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täkruhli 

u,mh 	är våren och sommaren 
på väg med stormsteg och 

Saabarna bara väntar på att få ut på den 
första provturen. 

Ett årsmöte har vi hunnit med att av-
verka på järnvägsmuseumet i Gävle med 
68 medlemmar närvarande vilket måste 
betecknas som väldigt bra. Ett stort tack 
till Lennart Holmgren som stod för hela 
arrangemanget och jag tror att alla blev 
nöjda. Det är nog bra att ha årsmötet på 
olika håll i landet för då får man fram 
nya ansikten med nya ideer. 

På tal om Lennart så vill vi i styrelsen 
tacka för alla år som han ställt upp som 
vice ordförande. Jag vill citera vad 
Lennart sa:"bara för att jag inte finns 
med i styrelsen så betyder det inte att 
jag har slutat med Saabintresset men jag 
tycker att jag har svårt att vara med i det 
dagliga arbetet som dom andra i styrel-
sen gör". Som dom flesta vet som kän-
ner Lennart är han en mycket ansträngd 
man med många järn i elden. 

Sen vill jag hälsa Fredrik Ekendahl 
Nicklas Lindberg välkomna till styr-
elsen och Bettina Römer som annons-
redaktör. 

Klubbmästar funktionen är återuppli-
vad i SSR, och vår man heter Nicklas 
Lindberg och bor i Göteborg och skall 
bli expert på allt vad träffar och andra 
arrangemang som SSR skall vara med 
på. Så behöver ni hjälp och råd hur man 
lägger upp en träff eller dylikt kontakta 
Nicklas, han ser då till att det inte kolli-
derar med allt för många andra tillställ-
ningar. Nicldas sammanställer sedan alla 
träffar och ser till att dom kommer in i 
Bakrutan. 

Det kommer en ny matrikel hösten då 
vi förhoppningsvis är klara med ett nytt 
bättre medlemsregister, där alla våra bi-
lar kommer att vara med. Så nu gäller 
det att ni ser till att alla era uppgifter 
stämmer med verkligheten. 

Tack för ordet vi ses John 
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	Träffar 1995 	
Ni som skall besöka träffarna 
ska meddela kontaktpersoner-
na minst en vecka i förväg att 
ni skall komma, så dessa kan 
planera träffen bättre. 

11 juni träff i Uppsala kl 10. 
Upplysning Lars-Åke Karlsson 018-36 
77 06 Mats Blomkvist 018-25 80 34. 

16-19 juni internationell Saabträff i 
Tyskland se inbjudan i Bakrutan nr1-95. 

8 juli Båstad Classik Car Show i 
Norrvikens Trädgård. Vi gör en rally-
monter i år och ni som har fina bilar är 
välkommna att ställa ut. Anmälan till 
Motorhistoriska klubben i Skåne Sune 
Svensson Enhögsgatan 6, 212 31 
Malmö Fax:040-49 22 30 

15 juli Saabträff i Kristianstad kl 
09.00.Upplysning Matthias Roswall 
0143-139 22 eller 070-583 6462, 
Göran Holmkvist 0456-28840 

26-27 augusti Saabträff på Hökensåsens 
semesterby 1 mil utanför Tidaholm sis-
ta anmälningsdag 22 augusti. Ni som 
vill hyra stuga bör boka i god tid ringer 
0502-162 08. Upplysning Leif Blomberg 
0502-45042 Conny Bergåker 
0502-13094 Uno Persson 0502-131 90. 

CA månadsskiftet aug-sep blir det nini-
rally, concours, köp och sälj marknad, 
mm i Umeå upplysning 090-317 43 
eller 0961-617 33. 

9 sept Göteborgträff, plats och tid med-
delas senare. Info: Nicklas 031-25 59 30 
eller 070-573 36 71. och Maffias 0303- 
22 97 08 eller. 070-535 46 04 

11 nov sena höstträffen i Umeå kl 11.00 
upplysning 0961-61733 eller 
090-430 16 
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u tra ii  	

En superfantastiskt fm Saab 96 av 1966 års 
modell har under vintern återuppstått i 

Umeå med omnejd. Om den däremot kom-
mer att rulla på våra vackra Norrlandsvägar 
står fortfarande skrivet i stjärnorna. 

För det första står bilen tryggt inlåst i pap-
pa Ingvars garage med dubbla lås, för det an-
dra är den superlycklige ägaren mjölkbon-
den Bosse en strängt upptagen man. Mellan 
sina arbetsryck i lagåm skall han ju hinna re-
parera traktorer, skördetröskor, självbinda-
re, potatisupptagare samt en och annan ske-
ten rostig bruks-Volvo (huvva). Tanken på 
att han ibland reparerar Volvobilar sänder 
kalla kårar utför ryggarna på oss renläriga en-
tusiaster. Men det går ju att tvätta sig efteråt! 

För det tredje är det inte så säkert att SMHI 
kan ordna till en så lång solskensperiod att 
Bosse hinner ut en runda och hem igen in-
nan regnet börjar falla. Säga vad man vill, 
men Bosse är inihelvetes rädd om sin Saab 
samt jättestolt över att ha uppnått ett av sina 
stora mål här i livet. Det vill säga att ffi äga en 
helrenoverad Saab. 

Efter att i många år likt en ekorre, samlat, 
köpt, bytt och även sålt nya Saab original re-
servdelar och sedan några år tillbaka ägt 
denna i gott skick varande originalbil blev 
det hösten 1994 dags att ta det stora steget 
upp från halvrostiga gamla 96:or till en pärla. 

Bilen var i ett mycket bra skick, men trots 
detta plockade Bosse fram nya skärmar och 
front från lagret, även om det gamla hade 
dugt. Men nytt är nytt! Ända tills det an-
vänds! Framvagnen fick nya bussningar, 

bromsarna helrenoverades av LB Broms-
mek, allt annat som gick att renovera åtgär-
dades av olika snidarputsare i Umeås om-
nejd. Likt den allra värste brukspatron höll 
Bosse sina vakande ögon över bilens fram-
växt under processen och han var nog nöjd 
hela tiden. 

Det exteriöra och för ögat så viktiga avslu-
tades med att Staffan "Gardinen" Lindgren 
kunde inviga sin högkvalitetslackverkstad 
med att låta några liter gul färg ramla ner 
över bilen innan han mellanslipade och lade 
klarlack ovanpå. Dyrt men verkligen snyggt! 
Staffan kan verkligen rekommenderas, då 
han har känsla i det han gör. Han blev så eg-
gad att han numera kör tvåtakts-Saab till och 
från jobbet. 

Efter detta gjorde Bosse sin viktigaste in-
sats under renoveringen. Nämligen i att tvät-
ta upp och Armor-All behandla originalldäd-
seln som var i gott skick. Med tanke på den 
person som stått för en betydande del av as-
sistansen med renoveringen är det knappast 
förvånande att det skett vissa avsteg från 
korrekt originalskick som till exempel V4-
lister i dörrarna. Kallas av berörda parter för 
realitetsanpassning. Dock kunde bilen be-
siktigas för MHRF-veteranbilsförsäkring av 
en mycket nöjd Martin Stenlund under vå-
ren 1995. Lycka till Bosse med en fm bil och 
kom ihåg att man renoverar Saabar för att 
köra med dem! Stenskott och bucklor får 
man gratis! 

Text och bild: Salomon Degerman 
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Saab-klubb trimmar 
för vardagsbruk 

FRÅGA: Vi är några Saab-ägare i Berg-
slagen som har bildat en klubb. Nu ville vi 
gärna ha tips angående trimning av Saab 
96, dock endast med tanke på vardagskör-
ning. Främst är vi intresserade av utförlig 
beskrivning på hur portarna skall tas upp 
och hur mycket polering som fordras. 

Hur stor blir effektvinsten med 2 respek-
tive 3 mm planing av locket, och vilken ben-
sinkvalitet, Regular eller Premium, bör an-
vändas? 

Hur skall man ändra den främre ljuddäm- 
paren för att få bästa effekt av trimningen? 

"Saab-klubb" 

SVAR: Portarna bör tas upp enligt den 
skiss som är införd i TfA nr 17/61 och där-
vid ges följande höjder: 

Avgasporten 24 mm, spolporten 14 mm 
och insugningsporten 24 mm. Polering är 
viktigast för spolporten, som bör vara ab-
solut slät och gärna t o m blank, medan de 
övriga inte kräver samma grad av finish, 
men dock bör putsas. 

Den främre ljuddämparen skärs av mel-
lan upphängningsstaget och utloppet. 
Sedan kapas den tillslutna änden på det 
perforerade röret, som går längs med ljud-
dämparen och kommer från motorn. 
Därefter svetsas ljuddämparen på nytt 
ihop. I bakre ljuddämparen kan man med 
gott resultat kapa av de båda rören, som 
går om lott, men ljudnivån ökas ganska 
kraftigt. Försök kanske med att kapa en bit 

av vardera. På detta sätt torde effekten bli 
ganska snarlik GT-dämparen. 

Vilket bränsle man bör använda beror på 
hur hög kompression man ordnar. Vid 2 
mm planing blir kompressionsförhållandet 
ungefär 8,3:1 och vid 3 mm 8,8:1. Inte ens 
3 mm planing torde öka slitaget nämnvärt, 
om ni inte idkar buskörning i högre grad. 
Rätt utförd borde den här beskrivna graden 
av trimning kunna ge ca 30 % ökning, men 
då bör också luftrenarupprymning enligt 
skissen företas och 31 mm halsring och 
150 å 155 i huvudmunstycket monteras i 
förgasaren. 

Fläkt eller inte fläkt? 

FRÅGA: Undertecknad har en Saab 96, på 
vilken en söndrig topplockspackning måste 
bytas. Samtidigt tänkte jag slipa ner locket 
något för att få högre kompression, men 
hur mycket är lämpligt? Kan jag under den 
kalla årstiden köra med avmonterad fläkt? 

"En som aldrig trimmat förr" 

SVAR: Förslagsvis bör ni plana ned locket 3 
mm och därvid också svarva om förbrän-
ningsrummen, så att de fyller villkoren en-
ligt skiss. Det är då särskilt viktigt att gas-
spalten mellan kolv och topp under den 
flacka kupolen passas väl. Mindre spalt än 
exempelvis 0,4 skapar risk för att kolven 
slår i tak, och större spalt än 0,7 skapar 
sämre förbränning och effekt. 

