre förtju-
sande flygvärdinnor. Damerna 
invinterades på middag efter  

ankomsten till Nairobi En av 
flygvärdinnorna råkade ha en 
pytteliten Fiat 600 på fältet. In i 
den baxade sig herrar Carlsson 
och palm tfilummarm  med bi-
lens ägarinna. Den tredje sven-
sken åkte taxi med, de två an-
dra värdinnorna. 

Halvvägs in till stan fick Fia-
ten punktering. Fälgkors 
fanns. Domkraft dock inte. 
Vad göra? 

Gentlemannen Erik Carls-
son, stor och stark och svensk, 
greppade Fiaten under stånk-
skärmen och lyfte. 

- Skruva, Palmen, väste han 
till kartläsaren. 

Då sa det knak. I ryggen. 

Artikeln hämtad ur Västerbottens-kuriren 971119 
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Ventilationsrutan  
Vi har fått en insändare som skickats under falskt namn till Svenska Saabregistret. 
Brevskrivaren riktar hård kritik mot SSR. 
Vi har beslutat att publicera brevet i sin helhet trots att brevskrivaren i praktiken är anonym. 
Vi har strukit över namnet av hänsyn mot de medlemmar som heter likadant. 
Detta är ett undantagsfall att publicera insändare som brevskrivaren inte vågar stå för i 
Bakrutan. Anonyma insändare kommer inte att accepteras i fortsättningen. Insändare kan 
publiceras under pseudonym, men brevskrivarens namn och adress skall bifogas brevet. 

/Styrelsen för Svenska Saabregistret 

Till ventilationsrutan - För införande i Bakrutan 

1. Styrelsens funktion, vem är egentligen ordförande? För jag tycker att jag hör ex-
ordförandens stämma i både skrift och tal. Eller är det något som jag inbillar mig. 
Hur bra fungerar medlemsregistret, när man får vänta i flera månader på att få 
Bakrutan eller en bekräftelse? Är det dåligt entusiasm eller dåliga rutiner som gör att 
det hela falierar? Äter sig inte vice ordföranden för mycket åtaganden såsom 
nytillverkning, intemet, enkäten och redaktionsarbetet m m. Är detta inte lite väl 
mycket för en människa? Hur bra är internet egentligen för medlemmen? Dom här 
inspelade ljuden är många helt förkastliga och pinsamma t ex rivstart med 99-71. 
Är detta en seriös klubb eller en total oseriös klubb? Klubbmästaren, vad är det? 
Vad gör han? Vad har han gjort? Vad gör ordföranden? När sådana här problem 
uppstår. Är han inte lyhörd för dessa problem? Vad händer med sekreteraren och 
vice sekreteraren? Har dom avgått eller har dom inte avgått? Man vet ju inte vad som 
händer som medlem. Valberedningen verkar vara en samling omotiverade människor 
som inte tar ansvar för sina åtaganden. 

2. Reservdelar - Har inte klubben något reservdelsansvar på nytillverkade delar. 
Efter att ha köpt diverse nytillverkade delar bl a damasker, så finns det varken 
passform eller kvalité som godtagbar standard. Finns det ingen som provar ut 
sakerna innan dom börjar säljas. Vilket bör vara en väldigt kunnig person med stor 
ansvarskänsla. Saker som kan förbättras enligt mina egna erfarenheter, 
drivknutsdamasker för dålig passform, topplockspackningar för tjock och för dyr, 
tvåtumsavgassystem dålig passform, ej genomtänkt konstruktion. Sportavgassystem 
både nya och gamla versionen är helt värdelösa. Titta själva... Ventilationsstosen 
Saab 92 dålig passform. Nytillverkat krom håller mycket bra standard. Vilket dom 
andra nytillverkade saker också bör göra. 

3. Träffar - Varför blir det mindre och mindre träffar? Kan det bero på att 
klubbmästaren inte gör sitt jobb? Eller är det Bakrutan som har kommit ut så 
oregelbundet så ingen vågar arrangera träffar? Eller får dom inte den hjälp som 
dom behövs för att arrangera en träff från SSR? Vad kan det göras för att 
förbättra detta problem? 
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Ventilationsrutan  
4. Bakrutan - Vad har hänt med Bakrutan ? Sedan den förra redaktionen satt. 
Den hade även den sina brister med sen utgivning. Men den verkade ha ambitioner 
med känsla och stil och bra layout och bilder. Den nya redaktionen verkade inte ha 
något större intresse av redaktionsarbete, ty detta liknar mera Göteborgsposten, mer 
ointresserade reportrar som skriver hellre mycket text, men inget innehåll. Suddiga 
och oskarpa bilder. Varför blir det så? Beror det på datorema eller den mänskliga 
faktorn? Efter ett antal nummer tycker man att dom borde ha hittat sin stil. Men jag 
tycker att tidningen saknar stil. Kan man inte få tillbaka den gamla redaktionen som 
verkade ha ambitioner att göra en tidning med stor gammelsaabkänsla och läsbarhet. 
Jag tycker att tidningen måste bli flera snäpp bättre annars kan vi lika väl nöja oss 
med annonserna. Reportaget från Trolllhättan-97 var mindre än reportaget om nya 
Saab 9-5 när tidningen inriktar sig till entusiastbilar borde det vara tvärtom. Självklart 
ska även 9-5 vara med i tidningen, dock ej på bekostnad av resultatlistan från 
festivalen, vilket är en skandal. Har ni ej någon korrekturläsare längre? Ni kan ej 
Jag tycker att tidningen måste bli flera snäpp bättre annars kan vi lika väl nöja oss 
med annonserna. Reportaget från Trolllhättan-97 var mindre än reportaget om nya 
Saab 9-5 när tidningen inriktar sig till entusiastbilar borde det vara tvärtom. Självklart 
ska även 9-5 vara med i tidningen, dock ej på bekostnad av resultatlistan från 
festivalen, vilket är en skandal. Har ni ej någon korrekturläsare längre? Ni kan ej 
längre stava styrelsemedlemmars namn rätt längre, vilket också borde ses som en 
skandal. Skärpning!!! För detta är inte bra. Jag har inget positivt att säga om 
Bakrutan-97.Jag hoppas att den kommer ut i tid i fortsättningen, vilket är den högsta 
skandalen i SSR. Vi måste ha tappat flera hundra medlemmar inte bara gamla utan 
särskilt nya medlemmar som måste ha blivit mycket besvikna på styrelsens 
agerande. 