För enbart landsvägskörning kan ni som 
regel ha fläkten bortkopplad, men pumpen 
måste förstås fungera. I tungt före på växel 
och i stadsköer är det nog bästa att vara 
beredd på att lägga tid fläktremmen igen. 
Observera att Lucas har en eldriven fläkt-
motor, som kopplas till och från automa-
tiskt av en termostat. Varför inte själv göra 
en sådan med manuell till- och frånslag-
ning? 

Rensa sedan upp luftrenaren genom 
borrning enligt skiss. Rensa upp främre 
ljuddämparen genom att kapa "burken" 
mellan staget och utloppet. Kapa sedan av 

Delar av en artikel kallat 
"Vi trimmar med Folke 
Mannerstedt", bilaga till 
Teknik för alla någon 
gång under 1962. Del 2 
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	  1  flifäll 

den tillslutna änden på det längsgående 
och perforerade röret, så att den förut till-
slutna änden öppnas, och svetsa sedan 
ihop ljuddämparen. Det gör en del på effek-
ten men ger inte mycket mera buller. 

Öka halsringen i förgasaren till 31 mm 
och huvudmunstycket till 150 å 155, så 
har ni sedan några hästar till utan att 
bränsleförbrukningen skall behöva öka. 

Vad ger GT-grejor på Saab? 

FRÅGA: Jag har förgasartrimmat min Saab 
96 och försett den med GT-trinnningsljud-
dämpare och dubbla avgasrör. Nu undrar 
jag bl a om man kan montera GT-lock, se-
dan man svarvat bort 4 mm på diametern. 
Vad blir i så fall kompressionsförhållandet, 
och hur många procent kan effektökningen 
bli? 

Hur många procent ytterligare kan man 
vinna med GT-vevaxel och portändring en-
ligt beskrivning i TfA nr 17 1961? 

Vilken oljeblandning rekommenderas ef-
ter trimning? 

"Mas" 

SVAR: Om GT-locket från 93 passar till 96 
beträffande bultar, vattengenomsläpp och 
dylikt, bör det kunna användas. 
Kompressionsförhållandet blir då ca 11:1, 
vilket kanske är litet i överkant för lands-
vägskörning. För att passa lockformen efter 
kolven, vilket bör ske med största nog-
grannhet genom svarvning enligt skiss, går 
ju en del gods bort, så att kompressionsvo-
lymen ökas. Den bör inte vara mindre än 
30 cc, mätt med tunn olja och mätglas och 
lika på alla cylindrar inom 0,5 cc när. Detta 
svarar då mot 10,5 i kompression. Detta 
bör jämfört med originalkompressionen 7,3 
göra 12 - 15 % på effekten. 

Jag uppskattar effektvinsten av en GT-ax-
el till 6- 10%, beroende på hur väl portarna 
harmonierar med det högre vevhustrycket. 
Detta är mycket känsligt och varierar från 
fall till fall. En oljeinblandning av 4% premi-
umolja förordas. 

Högre effekt ur DKW Junior 

FRÅGA: Jag vill gärna trimma min DKW 
Junior enligt Grupp 2 och undrar nu, hur det 
skall gå till. 

"Tvåtaktstävlare" 

SVAR: Plana locket 2,0 mm, varvid ett kom-
pressionsförhållande av 9,2:1 erhålls. 
Eftersom ni måste montera isär hela mo-
torn för att kunna fila om portarna, föreslår 
jag att ni också planar blocket 1 mm, varvid 
ett kompressionsförhållande på 10:1 upp-
nås. Detta gör ca 10 % på effekten. Locket 
måste dock arbetas om enligt skiss för att 
få fram den nödvändiga tunna spalten på 
0,6 - 0,7 mm. 

Lättning av startkrans förekommer i sam-
band med en hel del trimningar. Teck-
ningen ovan ger anvisningar för hur sådan 
lättning går till. Kom dock ihåg, att den här 
operationen inte ger några extra hästkrafter 
utan endast kan förbättra accelerationen i 
kombination med övrig trimning. 

Portarna arbetas om enligt skiss, varvid 
följande porthöjder tillämpas: Avgasporten 
24 mm och bredd 43 mm. 

Spolportarnas höjd 14,5 mm och bred-
den oförändrad, men kanalerna putsas ex-
tra väl. Insugningsportens höjd 24 mm och 
bredd 42 mm. Kontrollera dock att denna 
höjd verkligen uppnås, då kolven är i hög-
sta läge. 

Förgasaren: Halsringen ökas till 31 mm. 
Huvudmunstycket ökas till 150 å 155. 
Emulsionsmunstycket bör vara ca 240. 

Luftrenaren borras enligt skiss för att 
minska renarens motstånd för luftens pas-
sage (se föregående sida). Tändningen 
ställs 1- 1,5 mm f.ö.d. 

Fläktvingarna kan minskas stegvis en cm 
per gång under kontroll att inte kokrisk upp-
träder. Var dock mycket noga med fläktens 
balansering. Kom ihåg att fläkten tar flera 
hästkrafter vid högt varvtal! 

Inskickat av Erik Holmblad Stenungsund 
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"Gardinen" på gång igen! 

Staffan "Gardinen" Lindgren 1995 

E ett kortare avbrott på grund av 
Gbrand och andra ledsamheter flyger 
Staffan "Gardinen" Lindgren åter fram i 
Umeåtrakten. Denna gång bakom ratten 
på en "Bruntebrun" 96-64 som han häm-
tat ute hos Saabfarmarn i Stöcke. Den lil-
la hundfan i bakgrunden har också sam-
ma bruna kulör som bilen, så det är lätt 
att ta fel i all hast. 

Det skedde sig så att Bosse Saab-
farmarn äntligen skulle lackera sin Saab 
96-66 trepip och efter att ha genomsökt 
Umeås norra och nedre regioner på 
skickliga lackerare föll valet inte helt 
oväntat på Staffan, som trots sin yrkes-
skicklighet faktiskt har en stor portion 
känsla och yrkesstolthet kvar. När 
Staffan levererade några fårdiglackerade 
delar ut till Stöcke, fick han syn på den 
bruna 96:an bland alla månghövdade 
skrot- och renoveringsobjekt som häck-
ar ute på Saabfarmen. Det blev kärlek 
vid första ögonkastet. 

Staffan, som är en snabbjobbare, fixa-
de till bilen och har redan kört många 
mil med bilen. Dock med skärmarna på. 
Som vanligt då Staffan är igång händer 

Hjulbordet 
1994-12-03 
i Umeå. En 

hungrig 
"snusmumrik" 

Ahlgren. 

det grejor, så det var nog tur att det blev 
två bruna som inhandlades för det går ju 
sönder prylar ibland. Annars hade vi fått 
kalla reportaget "Han dog med skärmar-
na på". Men nu, några växellådor sena-
re, har han börjat surra att lacka pärlan 
högbensröd eller nåt rallyliknande. Han 
blev smittad i unga år då pappa Gunnar 
jobbade på Saab och även körde lite ral-
ly. Plåtdelar har han redan fixat för han 
är en snidare på såväl plåt som lacke-
ring. Ryktet säger att den bruna går så 
vasst att han nära på knäckt "Gamle-
mans" snabba vita Sport-65, som ju är en 
snabb rackare. Så får Staffan fila lite till 
så då jäklar! 

Vi väntar spänt på nya under, då 
"Gardinen" Lindgren inte är den som ba-
ra hänger rakt ner på sin plats, utan sat-
sar friskt i många avseenden. 

Text och bild: Salomon Degerman 

8 



Våndan över att 
köra rally utan 
slips, huruledes 
man tager sitt 
natthärbärge i 
cykelställ samt 
nyttan av att 
kunna räkna 
till tre 

T u tra n 	  

Telefonen ringer. 

- Hej Pelle, det är Ingvar Lindberg. Jag har 
fått en följ-rågan från Danmark om vi kan 
få ihop ett gäng veteraner som vill köra 
tolfte internationella KOMO rallysprint i 
närheten av Kalundborg nu i sommar 
Vad säger du om det? Vi åker bara dit för 
att ha kul, vi behöver ju inte ta tävlings-
momentet så hårt. 

(Märkligt uttalande. Var har jag hört det för-
ut?) Jaha, nu sitter man där och skall bestäm-
ma sig om man skall använda denna smällhe-
ta sommar till att kuska omkring med dragbil 
och släp med rallybil istället för att fara om-
kring på havet i segelbåt dit vindarna bär. 

- Vilket datum skall det vara då? 

- Den 29 - 30 juli. Du kan väl höra med 
Anders Källquist om han är intresserad. 
Jag skickar över papper med inbjudan och 
regler 

- OK, jag hör av mig. 

nders blev ju naturligtvis eld och 
ågor. Det var ju klart att han skulle 

nappa på ett sådant tillfälle att visa upp 
sin fina Carlsson-på-taket kopia i 
Danmark. Vilken av dem? Jo, denna 
gång skulle det bli 93:an från midnatt-
solrallyt 1956. 

Kan han så kan jag. Efter Saab-festiva-
len i Trollhättan satt Safariljuddämparen 
fortfarande monterad. Något större in-
tresse av att skruva med bilen denna 
smällheta sommar vill man ju inte skryta 
med att man hade, så det blev att kon-
takta tävlingsledningen i Danmark om 
ljudnivån via Ingvar. Det skulle inte bli 
någon bullermätning, så det var grönt 
att släppa ut de blå rökmolnen bakom  

den avsågade högra främre stötfångar-
böjen. 

Ingvar ordnade all pappersexercis 
och färjebokningen. Tidigt på morgo-
nen fredagen den 29 juli ställdes kosan 
från Karlskrona mot Biltema i 
Helsingborg, där hela gänget skulle träf-
fas vid middagstid. Med mig åkte Anders 
bror Rolf och med Anders åkte hans dot-
ter Anna samt Leif Hernström och den-
nes dotter Terese. Trots att vi hade rela-
tivt gott om tid behövde Anders bara 
stanna och fika en gång. Efter att grab-
barna hade varit och handlat på Biltema 
började gänget samlas. Deltagarna, för-
utom de tre tidigare nämnda ekipagen, 
voro Stig Kristiansson, Porsche 911, 
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a irutran 

Bengt Nilsson, Opel Rekord Coupé 6, 
och Kalle Strömberg, Opel Kadett 
Coup. 

Nåväl, mot färjeläget gick färden, men 
framme vid insläppet innan färjan blev 
det stopp. Ingvar, som hade hand om 
bokning och biljetter, körde först och 
en nitisk kontrollant vid rederiet stor-
made ut med mätsticka och kontrollera-
de höjden på Ingvars släp med vidhäng-
ande Sport. Oj då, nu går jag händelser-
na i förväg. Den är ju inte vidhängande 
än. Kontrollanten var mycket bestämd 
utan att på något sätt vara otrevlig. 
Ingvars ekipage var helt enkelt en taksö-
kare för hög! Efter mycket diskuterande 
började vi med att släppa ut luften ur 
däcken på släpen, men det räckte ju in-
te långt. Nästa steg blev att göra likadant 
på Sporten. Fortfarande för hög. Nu för-
svann Anders diskret och omärkligt ef-
tersom han hade samma problem. Efter 
mycket kliande i både min och Ingvars 
något redan tunna f d kalufser, bestäm-
de vi oss för att baxa tillbaka Sporten så 
att bakhjulen blev hängande utanför slä-
pen. Denna åtgärd utföll till kontrollan-
tens belåtenhet. Nu kom Anders gåen-
de, småleende och med taksökaren i 
handen. Han hade helt enkelt tagit loss 
den! Tänk så elegant saker och ting kan 
lösas om man använder insidan. 

Efter Fkieturens slut i Helsingör körde 
vi till närmaste bensinstation för att fylla 
sex hjul med dansk luft, och så började 
vi att köra söderut mot Köpenhamn. 
Ingvar körde först med sin 95:a med 
släp och tävlingsbil. Eftersom han inte 
var helt ovetande om ekipagets olaglig-
het, hade han begärt att få köra först 
samt hålla 70 km/tim för att åtminstone 
inte åka fast för fortkörning. Denna be-
gäran hade bifallits och karavanen gled i 

denna majestätiska fart allt sömnigare 
fram på motorvägen. Ja, så sömnigt att 
Ingvar t o m missade avfarten till 
Roskilde. Efter att färden sålunda för-
längts med någon mil, vände vi och hit-
tade till slut rätt väg mot Kalundborg. 
Väl framme och försedda med passer-
sedlar som berättigade till problemfria 
in- och utpasseringar från tävlingsare-
nan, sammanträffade vi med en funktio-
när som hänvisade oss till ett område 
omgärdat med nässlor och snår allra 
längst bort mot skogen. Vi tyckte att det 
var ett j-a ställe att bli anvisade, eftersom 
det nu mot kvällningen efter dagens 
hetta började kännas rentav kyligt. Men 
det skulle under nästa dags värme visa 
sig vara det svalaste stället på hela 
området. 

Nu blev det avlastning och vi skulle 
snart få köra några uppvärmningsvarv 
för att lära känna banan, som efter vad 
jag minns var ca 13-1400 meter lång och 
bestod av 80 % asfalt och resten grus. 
Banan gick runt ett område som bestod 
av en stor grusgrop med ett stort asfalts-
verk. Jag skulle ut som fjärde bil i vete-
ranklassen, och Leif frågade om han fick 
åka med, eftersom det bara var frågan 
om rekognosering. Iklädda shorts och 
T-shirts väntade vi på att lampan skulle 
slå över till grönt 15 sekunder efter 
Bengt Nilssons Rekord. 

Så blir det dags. Full fart iväg på ettan 
och i med tvåan. Då händer det. Motorn 
förlorar all kraft och börjar misstända 
och spotta och på alla vis visa sitt miss-
nöje med tillvaron. Vad är nu detta? Vi 
fortsätter runt banan med ett oljud som 
skulle få en kulspruta att bli grön av av-
und. Då börjar jag fundera på om inte 
detta kan bero på att jag för första gång-
en i mitt liv inte har vit skjorta och slips 
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Här går luften ur oss! 

under tävlingskörning. Nej, så kan det 
väl ändå inte vara? Vi åker två varv och 
kör sedan tillbaka till uppställningsplat-
sen. Bort alla vidskepliga tankar! Detta 
måste ju ha en teknisk orsak. Felet bor-
de ligga i tändsystemet. Av med huven 
och bort med fördelarlock och rotor. 
Där är inget fel. Då ser jag det. I den om-
byggda fördelaren har en av mig slarvigt 
gjord svets släppt så att brytarplattan är 
lös! Var får man nu tag i en svets? Vi går 
bort mot en stor buss som ser ut som en 
rullande verkstad. Där förstår de ingen-
ting. Då ser vi på nummerskylten att de 
är från Litauen. Inte undra på att inte vi 
heller förstod någonting av deras språk. 
Borta vid asfaltverket tycker sig Rolf ha 
sett något som ser ut som en verkstads-
lokal och mycket riktigt är det så också. 
Vi hittar en jättesvets som vi får låna och 
sätter upp fördelaren i ett skruvstycke. 
Vågar jag? En miss i inställningen på 
svetsen medför väl att hela fördelaren 
smälter ihop. Svetsen tänder och efter 

1/10-dels sekund anser jag att det räck-
er. Jodå, det gör det. Det var den finaste 
svetsning jag någonsin gjort. Tillbaka 
till bilen för montering! 

När jag med testlampa försöker hitta 
den rätta tändpunkten, hör jag någon 
bakom mig som på danska försöker sä-
ga: - Hej, har du dubbla fjädrar på bry-
tama? 

Aj, aj, tänker jag, här är det någon 
som vet vad han talar om. Nu får man 
skärpa sig. 

Ett intressant samtal utspinner sig. 
Dansken och hans kamrat är väldigt in-
tresserade och det visar sig att de varit 
med om banracing med Saab i Danmark 
på 1960-talet. Kamraten visar sig också 
ha ett intressant arbete. Han jobbar 
nämligen hos Ove "Påven"Andersson 
på TTE (Toyota Team Europe) i Köln 
och berättar lite om det. 

Så är det provstartning och bilen visar 
sig gå helt perfekt. 

Klockan började nu dra sig mot åtta 
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och det blev dags att söka sig mot natt-
lägret. Alla utlänningar, som inte hade 
husvagn eller annan egen möjlighet till 
övernattning, var hänvisade till Breg-
ninge skola ett par kilometer från ba-
nan. Vi åkte dit och fann en typisk 1940- 
eller 1950-tals byggnad i rött tegel. 
Skolan var byggd mer eller mindre som 
en borg, så att den asfalterade skolgår-
den på tre sidor omgavs av skolbyggna-
derna och på den fiärde sidan hade en 2 
meter hög mur med portar mitt på och 
som gick parallellt med byvägen 3 - 4 
meter utanför. Vi gick in i skolan och 
nästan lika snabbt ut igen. Tempera-
turen var olidligt het därinne. Tegel-
väggarna hade väl magasinerat värmen 
så att man inte behövde värma upp sko-
lan på hela vinterhalvåret. Jaha, därinne 
gick det ju inte att sova. Vad göra? Jo, 
snilleblixt, innanför muren, som vette 
mot vägen, fanns ett cykelställ med plåt-
tak på vardera sidan om porten och ut-
med hela murens längd. Där skulle kun-
na bli en lagom sval sovplats. Det här 
var inte populärt hos Anders och Leif 
med döttrar som valde att slafa under 
varsin hyvelbänk i slöjdsalen. 

Alltnog, Rolf, jag, möbelhandlare 
Ingvar med mek samt Kalle Strömberg 
och hans kompis riggade upp sovattiral-
jerna under plåttaket. Sedan skulle vi ha 
lite mat i oss eftersom vi vid det här la-
get började bli ganska hungriga. Ingvar 
visste ett bra matställe i Kalundborg ef-
ter ett rally han hade kört där något år ti-
digare. Vi anträdde färden mot den dan-
ska tätorten och efter något letande hit-
tade Ingvar sin restaurang. Det var bara 
det att det inte var något matställe läng-
re utan något helt annat. Nu blev hung-
ern alltmer märkbar. Klockan var ju 22 
och efter vad vi kunde finna var ingen- 

ting öppet i hela staden. Inte ens ett 
McDonaldskomplex syntes till. Då hitta-
de vi till slut på en bakgata en pizzeria-
restaurang som det var lite liv och rörel-
se kring. Vi gick in och satte oss. 
Eftersom klockan var mycket fick vi be-
skedet, vid vårt bord, att det enda som 
fanns tillgängligt var några olika pizzava-
rianter. Kocken hade nämligen slutat 
för dagen. Vilket öde för en som bara 
äter svensk mat. Tacka vet jag wie-
nerschnitzel och pommes-frites, det är 
svensk mat det! Jaha, det blev att bita i 

Klart för publikanstormning. 

det sura äpp..., förlåt, pizzan och bestäl-
la det som fanns. Efter en lång väntan 
dök pizzorna upp, och den jag fick ha-
de nog passat bättre som råmaterial hos 
en skomakare. Vid Ingvars bord hade, 
efter det att vi blekingar ätit, ännu ingen 
mat dykt upp, men efter en stund börja-
de det dukas fram den ena kött- och 
fläskläckerheten efter den andra. Hur 
bär han sig åt för att charma servitriser-
na till sådana för oss ouppnåeliga mål? 

Så blev det dags att åka tillbaka dit 
sovsäckarna väntade på oss. Väl inne på 
skolgården fann vi att cykelstället blivit 
mäkta populärt. De var verkligen tur att 
vi tidigare belägrat cykelstället på ena si-
dan om porten, för på andra sidan 
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trängdes massor av förmodade rallyföra-
re, åtminstone av snarkljuden att döma, 
drömmande om motorer på fiffigas och 
utan ljuddämpare. 

Jag vaknade i gryningen av bilar som 
körde in på skolgården och tittade på 
armbandsklockan. Klockan var 05.40. 
Gott om tid ännu och lagom temperatur 
under plåttaket. Jag somnade igen och 
vaknade återigen av bilar och tittade på 
klockan. Klockan var 05.55. Runt om-
kring började folk röra sig och grabbar-
na i "mitt" cykelställ började stiga upp. 
Jag måste fråga vad de gjorde uppe så ti-
digt och om de visste vad klockan var. 
Jag blev uppmanad att inte ligga där och 
dra mig och klockan var, påstod Ingvar 
08.45. Jaha, batteriet i min klocka var 
slut! Detta kunde jag ju inte skylla på 
frånvaron av slips, för det har jag inte på 
mig under intagandet av horisontalpla-
net. 