Jag hoppas att detta väcker känslor både i styrelsen och bland medlemmar, så att en 
förbättring kan ske, vilket jag verkligen hoppas. Jag har stora funderingar på att gå ur 
SSR. Men jag hoppas att jag slipper och jag vet att det är många med mej som 
tycker som jag. 

Med vänlig hälsning 

41•11111~ 

Kop: 1 ex till styrelsen, 1 ex till Bakrutan 

-~leelre 41111111e~"- 
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Ventilationsrutan  
Svar på Lennart Anderssons insän-
dare: 
Styrelsen: 
Ordförande är John Jonasson och 
ingen annan. Anledningen till att du 
hör och ser Yngve Ekbergs ljuva 
stämma torde vara att han är styrelse-
suppleant och även skriver artiklar i 
Bakrutan ibland. Du ska inte glömma 
att Yngve har med sitt långa arbete 
som ordförande för SSR ett mycket 
stort kontaktnät och sitter inne med 
otroliga kunskaper vad gäller SAAB, 
vi ska nog vara väldigt glada att vi 
lyckades få behålla honom kvar i 
styrelsen! 
Du säger att man får vänta i flera 
månader på att få Bakrutan eller en 
bekräftelse: Det kan dels bero på att 
Bakrutan kommer ut en gång i kvarta-
let, om man redan är medlem och inte 
fått tidningen så kan det inte bero på 
annat än en glömd flyttanmälan. Är det 
en ny medlem går det till på följande 
sätt: Kontakta klubben och be om 
medlemskap, då händer följande: 
Jag eller Mats Carlsson skickar ett 
informationsblad, ett ex av Bakrutan 
och ett inbetalningskort Om den då 
intresserade blivande medlemmen 
betalar in avgiften på rätt konto så är 
han/hon medlem och får därefter all 
post som vi sänder ut inklusive 
Bakrutan. Från att den blivande 
medlemmen har skickat brev eller 
ringt om medlemskap så tar det 3 till 
14 dagar tills han har papperen. 

Vice ordföranden: 
Jo han tar nog på sig lite för mycket 
uppgifter ibland. Men han går också 
alltid i land med dem och presenterar 
jämt ett mycket bra resultat, men nu 
när han har blivit förstagångspappa 
och går på försvarshögskolan för att 
komma ut som färdig major så skulle 
han gärna vilja ha lite avlastning, 
känner du någon som är villig? Vi 
andra i styrelsen vet ingen som är 
frivillig. 
Hur bra Internet är för medlemmen är 
något vi håller på att utvärdera och 
även se över vad vi ska tillföra och ta 
bort. Helt klart är att vi får i snitt en 
ny medlem varje dag via Internet eller 
som har sett oss på Internet. De 
inspelade ljuden har faktiskt varit kul 
tycker alla som jag talat med. En 
rivstart med en 99-71 är väl kanske 
diskuterbart, tycker jag med. Internet 
är ju som du vet utbrett över hela 
världen och hur många av de utländska 
SAABar som var i Trollhättan i 
somras tror du hade fått informatio-
nen via Internet? Detta är en totalt 
seriös klubb fast vi försöker också att 
inte vara för stela utan även leka lite 
ibland. 

Klubbmästaren är Nicklas Lindberg i 
Göteborg och han tar in alla fakta om 
träffar som handlar eller har anknyt-
ning till våra medlemmars intressen. 
Han skriver också pressreleaser till 
motortidningar. Han kanske inte har 
gjort så mycket som syns utåt men 
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Ventilationsrutan  
han sköter sitt jobb rätt bra med tanke 
på att han inte har hållit på så länge. 

Jodå, vår Ordförande är mycket 
lyhörd och gör väldigt mycket för att 
ställa saker och ting till rätta med sin 
egen hälsa som kostnad på köpet. 

Sekreteraren: 
Jag ville att någon skulle ta över mitt 
jobb förra året då jag dels suttit rätt 
länge nu och dessutom är ordförande 
för Sthlm MC förbund plus tävlar 
både med bil och MC. Eftersom det 
inte fanns någon intresserad eller 
frivillig så sa jag åt styrelsen att jag 
sitter kvar tills det kommer någon ny, 
då jag inte gillar att leka sänka skepp. 
Nu har jag suttit så länge att jag kan 
sitta kvar om medlemmarna vill ha 
mig då det trots allt är ganska kul även 
om det går minst en timme om dagen! 