Kvickt upp, packa ihop och in och 
tvätta sig i skolan. Vi hade hittat en liten 
lanthandel en bit bort och där köpte vi 
lite frukostkäk. Väl inne på tävlingsom-
rådet och vår uppställningsplats, fann vi 
Stig och Bengt med sällskap äta frukost 
runt sitt campingbord utanför sina tält. 
Tävlingsverksamheten hade börjat dra 
igång ute på banan och snart blixtrade 
den ena superbilen efter den andra för-
bi. Där var Metros, Sierror, Escorter, 
Toyota Celicor och en Opel Calibra, alla 
fyrhjulsdrivna och med meterlånga elds-
flammor sprutande ur avgasrören. Snart 
skulle det bli vår tur. 

På med tomtedressen (föraroverallen) 
- ja, det är ingen stil på rallyåkarna läng-
re - och hjälpen och så väntan på start. 
Stig med Porschen startar först och så är 
det dags. 15 sekunder efter Bengts Opel 
skall jag iväg. Upp med varvet och funk- 

tionärerna vid höger framhjul försvin-
ner hostande i ett blått rökmoln. Där 
tänds den gröna lampan och med ett 
vrål försvinner jag ut på den första rakan 
med en motor som går som en dröm. 
Första kurvan är en långdragen vänster 
uppför en asfalterad backe och väl inne 
i den märker jag att motorn börjar gå il-
la och snabbt tappa varv. Uppför back-
en börjar vägen svänga svagt höger och 
motorn går perfekt igen. Här är enda 
stället på banan där det är grus och nå-
gra små backkrön som gör att man lättar 
lite grann och får några kast hit och dit. 
Allt för den talrika publiken! Ut på asfalt 
igen, genom en svag höger som man 
klarar utan att släppa och in i en vänster 
hårnål. Bludder, bludder... Vad tusan nu 
då? I med ettan och ut på den längsta ra-
kan och här börjar motorn gå rent igen. 
Här går det verkligen undan. Asfaltåka 
och fullfart på högsta växeln är ingen 
bra kombination för en som bara är van 
vid gruså' ka, i alla fall när vägen som här 
inte är mycket bredare än bilen. Den 
långa rakan avslutas med en långdragen 
90 graders vänstersväng där man får läg-
ga i trean, återigen samma bludder. Ut 
på nästa långa asfaltraka som avslutas 
med en vinkel höger, där jag i min frus-
trering givetvis bromsar för sent och gör 
en liten extrarunda i en grushög. Allt in-
för publikens jubel. Vinkel vänster igen, 
igenom en chikan, byggd av tre liggan-
de sandfyllda traktordäck, svag vänster 
sväng och varvet är fullbordat. Två varv 
till. Exakt samma egenheter i vänster-
svängarna och det är dags att gå i mål 
och köra till uppställningsplatsen. Är 
det slipssyndromet som har visat sig 
igen? Vi börjar resonera om saken och 
kommer fram till att detta är kanske det 
problem som banåkarna ibland kunde 
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ha med sina Lanciaförgasare. I vänster-
svängar pressas bränslet av centrifugal-
kraften till höger i flottörhuset och rna-
tar då motorn med alldeles för mycket 
bränsle. Men varför har Ingvar inga pro-
blem med sina Lanciaförgasare? Hans bil 
går ju helt perfekt. Huvudbry, huvud-
bry. Inte mycket att göra åt just nu, tän-
ker jag. Jag har ju aldrig haft detta pro-
blem förut. 

Vi fick vänta en bra stund på vårt näs-
ta heat. Nu märkte vi hur svalt och 
skönt det var i skuggan bakom träden 
på vår plats. Det blev mycket prat om 
banan och hur skoj det var att köra här. 
Ingvar började fundera på om det inte 
skulle gå att klara den långa 90 graders-
kurvan efter den längsta rakan utan att 
släppa och med fiffigas på högsta väx-
eln, men blev bemött med glada tillrop 
om att försöka samt med synpunkter på 
hans mentala hälsa. På sitt Göingemål 
förklarade han att det minsann inte var 
någon omöjlighet och att han skulle för-
söka nästa gång. 

Dags för dagens andra veteranstart. 
Det blev för mig en upprepning av för-
sta heatets missar i vänstersvängarna. 
Inget mer är att förtälja om min egen 
som vanligt mer än blygsamma presta-
tion i detta och kommande heat. Här var 
dock Anders i sitt esse och lyckades kö-
ra ifatt och om Kalles Kadett Coupé. I 
sin glädje över denna prestation, glöm-
de han tydligen att räkna till tre. Till pu-
blikens ovationer fortsatta han i eget 
majestät, efter att de andra gått i mål, 
med ett fjärde varv på banan. När han 
kom bort till oss andra, ville han helst in-
te visa sig. Vi kom nu överens om att gö-
ra som de andra tävlande, nämligen att 
ha ett sorts signalsystem när det var 
dags att gå i mål. Allvarligt talat, det är  

faktiskt svårt att hålla reda på vilket varv 
man är på när man själv kör ett varv-
lopp. Två varv går bra, men när man är 
inne på det tredje varvet börjar en osä-
kerhetskänsla smyga sig på en; har jag 
kört två eller tre varv? Man har hört be-
rättelser om bankåkare som har haft 
klisterremsor för rätt antal varv fastsatta 
på instrumentbrädan för att sedan riva 
bort en remsa för varje kört varv. Men 
nu skulle det ordna sig. Leif skulle stå 
och vinka med sin röd/vita keps strax 
innan chikanen, när det var dags att gå i 
mål. Professionellt, eller hur? 

Efter en lång väntan, medan vi var och 
tittade på de moderna rallybilarnas fram-
fart, var det dags för dagens tredje heat 
för oss. Min egen framfart var, som tidi-
gare nämnts, inte mycket att offra ord 
på. Anders satsade vilt och lyckades där-
vid få traktordäcken i chikanen att bli 
tämligen närgångna mot hans ena bak-
skärm. Svarta fartränder är inte särskilt 
snyggt på den skinande gula lacken bak-
om ena bakhjulet. 

I pauserna var det mycket folk som tit-
tade på våra bilar. Det blev mycket öpp-
nande av huvar och dörrar. Vid ett till-
fälle kom det fram en mycket intresse-
rad dansk och ville veta en massa om vå-
ra tvåtaktare. Problemet var bara att 
hans dialekt för mig var lika obegriplig 
som mesopotamiska. Vad göra? Jo, efter 
frågan "Do you speak english?" löste sig 
allt. Efter en lång stunds samtal hade 
han fått sitt lystmäte av tvåtaktsfrågor 
mättat. Att man skall behöva ta till eng-
elska för att förstå sitt broderfolk i 
väster! 

Under tiden hade Anna och Terese 
suttit i Anders 900:a och lekt med vide-
okameran och spånat ihop en liten film-
snutt om Anders och hans ofullkomlig- 
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Vilket varv är det tro? 

het å matematikens vägnar. Filmen finns 
kvar och är verkligen rolig att titta på. 

Dags för dagens fjärde och sista heat. 
Inget speciellt att säga om mer än att un-
dertecknad blev varvad av Stigs Porsche 
på sista varvet. Ridå! 

Innan hemfärden hade tävlingsarrang-
örerna ordnat med en grillfest. Eftersom 
vi skulle höra hem så tidigt som möjligt, 
var vi givetvis först i kön av hungriga 
tävlingsdeltagare. Vi hade lastat och 
gjort klart för avfärd redan tidigare, så 
när de grillade köttstyckena försvunnit 
ner i sina tomma magar, började vi köra 
österut mot det land där danskarna sä-
ger att den svenska liran tjänstgör som 
betalningsmedel. 

Vi kom till färjeläget i skymningen ef-
ter att Ingvar hade fyllt alla sina 20 liters 
jeepdunkar med billig dansk bensin. 
Anders och Leif hade samtidigt hamstrat 
sin årskonsumtion av danskt öl. 

I Helsingborg skildes vi åt och Anders, 
jag och Kalle Strömberg följdes åt. 
Anders körde först och lyckades dra oss 
andra med på en extratur på E6:an in-
nan han upptäckte att han kört fel. 
Tillbaka igen och in på E4:an istället. 
När vi så närmade oss avtagsvägen mot 
Hässleholm, såg Rolf och jag att Anders 
och Leif försvann i sporrstreck norrut  

på E4:an istället för att svänga in på rätt 
väg. Rolf och jag kom överens om att lå-
ta dem åka och svängde in på vägen mot 
Hässleholm. Efter ca 2 mils färd stanna-
de vi på en upplyst parkeringsficka till-
sammans med Kalle och väntade. Till 
slut, efter en lång stunds väntan dök 
Anders upp. Som förklaring till sin andra 
felkörning hade han en ursäkt som inte 
lämpar sig i tryck. Efter en lång färd var 
vi så hemma vid gott och väl över mid-
natt. 

Så slutade vårt internationella täv-
lingsdeltagande och när jag skriver ner 
detta är jag överraskad att så många min-
nen finns kvar. 

Efter lite justeringar och modifiering-
ar i Lanciaförgasarna har jag kommit till 
rätta med vänstersvängsproblematiken. 
Slipsen sitter som vanligt på plats under 
rallytävlandet och inga problem dök 
upp under höstens fortsatta tävlande. 
En tredjeplats i sydsvenska veterancu-
pens sammanlagda resultatlista efter två 
Porschar är ju ett hyfsat årsresultat, men 
säger kanske mer om konkurrensen än 
resultatet. 

Hur gick det då för Ingvar och hans 
fullfartssväng? Bara lugn. Han insåg det 
omöjliga! 

Text och Bild Per I Andersson 
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Kojjor mot gurkor - Ett halkigt 
äventyr i Stockholmsnatten. 

KG Karlevall hade för andra 
året i rad arrangerat Ränk-
smidarrallyt, en klurig liten täv-
ling där listighet är viktigare än 
snabbhet. 

ördagen den 18 Februari samlades vi 
Eu0 café-komma i Stockholmsförorten 
Wårby. Denna lokal har klubben, myck-
et förmånligt, hyrt för kvällen. En lätt 
förtäring i form av smörgåsar bjöds det 
på medan vi nervöst väntade på att alla 
skulle komma och mäster-KG skulle 
samla oss för en "breafmg". 25 ekipage 
dök upp. De flesta med en kartläsare, nå-
gon med två. Lars Mårtensson lyckades 
inte lura med någon, så han fick köra 
själv. 