Vice sekreteraren: 
Anledningen till att vice sekreteraren 
avgick var på grund av familjeskäl. 
Platsen är ännu inte tillsatt av någon 
ny person. 

Vad valberedningen är för en samling 
får du nog tala med dom om. Men de 
gör i alla fall sitt jobb som inte är så 
lätt då det aldrig kommer in några 
förslag till dom. Vi har i alla fall idag 
fått en helt frivillig aspirant till vice 
sekreterar posten, Bert Ytterhag som 
är en bra kille, hoppas han blir vald! 

2. Reservdelar: 
Jo vi har stort ansvar för 
nytillverkningen och vi har numera 
också kunnigt folk som provar 
delarnas kvalitet och passform så att 
inget hädanefter nytillverkat ska ha 
låg kvalitet. Drivknutsdamaskema har 
en del haft problem med att få att sitta 
kvar, ett stålspännband brukar greja 
det. Vilken topplockspackning du 
menar vet jag inte. Kort/långnos? Det 
fanns lite olika modeller förr så 
tjockleken kan bero på vad originalet 
är. Priset på packningarna är inte alls 
högt med tanke på att det är 
nytillverkning och låg tillverknings-
serie, kolla vad en packning kostar till 
en ny Opel Corsa Eco som är tre 
cylindrig. 
Två tums avgassystemet till V4 har jag 
själv monterat på vår 96-80 och 
passformen var perfekt, i alla fall på 
det systemet. Vad det är i konstruktio-
nen som inte är genomtänkt vet inte 
jag, bara ett större system på en 
fyrtaktare ger ingen effekt på något 
bilmärke. Sport avgassystemet till 2t 
håller jag med dig om att det inte är 
bra, de är inte alls gjorda som ett 
original och torde knappast vara 
effekthöjande. Jag dissekerade själv 
ett efter ett klagomål från en medlem! 

Det nytillverkade kromet är gjort av 
Anders Lång i Leksand för klubbens 
räkning och han är erkänd över hela 
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Ventilationsrutan  
världen för sina produkter så de håller 
högsta kvalitet vilket även är vår 
målsättning att kommande 
nytillverkade delar också skall göra! 

3. Blir det verkligen mindre och 
mindre träffar, är det inte lika mycket 
som förut? Eller är det att det kom-
mer mindre folk på träffarna? Det har 
nog inte med Bakrutan att göra utan i 
stället med medlemmarnas intresse 
att komma på träffarna. De som vill 
arrangera en träff får allt stöd både 
praktiskt och ekonomiskt från SSR 
men de är tyvärr väldigt tunnsådda 
dessa personer. Arrangera en träff 
själv, så får vi en till träff! 

4. Bakrutan: 
Kan hålla med dig i vissa saker, 
kanske inte allt. När Erik Randa 
gjorde tidningen (i princip själv) så 
var den bra, tycker jag med. Han 
letade mycket och länge efter bra 
artiklar och är dessutom en duktig 
Saabrenoverare vilket gjorde att han 
hade bra känsla för materialet i 
tidningen. Layout och allt annat lejde 
vi bort till proffs, och tidningen 
kostade därefter också att göra. 
Tyvärr så tröttnade Erik till slut på att 
alltid få göra alla reportage och ta alla 
bilder själv, då det var mycket spar-
samt med material från medlem-
marna. Norrlandssektionen dock 
undantagen, som är mycket verksam i 
sina artiklar till Bakrutan. Att få 
tillbaka Erik är tvärt nej, han tycker att 

han gjort sitt som redaktör och vill ha 
tiden till sina Saabar och sambo. 
Den nya redaktionen som åtog sig att 
göra tidningen började från noll, man 
hade inte gjort en tidning tidigare så 
det var mer jobb än de hade trott från 
början. Man hade också en massa strul 
med utrustningen i början, men det 
löste sig till slut. Numera är det upp-
lagt ett tidsschema För Bakrutan med 
alla olika stoppdatum och utgivningar, 
det har fungerat bra nu sista året. 
Bilderna vet jag inte varför de har 
blivit dåliga, men alla är medvetna om 
det och jobbar på att de skall bli bra. 
Att det kan likna Göteborgs-Posten 
kan bero på att redaktionen bor i 
Göteborg, och när inga medlemmar 
(med vissa undantag som tur är. Reds. 
anm.) från andra håll i landet skickar 
in material så är det svårt att få 
någon helnationell känsla i den. 
Jodå, vi har korrekturläsare. Det kan 
tyvärr bli fel ändå ibland, säg den 
tidning som inte har tryckfel. 
Nu ska/kommer Bakrutan ut i tid om 
inte redaktionen säger upp sig och vi 
måste hitta en ny. Det var defmitivt 
inte bra när vi låg långt efter och 
tvingades göra ett dubbelnummer för 
att komma i takt. 

Vi har faktiskt inte tappat några med-
lemmar utan snarare blivit fler för 
varje år, även det senaste. Varför 
skulle 
någon bli besviken på styrelsens 
agerande? Alla klubbar skall du veta 
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har inbördes problem och då speciellt 
med klubbtidningarna, jag tycker vi 
har 
gjort ett bra jobb och rett ut de 
problem som uppstått. 
Du skall inte glömma att allt styrelse 
och tidningsjobb görs helt idiellt på 
fritiden av alla på bekostnad av 
mycket annat, så man ska nog inte 
ställa för stora krav på dessa personer. 