Själva tävlingen är att likna vid en bio-
rientering, fast kontrollerna är vägskyl-
tar som man skall leta rätt på och skriva 
in i en korsordsliknande tabell, ur vilken 
man desutom skulle få fram ett bonus-
ord. Tro dock inte att kontrollerna var 
utsatta på kartorna vi fick, nä nä de fick 
vi själva märka ut efter ett kodsytem 
med hjälp av en linjal. I vilken ordning vi 
skulle ta kontrollerna fick vi själva välja 
och som om inte detta var nog, det skul-
le göras på tid samt med så kort kör-
sträcka som möjligt, klurigt värre alltså. 
Man fick en startpoäng och för varje kla-
rad kontroll fick man +poäng. Den som 
körde snabbast fick 0-poäng i tidsav-
drag, de andra fick -poäng för varje mi-
nut över bästa tiden. Likadant med kör- 

sträckan. Slutsegern gick till den med 
bäst slutppäng. Slutpoängen varierade 
mellan 1045, en nästan perfekt körning, 
till -610, en inte fullt så bra körning. 
Hade detta ekipage aldrig lämnat caKt 
utan lämnat in direkt, utan några posi-
tionspoäng skulle de fått mer totalpo-
äng då körsträckan och tiden blivit väl-
digt bra. 

En inbjudan till detta evenemang ha-
de även utgått till Hundkoj ja-klubben. 
Tre ekipage därifrån dök upp, tyvärr ba-
ra ett med kojja - flera från vår egen 
klubb dök inte heller upp i riktig bil 
utan kom i någon äcklig bruksbil av ob-
skyrt fabrikat. Att våra inbjudna gäster 
var vana vid denna typ av arrangemang 
visade sig snart. 

Vi startade med två minuters mellan-
rum och vi fick våra kartor samt in-
struktioner först efter att KG startat oss 
med klockan. Först klura ut vart vi skul-
le åka. In i ett hörn av lokalen och slå 
sitt huvud ihop med kartläsarens, sedan 
iväg i mörkret. 

Stockholm bjöd på ett par minusgra-
der och blixthalka. Vår käre redaktör 
behövde vi lyckligtvis inte oroa oss för. 
Han åkte kartis med Fredrik Ekendahl, 
som dagen till ära slängt ner en 65- 
sportmotor under huven på sin nyligen 
införkaffade fina banracinginspirerade 
kortnos. Avgassystemet ut under dör-
ren, jo det lät racigt värre. Detta borde 
väl vara en vinnande kombination, el-
ler? Unge herr Ekendahl hade visst skru- 
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Lång väntan 
på resultaten 
i rallyt. 

vat dygnet runt i en vecka för att få ihop 
eländet. Hans garagegranne Urban 
Olsson kontrollerade visst bara spolar-
vätskan i sin bruks V4 -67. 

Trots det mycket hala föret lyckades 
bara ett ekipage hamna i diket, nämli-
gen undertecknad. Detta på en rak-
sträcka dessutom. Att jag när jag fick 
möte åkte för långt ut mot diket pga att 
vägen var felplogad är det ingen som 
tror på. Det värsta var inte tidsförlusten 
som spolierade en topp-placering, utan 
att min arbetskamrat Jörgen som åkte 
kartis åt Urban kom förbi just då. Tusan 
också, nu fick hela firman höra om min 
blunder. Tack för hjälpen ur diket 
Tobbe och Patrik. 

Färden gick längs möjliga och omöjli-
ga vägar i södra stor-Stockholm. Ena 
stunden var man i ett villa-område i 
Tumba för sedan gasa ut på vischan. Ut 
till bondgårdar långt ut på södertörn. 
Många vägar var härliga små grusvägar. 
Någon bonde blev himla arg för att vi 
körde på en liten väg förbi hans gård. 
Där var det förbjudet att åka skrek han 
visst. Det var det också - för lastbilar. 

Flera kontroller var verkligen luriga 
och krävde mycket tankemöda. Vid fle-
ra syntes ett antal ekipage sakta åkandes  

runt runt. -Hm, undrans vilken skylt 
som menas. Här finns ju massor av skyl-
tar, hm. Har de andra hittat rätt, lm, 
hm. 

Vissa körde väldigt konstigt i jakten på 
kontrollerna. Vår vän Rollny tex som 
körde på en cykelbana. Där fick han mö-
te, med en bil med två blå lampor på ta-
ket. Det blev en trevlig pratstund med 
en inte altför förtjust man i uniform. 
Ronny med kompis pratade dock sig ur 
situationen, sa att man kört vilse och såg 
dumma ut. -Kan konstapeln visa oss var 
vi är? vi har en karta här. 

Efter några timmar började deltagarna 
så småningom nå tillbaka till målet i ca-
&t. Där bjöds det på varmkorv och 
dricka. Lokalen fylldes alteftersom de 
tävlande tog sig i mål. När alla gått i mål 
skulle resultatet räknas samman. Det 
blev en mycket lång väntan. Sista ekipa-
get vari mål väldigt sent och hade då va-
rit ute i många timmar längre än de 
snabbaste. Vilka var då de som höll oss 
andra kvar hela kvällen? jo redaktörens 
syrra med kompis. Vem sa någonting 
om att kvinnor kör bättre än män. 

Fast tjejjerna hittade faktiskt de flesta 
kontroller, därimot hade de nog inte 
riktigt fattat att det hela var på tid, då de 
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a irutran 

stannat och fikat på vägen. 
Förstaplatsen togs av Kalle Fjällstål i 

Saab 95-76. Slutsegem fick räknas fram, 
spännande. En för snabb körning resul-
terade i att man kört fel och fått avdrag 
för körsträcka. En för nogrann körning 
kunde ha gått lite för sakta. Bonus ordet 
- "kojjor mot gurkor" - som var en me-
ning, var det bara några ekipage som 
lyckades klura ut. -Fiffig ordlek! 

Ett jättekul evenemang (om än ganska 
svårt), Ser redan fram emot nästa års 
ränksmidarrafiy. 

Ett stort tack till KG Karlevall som til-
sammans med ett par vänner lagt ner ett 
jättejobb på att förbereda och genoföra 
denna träff. Vi syns väl på ränksmidar-
rallyt 1996. 

Text: Bert Ytterbag. Bild: Erik Randa. 

Resultatlista ränksmidarrallyt 1995 

plac 	 team pos.poäng km avd. tidavd. total poäng 

1. Kalle Fjällstål / Malin Badman 1100 -55 0 1045 
2. Urban Olsson / Jörgen Andersson 1025 -60 -100 865 
2. Sivan Nordlund / Peter Järnström 950 -30 -55 865 
3. Gary Dovander / Tommy Lyngbom 1100 -80 -185 835 
4. Bodil / Douglas 1100 -105 -220 775 
5. Bert Ytterhag / Viktor Holmqvist 925 0 -155 770 

6. Yngve / Thomas / Bege 850 -80 -40 730 
7. Patrik Pepper / Rollny 775 -35 -45 695 

8. Slove / Jesper 1025 -105 -390 530 
9. Niklas / Eva 775 -115 -135 525 
10. Sören / Lars Modin 775 -160 -160 445 

11. Peter Thylander / Niklas Helander 850 -90 -400 360 
12. Familjen Kölbom 775 -95 -335 345 
13. Rickard F. / Lotta Olsson 700 -100 -275 325 
14. Lasse Eriksson / Rogge Karlsson 850 -85 -520 245 

15. Lars Mårtensson * 900 -155 -530 215 
16. John Jonasson / Lasse Rantala 625 -125 -310 190 
17. Fredrik Ekendahl / Erik Randa 475 -220 -135 120 
18. Ekendahl senior med sällskap 625 -275 -250 100 
19. Bosse o Eva Åhlström 625 -115 -420 90 
20. Anders Dahl / Micke Odklint 100 -10 -135 -45 
21. Tobbe / Patrik Göransson 175 -200 -130 -155 
22. Per Nilsson / Leif -50 -80 -105 -235 
23. Hasse Börjes / Åsa Andersson -125 -15 -225 -365 
24. Jörgen Larsson / Gill Bagge -50 -130 -285 -465 
25. Bengt Nilsson / Andreas Rönqvist 175 -175 -595 -595 
26. Karin Randa / Johanna Andersson 775 -275 -1110 -610 

- +50 poäng för soloköming 
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Utrustade med linjal penna och 
ficklampa gav vi oss iväg till 
Klintberg, för att i konvoj åka till 
café Komma. 

Väl inskrivna och försedda med kaffe 
började vår långa väntan på att få kom- 

ma iväg. När tiden väl var inne fick vi en 
pärm med kryptiska sifferkombinationer, 
ett "korsord", (vi glömde vårt korsordslex-
ikon hemma) en inaktuell karta från sekel-
skiftet (minst) samt en påse hundgodis. 
Alla som har eller haft hund kände säkert 
igen chokladen, både till utseende och 
smak. De hade bara gjort chokladbitarna 
större, och tagit bort hundbilden från på-
sen. (Den kunde ersatts med en glad Saab 
eller så.) 

När vi väl knäckt sifferkryptot och dragit 
iväg i min Saab 96-76 mot första kontrollen 
började det gå en aning fel. Vi fick till slut 
fråga en taxichaufför efter vägen. (Väldigt 
trevlig kille.) Men, det stämde inte riktigt i 
alla fall. På väg mot kontroll tre, efter att ha 
kommit fram till att kontroll nr två låg i 
Bornsjön, insåg vi att vi nog mätt lite fel. 
På karlars vis skall ju allt krånglas till, och 
mätas vänster - höger, uppifrån - ner. Det 
logiska hade självklart varit: vänster - hö-
ger, nerifrån - upp. Så, plattan i mattan och  

göra om de två första kontrollerna samti-
digt som Johanna fick mäta om de övriga. 

Färdvägen blev ju "något" ändrad på det 
sättet, så det blev ett par kilometer extra... 

Sedan var det lite problem med bilen, 
som gjorde att det drog ut på tiden. Det 
får jag ta med min mekaniker, som borde 
ha fått minuspoäng för sabotage. 
(Motorstopp överallt, dålig eller ingen 
blinkers, vindrutetorkare som inte ville 
stanna.) Vi förstod vid vår återkomst till 
café Komma att det fanns synpunkter på 
vår tid. 