Det är snart årsmöte och val av 
ovanstående personer. Ingen av oss är 
oersättliga och vill medlemmarna ha 
in några andra skall de ringa val-
beredningen i så fall. Vi har inte för 
avsikt att avgå, men tänker heller inte 
kämpa för att sitta kvar. 

För Svenska Saabregistret 
Göran Kölborn 
Sekreterare. 

Ett stort tack till: 
Stig Johansson för hjälpen med 
brytarspetsarna. 

Claes Tykosson 

Tack! 
I förra numret av Bakrutan så ställde 
jag några frågor om Tomas Ahlbergs 
rally V4:a, bromsar, koppling o.s.v. 
Samma kväll som jag fick nya numret 
av Bakrutan så ringde Tomas personli-
gen. Han berättade och delade med sig 
av sina erfarenheter. Underbar re-
spons. 
Ett jättestort tack Tomas. 

Per 

Till Ventilationsrutan skriver ni med synpunkter, frågor 
eller bara för att fä ventilera ideer. Kort sagt allt. Insändarna 
skickas som vanligt till tidningens adress. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera/korta ned 
eventuellt långa brev. 
Red. 
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Internationell 

Sin-triumf 
i 12-timmarslopp 
på Monzabanan 

Standardvagnsklassen upptill 750 cc: 

Segrare: SAAB 93-B 
1:e förare: Sten Bielke, Stockholm 
2:e förare: Bengt Mårtenson, Gislaved 

Total körsträcka: 1.461, 482 km 
Medelhastighet: 121, 790 km/tim 

(inklusive 8 depåbesök för tankningar och förarbyten) 

%Rni P
OILIPSONs  

0.00.—G 

Filialer, återförsäljare och serviceveristäder över hela landet 

45 



BAKRUTAN 

Rättelser 
Sista försöket att få till en riktig lista på pristagarna i festivalen... 
Tyvärr så fanns inte pristagaren i 95-klassen med på listan i förra numret. 
Vinnaren heter Kjell Andersson och hans fina 95:a är av 1960 års modell. 
Redaktionen ber återigen om ursäkt och publicerar här en bild på vinnande 95:a. 

Och till sist. Hela listan från valberedningen: 

Följande poster skall väljas: 
1 st Ordförande, 1 år. 
3 st Styrelsesuppleanter, 1 år. 
1 st Revisor, 1 år. 
1 st Revisorssuppleant, 1 år. 
1 st Kassör, 2 år 
1 st Materialförvaltare, 2 år. 
1 st Vice sekreterare, 2 år. 
1 st Valberedning, 3 pers, 1 år. 

Valberedningen kontaktas på följande 
telefonnummer: Bemt Olsson 
(sammankallande) tel. 031-25 69 45 
el. 070-416 31 31. Joel Bemeklev 
tel. 031-52 58 73. Peter Ludvigsen 
tel. 031-93 06 26 el. 070-593 06 46. 
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Klass G Kron Tou,is. ooh Damklassen 
Specialnindard uPP tin 1600 c‘l 

2:/J Er t Carlssoa — Kart.Erå 
Svensone SAAB 93 8S:see:id 

1:a Greta Nlotaader — Helga 
Lundberg SAAB 938 

3:a Monica Kierstadass — Mar- 
gareta Holm SAAB 938 

po iLIPSa ks  

BAKRUTAN 

$ie dagens sensation 
vann 2 klasser i Tulpanrallyt 

Med Saab 93 B segrade rally-
veteranerna Greta Molander 
och Helga Lundberg över-
lågset både i klass A (stan-
dardvagnar upp till 750 cc) 
och i damklassen i det nåra 
300 mil långa Tulpanrallyt, 
som i år räknade 169 startan-
de och gick genom Holland, 
Belgien, Luxemburg och 
Frankrike. 

Den mest sensationella in-
satsen i hela rallyt gjordes 
dock av Erik Carlsson och 
Karl-Erik Svensson i en Saab 
93 B Special. Efter att ha 
genomfört rallyt prickfritt 
svarade paret för den fantas-
tiska prestationen att på racer-
banan vid Zandvoart i kon-
kurrens med betydligt störr, 
vagnar köra den avslutande 

Klass 4 Isranda relt agnar upp till 
750 ert 

1:a Greta Molander — Helga 
Lundberg SAAB 93 B 

Maka Kierstadies — Ilar-
gazeta Holm SAAB 93 B 

41:a 3.3. M. de Rooy — TS. van 
Di* SAAB 93 B 

Pressen imponerad och begeistrad 
meta 

5:tig a em ass 

Tulpenra 	nog zonder !rinna& 	r  

ZWEED CARLSSON MET SAAB 
DE TRIOMFATOR BU RACKS  

. . 	 , 
tr- 

kitehuttnreedtt Prov kör SAAB 93 B — den svenska 
Inte undra på att åskådare 
och press jublade! 