Till nästa orientering kan vi rekommen-
dera en fm blomsteräng vid Malmsjön, där 
plockade vi blommor Vi hade picknick-
korg med oss och fikade vid en trevlig väg-
kant, hälsade på kossor och tog oss ett 
dopp vid Vårbybadet. Det var ju inte bråt-
tom, sista måltiden var ju satt till kl 23.00. 

Sedan, vid prisutdelningen, fick vi inget 
tröstpris! Inte ens varsin slips. Det tog vi 
mycket hårt. KG uttryckte sig "Vore det 
inte för Randas syrra hade vi varit hemma 
för länge sedan". Det kallar jag hets mot 
folkgrupp. 

Detta är väl i stort mina upplevelser, 
nedskrivna i alla hast. Men, vi kommer 
igen nästa år, tror jag. 

Text: Karin Randa 
Bild: Erik Randa 
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7gt.rAgo'15 ,,  

Gör så här: 

Tryck på 	Lyft 	 Tryck in 
sigma:tappen pumpspärren handtaget 

medan Ni fyller 

 

TANKBAR-skylten finns på 

Hoppartranz självbetjäningsstationer 

 

ivt»-  
te4s, 

På • 

•
7., 

snabbt  

• lätt 
• villigt 
	"yegrON 

Man vinner på att tanka själv! Det 
är lika lätt som det går fort .. . 

2 öre billigare per liter och . . . 

3 % återbäring vid kontantköp 

KOPPARTRANS 



B ä rh tran  	

Saab Cabbar 

Nu bar John Jonasson slagit oss med häpnad när ban bidrar med 
dessa bilder. Han är inte känd för att tycka om ombyggda Saabar 
och framför allt inte att vara snabb med kameran när det gäller. 
Denna Saab är en V4 som modifierats med både 95 och tvåtakts-
delar och mycket plysch, med andra ord en riktig Hälsinge Saab. 

Text Erik Randa. Bild John Jonasson. 
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Enligt tidigare utgåva av 

bakrutan (4-94) sades det 

att jag var intresserad av 

att fixa vattenpumpen 

på en b-motor. så det var 

bara att skrida till verket. 

Ett lämpligt objekt utsågs. 

nämligen min 99- 70:a med 

-orginalmotor". 
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a Tutran 

E reparationssats inköptes på Saab, 
förpackad i den härliga orginallådan. 

Eftersom pumpen fortfarande var frisk 
räckte det med repsatsen och därmed 
en besparning på ca.800kr. 

Kameran laddades med frisk film och 
mekmössan sattes på plats.(Det sägs att 
mössan bars av turbonicke i unga år). 

Dagen D kom och bilen började så 
smått demonteras och pumpen friläg-
gas, ett digert och mysigt jobb då in-
sug,37 stycken slangar och kablar fick 
plockas bort. Det kändes som väldigt 
många i varje fall. 

Någon timme senare var det så dags 
att lyfta vattenpumpen och en stor hem-
magjord slaghammare lånades. Under-
tecknad och Nicklas slet sen i en 
halvtimme med div olika ut- 

dragare på slaghammaren. 
När så pumpen var ute vidtog rengörnig 
och isärtag,nig, nya tätningar och lager 
monterades allt enligt Saabs utmärkta 
verkstadshandbok. 

När allt var på plats i motorblocket var 
det dags för inshimsning av pumplock-
et, givetvis så hade jag glömt att inhand-
la de nödvändiga packningarna. De sista 
prylarna fick därför monteras senare 
nästa vecka. 

Alla skräckberättelser om vatten-
pumpsbyten på dessa underbara mo-
torer har ännu inte inträffat mig, därför 
är jag nu ännu mer imponerad av denna 
härliga engelska konstruktion. 

Text och foto Mat -tias 
och Nicklas. 

Här demonstreras den fina slaghammaren. 
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Ledare 
Det är mycket glädjande att konstatera att 
arbetet med ursprungskontrollfrågan har 
gjorts i ett mycket kreativ klimat. Dessutom 
anser jag att vi har tagit ett stort steg fram-
åt mot en bra lösning för hobbyn som sådan. 

Samtalen och diskussionerna mellan AB 
Svensk Bilprovning (ASB) och Vägverket (VV) 
drivs i en mycket positiv anda. Vi, alla tre 
parter, är helt överens om att samverkan 
behövs för att lösa denna och kanske andra 
frågor i framtiden. Det är inte ofta som ke-
min stämmer och att alla drar åt samma håll 
för en gemensam lösning. Denna gemensam-
ma lösning finns presenterad av Bo Kallha-
gen i en särskild artikel i detta första num-
mer 1995. 

Dock vill jag nämna att förslaget innebär 
att vi inom motorfordonshobbyn får en unik 
chans till att föra vår historiska verksamhet 
framåt. Förslaget bygger också på att vi kom-
mer att återfinnas i Svensk lagtext. Ett så-
dant förtroende från myndigheterna måste 
vi alla vara stolta över. Vi är en stark och 
betydelsefull organisation. 

Ett varningens finger vill jag höja när det 
gäller myndigheternas och miljörörelsernas 
syn på att begränsa vårt körande genom att 
hävda att alla äldre fordon smutsar ner i vår 
natur. Som svar har jag många gånger häv-
dat att hobbyfordonsägarna är väl medvet-
na om hur man skall kunna bedriva ett ak-
tivt arbete för att värna om vår miljö. Detta 
är en självklar sak för oss alla hobbyfordons-
ägare att vi värnar om miljön för kommande 
generationer. 

I arbetet med miljön måste vi också visa 
för politiker och miljöorganisationer att vi  

är en stark och miljömedveten organisa-
tion. Just nu är vår främsta uppgift att 
driva ärendet framåt för att obegränsat kunna 
verka inom hobbyn. Frågan om vår miljö är 
den största frågan sedan vi arbetade med 
30-årsgränsen för vägskattebefrielse om inte 
flera gånger större, 

Det är med glädje som jag har fått under-
rättelse om att ett antal klubbar redan har 
till satt egna grupper som stöd för den egna 
klubbens arbete med miljöfrågor. De klub-
bar som inte har gjort så, vill jag uppmana 
tillsätt en arbetsgrupp, vänta inte, se till att 
miljöfrågor förs fram och får stöd av klubb-
medlemmar som är beredda att särskilt ar-
beta med våra hobbymiljöfrågor. 

Jag är mycket tacksam om någon klubb 
vill höra av sig och berätta hur man har 
gått till väga för att aktivt arbeta med mil-
jöfrågorna inom klubben och eventuellt ar-
betet med att upplysa politiker och miljörö-
relser om vår "rena" hobbyverksamhet. 

Slutligen önskar Mats Odell genom mig 
tacka alla som skickat julkort till honom. 
Som han nämner i sitt brev, "jag fullkom-
ligt överösts av julkort", och sen fortsätter 
han "ni inom fordonshobbyn är unika". Han 
avslutar brevet med en glädjeyttring. "Det 
var en stor glädje att trycka på ja-knappen 
för slopande av accisen för historiska for-
don". Tack alla. 

Boo Brasta 
Ordförande 
i Motorhistoriska Riksförbundet 



EN POLICY FÖR ATT 
FÖRHINDRA BEGRÄNSNING AV 
VÅRT KÖRANDE 
Man har på senare tid sett i pressen 
och hört röster både från politiker och 
miljörörelsen att äldre fordon smutsar 
ner i vår natur. 

Avsikten med detta budskap är att 
"komma åt" fordon som inte är utrus-
tade med katalysatorer. Men effekten 
blir att vi hobbyfordonsägare hamnar 
i samma svep med kanske ett antal be-
gränsningar i körningen av våra for-
don som följd. Den lilla "klick" som vi 
utgör med våra hobbyfordon och med 
den begränsade tid som vi använder 
fordonen samt den ringa mängd kör-
ning det är frågan om, är det bara någ-
ra tiondels promille som vi släpper ut 
varje år jämfört med vad den totala 
fordonstrafiken (flyg, båt, tåg, bil etc) 
släpper ut. 

Självklart ska vi ta vårt ansvar när det gäl-
ler skyddandet av vår natur, och vi gör det 
på många olika sätt. Visst smutsar vi hob-
byfordonsägare ner men vi alla måste ta till 
alla krafter för att ytterligare begränsa ned-
smutsningen. 

Frågan om vår miljö är för alla en myck-
et viktig fråga. Måhända är detta den allra 
största sedan arbetet med 30-årsgränsen 
avslutades. MHRF har sedan ca två år till-
baka ett särskilt miljöutskott som har till 
uppgift att bevaka alla miljöärenden. Ut-
skottet har också till uppgift att driva miljö-
frågorna offensivt för att påvisa för politi-
ker och miljövänner att vi har en "ren" 
hobby. MHRF har därför tagit fram en så 
kallad miljöpolicy för miljöarbetet. Policyn 
är också till för att utomstående utanför 
vår organisation ska få information om vårt 
gemensamma arbete. 

Policyn lyder enligt följande; 

• "MHRF skall som centralorganisation för 
fordonsklubbar med mer än 60 000 medlem-
mar, verka för att alla aktiviteter inom med-
lemsklubbarna bedrivs med bästa tillgängli-
ga teknologi och med största hänsyn till mil-
jön. 

• MHRF skall säkerställa resurs för att kunna 
fungera som kontakt/remissorgan mellan 
MHRF/medlemsklubbar och myndigheter 
samt miljöorgansiationer. 

• MHRF skall genom utbildning, som semi-
narieverksamhet och i periodiska skrift (Mo-
torhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad) 
eller nyhetsbrev, ge information och upplys-
ningar om utveckling inom miljöområdet som 
har anknytning till motorfordonshobbyn. 
Detta område inom hobbyn skall innefatta 
såväl renovering, reparation och uppställ-
ning som brukandet av motorfordon. 

• MHRF skall ge sitt stöd till medlemsklub-
barna i miljöfrågor och vara behjälplig i med-
lemsklubbarnas strävan att sprida miljömed-
vetenhet till den enskilde klubbmedlemmen." 

Några klubbar har redan skapat "miljöut-
skott". Detta är en mycket klok åtgärd som 
ökar våra arbetsinsatser för en bättre miljö 
och ökad möjlighet till att få köra utan be-
gränsningar. 