Fiiialer, åter försäljare och serviceverkstäder över hela landet 

familjebilen med flygkva litet 
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Köp & sälj 
SÄLJES:  

Saab 95-75A, sista sjusitsiga. Perfekt 
mekaniskt men två 2:or. Saab 95-75B, 
femsitsig reservdelsbil. Pris 2000 kr 
för båda, transport kan ordnas! 
Göran Kölborn, tel 08-7427270, 
0705-927097. 

5 stycken fotbollfälgar inklusive däck 
till V4 säljes för 1250 kr. 
Arne Mårtensson, tel 033-121961. 

Saab 95 DeLuxe, 1960. Grå med 
chassinr 491, körd 5906 mil. 2 ägare, 
renoveringsobjekt. Saab 95-68. Blå, 
mycket fin norrlandbil, orenoverad 
och 2 ägare. Saab 95GL-78. Få ex 
kvar, gul, renoverad 1700cc-motor. 
Aluminiumfälgar, 2-tums avgassystem 
mm. Bes. utan anmärkning, avställd. 
Nya delar: List vänster bak Saab 95 
tom 1962. Grill Saab 92. Mittskena 
bak till Saab 93. Hjulcylindrar, 
packningar, bromsbackar, handbroms-
vajrar, tätningsbälgar (bak) Saab 93- 
96. Tätningar kulbult Saab 92. Driv-
knutsdamask kortnos, topplocks-
packning Saab 92 och 96 (12-bult). 
Topplock Saab 95/96-66. Broms-
trummor fram, förgasare Saab 95. 
Lampor, pilar, röda kederlister, 
klädseltyg grå-svart randigt till Saab 
93/96, plåt mm. Ring och fråga. 
Lennart Sandberg, tel 0322-45486. 

Saab 96-67, V4. Ärrad kämpe, malm-
grå med ljusröd inredning i gott skick. 
Med lite pyssel en bra bruksbil. 
Rostig front (bättre beg. medföljer), 
fläckrostig. Gick på tre cylindrar när 
jag ställde in den. Nya bromsok. 
Rullbälten fram och bak. Omskriven 
regelbundet i tidningen Automobil för 
ett par år sedan. Står i Linköping. Pris 
4000 kr. 
Claes Johansson, tel 08-187564 
eller 08-7268146. 

Till Saab tvåtakt finns följande bra 
begagnade delar: 2 st bromstrummor 
för axel med splines, nr 731301, 400 
kr för båda. Topplock till -65 kom-
plett med vattenpump och fläktvinge 
samt fästen för in- och utlopp för 
kylvatten, nr7310028, 500 kr: 
Bränslepump -65, 125 kr. 
Urtappningskran för kylarvatten i 
motorblock, nr 731007, 50 kr. 
Fraktkostnad tillkommer. 
Gillis Svensson, tel 0490-16124. 

Saab 96 de Luxe, årsmodell 1960. 
Kortnos 2-takt, blå. Avställd på grund 
av 2:or vid besiktning. Rost vänster 
balk samt dåliga framhjulslager. 
Mycket bra krom, nylcromad stötfång-
are fram. Orginalldädsel i mycket bra 
skick. Säljes i befintligt skick. 
Prisläge 4500 kr eller högstbjudande. 
Göran Fredriksson, Turbovägen 7, 
73534 Surahammar, tel 0220- 
31107 (efter 17.00). 
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Köp & sälj 
Inredningsdetaljer 1958-78. Baksäten 
96: brun/grå och röd/grå 1967, brun/ 
grå 64-66. Baksäten 95: blå/grå 1962- 
66, brun/grå 1967, röd/grå 1967. 
Stolar: röd/grå 62-66, röda 70- 
72,brun/grå 64-66, brun/grå 67, röd/ 
grå 67, blå/grå 67. Dörrsidor och 
sidostycken finns alla utföranden 
1962-69 utom blå/grå 62-66. 
Reservhjulsluckor (extrasäten) 95: 
röd/grå 1967, blå/grå 1962-66. 
Bakluckeklädsel 95: röd galon/grå 
galon 1961, svart och grå 1968-69. 
Hjulhusklädslar 95: svart höger 1968- 
70, brun vänster 1978. Baksäte 93: 
sittdyna svart galon/rödrutigt tyg 
1958. Till Saab 900: H-motor årsmo-
dell 81 med 4-växlad låda. Provkörd i 
bil, bra skick, kompressionsprov 
finns,komplett, pris 1500 kr. B-motor 
årsmodell 80, likvärdigt skick som 
ovanstående, pris 800 kr. Växellåda 3- 
växlad -61, fungerar bra, ej oljud, 
synkronisering och frihjul bra, pris 
500 kr. Fotbollsfälgar 99/900, pris 75 
kr/st med bult. Innertak 99, pris 100 
kr. Öppningsbara sidorutor bak 99 
sedan, pris 100 kr. Stolar 99 1974-79, 
pris 75 kr/st. Olika färger finns. 
Mattias Roswall, Borgmästare-
gatan 35C, 592 31 Vadstena, tel 
0143-xxxxxmona 

Söker du clips 7061849 eller ett lock 
8508988, lugn bara lugn, du finner 
dom och ca 190 st andra nya detaljeni 
min reservdelslista som även upptar 

ca 90 st begagnade detaljer. Flertalet 
av de nya detaljerna är numera ut-
gånget material ur Saabs sortiment. 
Här finns delar till 92/93/95/96/99. 
Allt du behöver göra är att sända mig 
några rader med namn och adress och 
bifoga 10 kr i frimärke för att täcka 
portokostnaderna så får du listan med 
vändande post. Bra priser-kolla själv. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 
3183, 460 64 Frändefors 

Nya delar: V4 skärm vänster fram 69- 
76, 99:a skärm vänster fram 77-, 
dekorplåt 95:a höger. Begagnade 
delar: 2 stycken fräscha mörkblå 
framstolar 77- (95/96/99), 4-växlad 
låda till 95/96 -65, reservdelskatalog 
(snabbkatalog) 99:a (69-84), vänster 
dörr 2-takt i bra skick, 95:a baklucka 
bra skick, Lucas vindrutetorkarmotor. 
2 stycken Saab 95:or, ett renoverings-
objekt -63 med många nya delar, den 
andra reservdelsbil 1964. Säljes eller 
bytes mot 93:a. 
Sune Johansson, Runebergsgatan 
50b, 611 37 Nyköping, tel 0155- 
218441. 

Saabo-chassi, rostfritt!!. Saab 95-70, 
hyfsat objekt med trasig motor, ej 
mycket rost. Saab 96-70, nästan 
rostfri, lite skabbig, paj kopplings-
cylinder och bromsar, går som ett 
spjut och en klocka. Saab Monte 
Carlo 850-66, T-kaross, mycket delar 
saknas, men bra kaross och papper. 
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Köp & sälj 
Datsun 1803 Combi säljes eller bytes 
mot MonteCarlo/sport motor. Bilen 
är i bra skick, lastar mycket. Saab 99 
turbo-78, svart CombiCoupe med 
sollucka, rostigt objekt. En klassiker 
med ovanlig färg. Kolvar till Saab 93. 
Till Saab 92: Kylare, 
motor+växellåda, stötfå'ngardelar, 
urtrampningslager, div. plock. Eventu-
ellt kan transport av bilarna ordnas 
söderut. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733. 

Gasstötdämpare 96:a bak, 180 kr. 
Hjulbultar till fotbollsfälg, 30 kr/st. 
Luftfilter 2-takt 60-64, 60 kr. Bensin-
pump 99:a 1.7+1.85L, 80 kr, Driv-
knutsgummi 2-takt 50-65, 450 kr/ 
sats. Balansaxellager V4 
std+överdim., 350/420 kr. Dålig röd/ 
grå inredning till MC-67, 1500 kr. 
Carl Magnus Johansson, 
Odenslunda, 549 91 Tidan, tel 
0500-470656. 

Saab 95-76 renoveringsobjekt, brun. 
Svart-grå inredning till röd 96-68 i 
utmärkt skick. Framstolar till Saab 
Sport. Röd-grå klädsel i dåligt skick. 
Motor till Saab Sport kortnos i 
bruksskick. Halda Tripmaster med 
vinkelväxel. Nya bakskärmar till Saab 
95. Renoverade oljepumpar till Saab 
Sport. Instrumentbräda till Saab Sport 
-64 i bruksskick. Alla delar säljes till 
högstbjudande. 
Åke Svanteson, tel 0512-60810, e-
mail: mc850@algonet.se  

Saab 96-75. Röd, nybesiktigad. 
Plastskärmar, drag. Fint bruksskick. 
Pris 5000 kr. Saab 96-61. Grå, 8000 
mil. Avställd. Original i fmt bruks-
skick. Reservdelslager ingår. Pris 
5000 kr. 
Ingemar Darsell, tel 08-55098364. 

Saab V4-80. Jubileumsmodell. 
Renoveringsobjekt, rost i bottenplåt 
och bakvagn. Går bra. Besiktigad tom 
juni -98. Har även 2 stycken V4- 
motorer av årsmodell -73 och -76. 
Gerda Persson, tel 018-241073. 

Saab 96-80. Jubileumsmodell. 
Mycket bra bruksskick, det mesta 
renoverat under 1997. Nya bromsar 
(OK, skivor, slangar, vajrar, cylindrar 
och backar är nytt). Nytt avgassystem, 
nya däck, nya ljusinsatser. Nyrenove-
rad motor och växellåda. Ingen 
svetsning men skulle behöva ny lack 
för att bli riktigt bra. Pris 20000 kr 
eller högstbjudande. Delar säljes: 
Bromsdelar till 92/93/96, det mesta 
finns tex bromsslangar fram och bak, 
hjulcylindrar samtliga modeller även 
repsatser till hjulcylindrar och 
huvudcylinder, bromsbackar. 
Lennart Holmgren, Högbovägen 
78A, 811 32 Sandviken, tel 026- 
257015 eller 070-6675845. 

Saab 99 GLE-77. Gråmetallic, 11000 
mil. Mycket fin originalbil (insprut-
ning, automat, servostyrning). 
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Köp & sälj 
Besiktigad utan anmärkning. Rostfri. 
Pris 15000 kr. 
011e Larsson, tel 090-193065 
(kvällar). 

Saab 96-72. Tävlingsutrustad och 
godkänd tävlinsbil (1992) i klassen 
66-72. 1498 cc motor på ca 100 hk. 
Växellåda special 2 med 6:35 slut-
växel och R-spärr. Besiktigad utan 
anmärkning. Godkänd bur. Pris 12000 
kr. Har även en trippelförgasare till 
långnos och en grill till kortnos. 
Janne Johansson, tel 0521-61671 
eller 0708-735460. 