Bo GB Kallhagen 
Vice Ordförande 



URSPRUNGSKONTROLLEN 
PÅ NYTT SÄTT 
Tusenlappen för AB Svensk Bilprovnings (ASB) ursprungskontoll låg som 
grund för det arbete MHRF inledde förra året. Avsikten med arbetet mellan 
Vägverket (VV), ASB och MHRF var att försöka finna öppningar för att dra 
ner ursprungskontrollavgiften. MBRF's idé om hur man kan dra ner på 
avgiften togs upp i På Gång nr 2 1994. 

Komplett fordon, annars 
amatörbyggt fordon 
Som bekant krävs det av SBP att ett fordon 
i princip ska vara komplett när det visas 
upp för Bilprovningen. Samtidigt skall ASB/ 
MHRF "Bilaga till ansökan vid ursprungs-
kontroll och registreringsbesiktning av äld-
re fordon" vara ifylld av ägaren. Bilagan 
kan fås frän MHRF-kansli, tfn 08-30 28 01. 
Vid bilprovningen öppnar man en akt för 
fordonet som fylls på efterhand med olika 
uppgifter däribland "ursprungskontrollpro-
tokollet" då fordonet är färdig renoverat 
och körklart. 

Om det framkommer under kontrollen 
att fordonet avviker från det ursprungliga 
fordonet, t.ex. annan växellåda, bakaxel el-
ler annan kaross etc, så klassas fordonet 
som ett amatörbyggt fordon av årets modell 
(1995). Detta gäller även om man har skaf-
fat exakt tidstypiska och modellika delar 
från annat håll, eftersom inte delarna kom-
mer från det ursprungliga fordonet. 

Alla förstår att detta är tråkigt för vår 
hobby där man kan ha 75 % av ett fordon 
från t.ex. 1928 så kommer det att klassas 
som ett amatörbygge av 1995-års modell. 
Visst är tusen kronor en slant för registre-
ringsbesiktningen men det här är synnerli-
gen en tråkig sak som begränsar utveckling-
en av vår historiska fordonshobby. 

Nytt register 
"Historiska fordon" 
Hittills, februari -95, har tre heldagsmöten 
genomförts mellan ASB, VV och MHRF där 
man gick in i samtalen i avsikt att finna 
lösning på "tusenlappen". Dock ansåg samt-
liga att man först borde koncentrera arbe-
tet på att försöka finna lösning på ärsmo-
dellbestämning av ett historiskt fordons års- 

modell utan att klassa det som ett amatör-
byggt fordon. Efter två möten fanns det ett 
förslag på att särbehandla trettio år gamla 
fordon genom att inrätta en ny kategori (re-
gister) för registrering av fordon, "Historis-
ka fordon". 

Förslaget som det ser ut just nu bygger 
på den förutsättningen att fordonet är tret-
tio år eller äldre och att utförandet överens-
stämmer med det ursprungliga fordonet. Här-
vid skall chassiram eller motor vara tillver-
kad modellåret. Övriga delar skall i allt vä-
sentligt överensstämma med fordonet. For-
donet skall också ha en historik i form av 
registreringskyltar, registreringshandlingar 
eller dylikt. 

Ändringar i fordonets ursprungliga tek-
niska utförande godtas om de är tidstypiska 
för en viss tidsperiod och har utförts på ett 
tidstypiskt sätt och med tidstypiska delar. 

Som läget är nu är ASB, VV och MHRF 
överens om de stora tagen i frågan vilket 
innebär en bra öppning i strävan att förhin-
dra åderlåtning av den historiska fordons-
hobbyn. 

Med det här förslaget kan man vara äga-
re till t.ex. ett trettio år gammalt fordon 
som endast består av en ram och registre-
ringshandling och få det registreringsbesik-
tigat som ett historiskt fordon om de sakna-
de delarna överensstämmer i övrigt med for-
donet. Härvid kan man köpa på sig de övriga 
delarna från olika håll och montera dem på 
fordonet utan att det sedan klassas som ett 
amatörbyggt fordon. 

1000 kr, subventionerad avgift 
I våra samtal med myndigheterna framkom 
det att det totalt genomfördes ca 1400 kon-
troller under 1994 och att "tusenkronan" 
inte täcker ASB totala arbete för ursprung-
skontrollen. Här räknar man med gjorda 
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investeringar bland annat i form av utbild-
ning av personal, utrustning, utveckling av 
planer och regler, lokaler, register mm. ASB 
bedömer det så att man måste ta full kost-
nadstäckning inom en snar framtid. 

Om ursprungskontrollen bibehålls som 
den genomförs idag kommer full kostnads-
täckning att tas ut där man i våra samtal 
har nämnt att avgiften bör ligga någonstans 
emellan 2500 - 3500 kr beroende på ett an-
tal förutsättningar. Vi får hoppas att vårt 
arbete med myndigheterna ger ett bra re-
sultat så att en sådan stor höjning inte kom-
mer till stånd. 

Myndigheterna önskar vår 
medverkan 

arbetet med att praktiskt genomföra detta 
förslag önskar nu de båda myndigheterna 
hjälp av MHRF. Ett antal lösningar har dis-
kuterats men grundidéen är att MHRF skall 
kunna avge ett utlåtande om det ansökta 
fordonets ursprung. Är allt OK utfärdar 
MHRF ett intyg som ligger till grund för 

Bilprovningens beslut angående ursprung-
skontrollen. Anser ASB att allt är OK ham-
nar fordonet i det "Historiska registret". 
Hur exakt detta skall gå till är långt i från 
klart men i vilket fall som helst kan man 
tänka sig att klubbarna med sina olika ex-
perter anlitas på ett eller annat sätt. Vidare 
erfordras det nog resurser på MHRF-kansli 
som kan stödja fordonsägarna i sitt arbete 
med ursprungskontrollen. MHRF kommer 
nog också vara betjänt av att föra en typ av 
centralt register över aktuella fordon. 

Tanken är alltså att vi inom fordonshob-
byn ska få möjligheten att med vår stora 
sakkunskap stödja myndigheterna i dess ar-
bete på ett ganska unikt sätt. Visst är det en 
stor fjäder i hatten för oss alla hobbyidkare 
att vi har erbjudits ett sådant förtroende. 

Bo GB Kallhagen 
Vice Ordförande 
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Bilderna i artikeln år exempel på hur bilen ska fotograferas vid ansökan av MHRF-forsakring. 

Hur du går tillväga för att få veteran- 
försäkring och hobbybilsförsäkring! 

När du är medlem i SSR kan du få ovanstående 
försäkringar på ditt bobbyfordon då SSR är anslutna till 
Motorbistoriska Riksförbundet, d v s MHRF, samt att vi 

bar avtal med Folksam om bobbybilsförsäkring. 

Premierna beror lite på värdet på fordo-
net, men ligger runt kr 320,- för en två-
taktare på MHRF och runt kr 1.000,- för 
en hobbybilsförsäkring. 

I och med att du är medlem i en 
MHRF ansluten klubb som SSR kan du 
även teckna dessa försäkringar på andra 
fordon som du kanske har, t ex någon 
gammal MC eller bil av annat märke än 
Saab. 

Besiktning för försäkringen, som mås-
te göras av någon av klubbens besikt-
ningsmän, är upp till respektive besikt- 

ningsman när det gäller andra fordon än 
Saab om han inte anser sig ha tillräckli-
ga kunskaper om fordonet ifråga. Vi 
brukar i sådant fall använda oss av nå-
gon annan klubbs besiktningsman som 
är godkänd. 

Kraven för att få MHRF försäkring är 
följande: 

1. Du får inte ha en massa skador på dig 
de senaste åren, så där en fem - sex 
stycken om året. Det är ingen intresse- 
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rad av då premien följer olyckstalet och 
ingen är intresserad av att betala andra 
klantigas försäkringspremier. 

2. Bilen skall vara i ett fint original eller 
renoverat skick. Det går inte bra med 
V4 bromsar och dylikt på en tvåtaktare. 
Plåt, glas, kaross, lack och inredning 
skall vara helt och i bra skick. Vi har 
tyvärr den senaste tiden fått in en del an-
sökningar på bilar som har varit långt 
under ribban och de har vi skickat 
tillbaka. 

3. Om bilen är en historisk tävlingsbil 
för rally eller bana, skall den vara tidsen-
ligt ombyggd enligt homologeringspap- 

peren. Vi godkänner dock V4-knutar på 
tvåtaktare då det inte häller med något 
annat. 

4. Bilen skall vara utrustad med huvud-
strömbrytare och en godkänd brand-
släckare. 

5. Bilen skall sommar såväl som vinter 
vara garagerad i ett låst garage, modell 
villagarage, eller inhägnat garage i stor-
bilsgarage. 

6. Du får inte använda bilen som bruks-
bil och bör ha en bruksbil, det är dock 
ingen begränsad körsträcka på den. 
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3. Skicka sedan ansökan, 
ningsprotokoll samt kort till 
klubben, så fixar jag resten! 

Text Göran Kölborn, 
SSR/MHRF besiktningsman 
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Kraven för att få Folksams hobbybils-
försäkring är följande: 

1. Samma som för MHRF. 

2. Samma som för MHRF, men bilen 
får vara ombyggd och modifierad. 

3. Samma som MHRF. 

4. Samma som MFIRF. 

5. Samma som MHRF. 

6. Samma som MHRF, men 
max 1.000 mil/år. 

Vi godkänner alla 92, 93, 95, 96, Sonett 
och 99 som uppfyller ovanstående krav. 

Gör följande om du vill ha en försäkring: 

1. Fotografera bilen framifrån, bakifrån, 
vänstersida, högersida (bilderna skall va-
ra tagna i rätvinkel och bilen skall fylla 
ut hela kortet), motorrum, instrument-
bräda och inredning. Korten skall vara i 
färg och ljusa samt tydliga, annars är det 
bara att ta nya. 

2. Kontakta någon av klubbens besikt-
ningsmän och gör upp en tid med ho-
nom hur ni skall träffas. Han gör sedan 
besiktningen åt dig samt har ansökan 
och protokoll. 



D 
Ii 	Il 

län PIEN fl  0 

R 

H 

P 

Knep & knä 

I förra knep och knåp hade det smugit sig in ett fel på lodrätt 37 och 38 
SOM försvårar korsordet och detta beklagar vi. Den ende som löste 
korsordet trots felaktigheterna är Joel Berneklev från Göteborg. 
Detta nr:s fråga är: Vilken Saabmodell visar bilden? 