Nya delar: kolvar till 95/96 och 
Sonett 2T. Spolarpump till 92/93, 
blinkersglas hö.bak till kortnos. 
Motorrumsgolv, framskärmar, blink-
ers fram, strålkastarhållare till 
långnos. Sidoplåtar vä. och hö. (stora 
modellen) till Saab 96. Sidoplåtar till 
Saab 95. Gummilister till vindruta 95/ 
96 och bakruta 96 1960-70 kommer 
att finnas i februari. Gummilister och 
lampor mm till Saab Sonett. Lättade 
kamlyftare (se Saab 
Sport&Rallykatalogen) till V4. 
Avgasrör och bakre ljuddämpare till 
Sonett II/V4. Även främre ljuddäm-
pare till Sonett V4. Begagnat: Vä 
framskärm till kortnos, dörrar till 95/ 
96 tom -67, kylarskydd (grå plast) till 
långnos. Avgassystem V4 (fint). 5 st 
fina JP-lättmetallfälgar med bult och 
kåpor, motorhuv till kortnos. 

Golv växelmekanism till Sonett III. 
Gummilister till öppningsbara 
sidorutor Sport/MC. 
Mats Jonsson, teUfax 0150-12904, 
0704-534518 

Saab 99 EMS-73 säljes. 
Kopparkorallmetallic, besiktigad, 
topplocket renoverat 1997, hyfsat 
bruksskick. Prisidé: 7000 kr. 
Jonas SahMn, tel 031-931753 eller 
070-5231350. 

Saab 96 V4-75. Nybesiktigad, 
omlackerad blå 1995, dragkrok. 
Prisidé: 7000 kr. 
Inger Strandberg, tel 070-6831220 
eller 0485-36071 

KÖPES: 

Önskas köpa Saab 92/55 
Pacluiingssats till bromshuvud-
cylinder 
4 st alum.lister till skärmar 
4 st navkapslar 
1 st komplett startwire 
2 st signalhorn 
1 st bakruta och 2 st vindrutor 
2 st blinkerspilar 
2 st baklampor 
1 st tanklock 
1 st emblem "Saab92" till instrument-
panel 
1 st kylarslang topplock-kylare 
1 st handtag bagage 
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Köp & sälj 
1 st låsanordning till huvlås, fjäder (i 
motorrum) 
Verktygssats, komplett 
Claes Göran Mattsson 
Regnvädersgatan 3 
418 32 Göteborg 
Tel (B)031-535005 
(A)031-586100 

Ronalfålgar till 95/96. Eventuellt byte 
"fotbollsfälgar". 
Anders Bengtlars, tel 023-34968, 
010-6548880, arb 023-19010. 

GT-vevaxel köpes oavsett skick. Även 
motordelar till sport köpes, allt av 
intresse! 
Joel Berneklev, Cederfiychtsg. 9, 
422 54 Hisings-Backa, tel 031- 
525873 eller 031-7653287 (dag-
tid). 

Saab-båt köpes. Jag har en Saabo som 
skall skrotas. Tänkte ta till vara på 
underredet och bygga om den till 
båtvagn. Är det någon som har eller 
vet någon som har en Saab aluminium-
båt till salu ring i så fall till: 
Christer Gebo, tel 0520-13342 
(kvällar) eller 0520-494203 
(dagtid). 

Ny eller lite begagnad kronhjul och 
pinjong, utväxling 8:39 till och med 
69 års modell. 
Jörgen Palm, tel 0225-38049. 

2 stycken framstolar till 95/96 
passande 1962-1966. Blått tyg och 
grå galon. Stolarna skall vara i bra 
skick. 
Erik Randa, tel 08-7106113. 

Till Saab 95-78 köpes last-
förskjutningsnät (hundnät). 
Johny Hansson, tel 070-6819451. 

Ny frontplåt till långnos. Nya skärmar 
och kederlister till långnos. Styrt-
rycksventil och trimavgassystem till 
99 turbo. Rött sportbaksäte med felfri 
galon, kan byta med andra sport/MC-
delar. Nya baklyktglas till Saab 96 
tom 1977. Bakre sidorutor i bra skick 
till MC850, eventuellt byte med dito 
till kortnos. Nya blinklyktor fram till 
långnos. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733. 

Till Saab Sport kortnos köpes: 
motorblock (gärna komplett motor), 
ej hårdtrimmad, motorblock får ej 
vara hyvlat, oljepump, drev för 
oljepump (på vevaxel). Topplock till 
kortnos (sport eller standard 12-bult), 
topplockspackning. Eventuellt 
komplett standardmotor till kortnos. 
Melker Vikström, tel 013-60724 
eller 070-5827833. 

Nya eller bra gummimattor fram till 
V4, motordelar till V4 eventuellt även 
till 99:a. 7.2 eller 7.6 kamaxel till V4 
ny eller bra begagnad, Sonettslutväxel 
9:42. 
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Köp & sälj 
CarlMagnus Johansson, 
Odenslunda, 549 91 Tidan, tel 
0500-470656. 

Inredning till fabriksbil Saab 99 EMS-
74"test 110 hp"(HBZ 324): Baksäte, 
dörrklädsel, innertak i fmt skick. 
Tätstegad låda, stolar Recaro 1324, 
1328. Klippan 4-punktsbälte. Hasplåt 
eller ritning på dito, kromade skärm-
kantlist 99:a, dekaler sökes som satt 
på bilen i Nordic arctic rally 1974, se 
bild i "från tvåtakt till turbo" sid 69. 
Information om vad som gjordes med 
99:an för att klassas in i standard A 
reglementet. Gul/blå seipesats till 
svart fabriks 99:a EMS (se första, 
sista omslagssidan i tvåtakt till turbo 
HRD 993). Dekaler: polarisbjömar, 
saab sport och rally, Castrol, Dunlop, 
kometa dubb. Saab Sport och Rally-
katalog från 78? med 99:a HIRD 993 
på omslaget. Jabsco oljepump för 
växellådan, videofilm och foto på 
Saab 99 fabriksbilar, servostyrväxel 
900 turbo efter 1988, bromsok 9000 
turbo 2.3 16V. 
Åke Svanteson, tel 0512-60810, e-
mall: mc850@algonet.se  

Vänster bakskärm till Saab 93. Till 
Saab 95-64: dörr och balduckeklädsel 
brun/grå galon, gummimattor, vänster 
bakskärm, bensinpump, stötfångare 
mitten fram+bult, instruktionsbok. 
Till Saab 95V4-67: Främre stötfång-
are, kromet till fronten och runt 

bakljusen, bruna klädseldetaljer, 
vänster bakskärm och vänster fram-
skärm, dragkrok. Till Saab 260 
(Saabo)-67: Baklysen, gasolkoffert, 
dörrgångjärn, förtält, broschyrer mm, 
eventuellt hel vagn köpes. Till Duett: 
Ambulansextraljus röda, ratt, främre 
blinkers, torpedsidor, skärmar och huv 
köpes. 
Ingemar Back, tel 026-196461 
eller 010-2626922, e-mail: 
ingemar.back@swipnet.se  

Följande delar till 93-57 önskas: 
instrumentbräda, det gör inget om det 
saknas instrument och knappar men 
däremot skall kromlisten vara kvar, 
och gärna pappen till handskfacket. 
Golvmattor, helst nyskick samt 
bagagematta. Innertak, nyskick eller 
dåligt att sy efter. Dörrklädsel till 
vänster sida, blå klädsel till 
maroonröd bil. Jag har en del nya 
delar till 92/93/96 som jag kan tänkas 
byta med om du vill. Även en ny och 
en nästan ny aluminiumfålg till Sonett 
och V4, samt en nästan ny till 99:a. 
Lennart Robertsson, Isakstorp, 
Sundsmarken 5, 54292 Mariestad, 
tel 0501-23083 (efter 13.00), e-
mail: lero@algonet.se  

Saab 95 kortnos köpes. Alla skick av 
intresse. 
Lars Ek, tel 046-735895 (efter 
17.00). 
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Köp & sälj 
Delar till V4:ans standard B avgassys-
tem köpes. Ny baklucka till Saab 95. 
Fin klädsel till bakluckans insida 
(brun galon utan hål för handtag= 1976 
och senare). Även fina sidostycken 
med brun galon är av intresse liksom 
fina dörrsidor till jadegrön 95/96 -78. 
Original luftmadrass till Saab 95 
köpes också liksom vänster bakljus-
plåt. 
Mats Jonsson, teUfax 0150-12904, 
0704-534518 

Till min 93-58 söker jag dörrklädslar 
i röd/svart rutigt tyg och svart galon. 
Även svarta gummimattor fram och 
bak sökes. Ett komplett baksäte finnes 
för ev. byte. 
Christer Lanhage, tel: 0520-26262, 
010-206 34 25 

BYTES: 

Ny kronhjul och pinjong utväxling 
7:38 bytes bort mot ny dito 8:39. 
Jörgen Palm, tel 0225 -38049. 

Finnes till Saab Sport kortnos: 
nyborrad motor, trimmad, motor-
blocket hyvlat 3 mm, portar bearbe-
tade, topplock urfräst. Denna bytes 
bort mot motorblock (gärna komlett 
motor, ej hårdtrimmad, motorblocket 
får ej vara hyvlat. 
Melker Vikström, tel 013-60724 
eller 070-5827833. 

UTHYRES: 

Kryssmätningsverktyg till Saab 95/96 
uthyres. 
Sune Johansson, Runebergsgatan 
50b, 611 37 Nyköping, tel 0155- 
218441. 

EFTERLYSNING: 

Du som sålde Saab Sport och Rally-
dekaler på söndagsmarknaden i 
Trollhättan under jubileet. Du hade 
dekaler i en resväska och du stod 
utefter sidan av Saabmuseet, var vänlig 
och kontakta mig eller om någon vet 
vem personen i fråga är vore jag 
tacksam för hjälp. 
Åke Svanteson, tel 0512-60810, e-
mall: mc850@algonet.se  
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MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0514-272 22 

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-617 33 

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: 08-742 72 70 

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-617 33 

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

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 

Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 

Tidningsredaktion: 
Mattias Johansson 
Dr. Sydows gata 18 
413 24 Göteborg 
Tel: 031-41 22 21 

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-617 33 

Hans Höglund 
Lundåkravägen 4 
246 51 Löddeköpinge 
Tel: 046-77 54 42 

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

Stoppdatum för Bakrutan 1998 

Nr 2 10 april 
Nr 3 21 augusti 
Nr 4 6 november 

I din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 
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