Här är lösningen på förra Bakrutans korsord. 

Iv 	XELPLÅDA 
A 

IM D 	1511 	RAUffil B 

On 0121 
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Hemma hos 
Kurt Olsson! 
Reportageteamet var på besök 
hos en mångsysslande medlem i 
Romelanda, ett par mil norr om 
Kungälv. Kurt har sedan många 
år samlat på saabar och har 
allt ifrån 92:or till 96:or med fyr-
taktsmotor. Men eftersom han 
inte hade något riktigt stort ga-
rage att meka i så grävde han 
för några år sedan ur källaren 
helt för att få bättre plats! 

 

Hår syns Kurt med en svart 96:a av årsmodell 196C 

96:or i olika skick och årsmodell. 
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M en där fick han ju inte plats med 
alla objekten och inte heller med 

den nyinköpta saabon så just nu håller 
han på med att bygga en stor maskinhall 
där han kan få in alla bilarna och reserv-
delarna i. 

Efter iordningsställandet av den så 
väntar den nylackade Alfa Romeon på 
att plockas ihop till nyskick. Sedan vän-
tar många projekt på renovering, där 
den maroonröda 92-55:an står på tur till-
sammans med bl a en Volvo (!!!) Valp, 
en Willys jeep. motorcyklar och mope-
der. Vi ser fram emot att få se Kurt läng-
re fram på träffarna och önskar honom 
lycka till med renoveringarna. 

Bakrutans reportageteam 
med Jonas Sabffii 

Mera Saabar, under presenningarna en 93-58:a och 92-55:an. 
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girsflibi 	 

SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista 	med 	Art. g 
1.1 p p 

12:57:17 Sida 	1 

Artnr: Benämning: Enhet: Utpris 

2" AVGASSYSTEM 2" 1.100,0 

2" B LJUDD 2" BAKRE LJUDDÄMPARE 450,0 

500 BROMSBELÄGGSATS FR 93-96 50,0 

702 973 HJULCYLINDER FRAM 230,0 

702 988 TATN FR HJULCYL 64-66 10,0 

703 008 KOLV B HJULCYL 5,0 

703 040 PACKNING HUV CYL-134.999 5,0 

703 132 PBOX YTTRE, YTTRE KNUT 40,0 

703 333 LAGER ING AXEL 3-4 VXL 40,0 

703 360 GEN REM 92 50,0 

703 496 BUSSNING INRE FRAMV 92 150,0 

703 701 TATNINGFRAMVAGN 92 100,0 

703 702 BUSSNING BAKV 92 150,0 

704 636 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,0 

704 646 HASTMÄTARUIRE 64 15,0 

704 707 UPPH AVGASSYSTEM 92 B 20,0 

706 3134 HJULCYL BAK 93 -96 340,0 

706 416 LOCK 6V BR PUMP 35,0 

706 649 STöTD FRAM 92 75,0 

706 645 STöTD BAK 92 75,0 

706 930 INSTR KPL 1.000,0 

706 932 BRÄNSLEMÄTARE 92 400,0 

706 933 TEMPMÄTARE 929 SVART 400,0 

707 386 LAGER FR MELLANAXEL 4VXL 30,0 

707 717 INSUGNINGSPACKNING 93-96 20,0 

Lagerregister 
1995-02-05 

Art.grupp: 
: Anmärkning: 

0 

0 

0 

2 	MOTOR 

2 	MOTOR 

5 	BROMSAR 

= BROMSAR 
0 

5 	BROMSAR 
0 

_ = BROMSAR 

5 = BROMSAR 
0 
5 = BROMSAR 

0 
4 = VXLLADA 

0 
3 =EL 

0 

0 

0 
6 = FRAMVAGN 

6 = FRAMVAGN 

7 = BAKVAGN 
0 
3 =EL 

0 
3 =EL 

0 

2 	MOTOR 

5 	BROMSAR 

2 	MOTOR 

6 	FRAMVAGN 

7 	BAKVAGN 
0 

3 =EL 

I 3 = EL 

J 3 = EL 

;4 = VXLLADA 

q 

J 2 = MOTOR 



9 =I 

i 3 = EL 

kir u tra 	  

SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista 	med Art. g 

rupp 

12:57:17 

Artnr: 

Sida 2 

Benämning: Enhet: 	Utpris 

707 792 LASRING FöRDVXL 15,0 

707 865 FÄSTE GENERATOR-LJUDDÄMP 35,0 

707 875 STYRSTAG 100,0 

707 938 PBOX YTTRE KNUT -64 40,0 

708 071 AXEL VXLLADSLOCK 4VXL 40,0 

708 138 SYNKRING 2-4 100,0 

708 554 HYLSA SIDOSTÖD 10,0 

709 467 FR LJUDDÄMPARE 400,0 

709 483 TOPPLOCK STD 96 250,0 

709 601 + KABEL 40,0 

709 689 TORKARARM 93 36.751- 25,0 

710 499 PBOX ING AXEL 40,0 

710 715 KABELH BLINKOMKOPPL 50,0 

710 716 KABELH 100,0 

710 991 GÅNGJÄRN 50,0 

711 756 TAPP ö GANGJ 66.581- 20,0 

712 018 GANGJARN BAGLUCKA 96 50,0 

712 113 STöTDBUSSN ö BAK 93/96 10,0 

712 474 BRÄNSLESLANG ZENITH 93-96 100,0 

712 515 BULT DIFFHUS 96 8,0 

712 524 KYLARE 64 600,0 

609 SLANG NEDRE 40,0 

712 922 TORKARMOTOR 93 300,0 

712 962 BAKLYKTSGLAS RÖTT 100,0 

712 9976 SLANG FRAM TILL PLJUS 112,0 

Lagerregister 
1995-02-05 

Art.arupp: 
: Anmärkning: 

2 = MOTOR 
0 
2 = MOTOR 

0 
6 = FRAMVAGN 

0 
= FRAMVAGN 

0 
4 = VXLLADA 

0 

= VXLLADA 
0 
2 = MOTOR 

0 
2 = MOTOR 

0 
2 = MOTOR 

0 
3 = EL 

0 

3 = EL 
0 
4 = VXLLADA 

0 
3 = EL 

0 
= EL 

0 
= KAROSS 

0 

o = KAROSS 
0 
8 = KAROSS 

7 = BAKVAGN 
0 
2 = MOTOR 

0 
4 = VXLLADA 

0 

2 = MOTOR 

/ 712 2 = MOTOR 

3 =EL 
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EL 

3 	EL 

3 = EL 

4 = VXLLADA 

4 	VXLLADA 

4 	VXLLADA 
0 
4 = VXLLADA 

0 
4 	VXLLADA 

0 
m 	BROMSAR 

0 
4 	VXLLADA 

0 

b = FRAMVAGN 
0 
6 = FRAMVAGN 

0 
5 = BROMSAR 

0 
2 = MOTOR 

0 
2 = MOTOR 

0 

= MOTOR 

BROMSAR 

i 8 	
KAROSS 

j 3 = EL 

1 3 	EL 

}..1Afilt11.1 

SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista med Art. 
r1.1 pp 

12:57:17 Sida 3 

Artnr: Benämning: Enhet: Utpris 

713 618 HALSRING FÖRGASARE 20,0 

715 404 BRÄNSLEMAT -63 100,0 

715 487 TORKARARM 93-96 -129.100 25,0 

715 533 EEG BEG TORKARMOTOR BOSCH 100,0 

715 706 STöTSTANG TORKARE 61-68 40,0 

715 782 TORKARBLAD EJ BAJONETT 40,0 

715 783 TORKARGUMMI MAGNATEX 10,0 

716 716 1 ANS DREV 93-96 100,0 

716 717 BACKDREV VXLLADA 93-96 80,0 

716 745 MEMBRAN VXLLADA 10,0 

716 752 SYNKNAV VXLLADA 96 150,0 

716 759 SYNKRING 1:AN 100,0 

716 893 HJULCYLINDER VF 96 120,0 

717 514 DIFFDREVSAXEL 90,0 

717 543 ÖVRE BARARMSLAGRING 70,0 

717 544 BARARMSLAGRING 93-96 70,0 

717 747 BROMSSKIVSATS SPORT 1.200,0 

717 864 TOPPLPCKSPACKNING KORTNOS 325,0 

717 877 TOPPLPACKN 93 100,0 

717 903 LUFTFILTER SPORT 80,0 

718 108 TATN BROMSOK V4 SPORT 45,0 

718 2116 KEDEPLIST BAKSKARM 96 77,0 

718 429 SIGNALRING 96 63- 50,0 

718 749 ROTOR EJ AVSTöRD 50,0 

Lagerreaister 
1995-02-05 

Art.grupp: 
: Anmärkning: 

2 = MOTOR 
0 
3 = EL 

3 = EL 

EL 
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Instifta° 

SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista 
r upp 

Lagerregister 
1995-02-05 	12:57:17 	Sida 4 

med Art. 	g 

Art.grupp: Artnr: Benämning: Enhet: Utpris 
: 	Anmärkning: 

3 	= EL 718 749 R ROTOR AVSTöRD 60,0 
0 

8 	= KAROSS 719 318 PEDALGUMMI 81,0 

KAROSS 719 675 MELLANLÄGG BAGAGEHANDTAG 5,0 
0 

BROMSAR 719 836 KOLV HUVCYL 64 SAMT SONET 400,0 

5 	BROMSAR 719 859 BROMSCYL VF 	64- TID UTF 120,0 
0 

= BROMSAR 719 860 BROMSCYL HF 64-TID UTF 120,0 

8 	= KAROSS 719 873 LASNING 20,0 

5 	= BROMSAR 719 906 GUMMI TILL HUVUDCYLINDER 20,0 

3 	= EL 720 165 BAKLJUS V 65- 150,0 

8 	= KAROSS 721 058 BAKRUTA 95 80,0 
0 

3 	= EL 723 132 BAKLJUS H 65- 150,0 
0 

3 	= EL 730 343 PLJUS 65- V 150,0 

3 	= EL 730 345 GLAS PLJUS FR 65- 60,0 
0 

= MOTOR 730 533 SLANG 65- 30,0 
0 

2 	= MOTOR 730 555 SLANG 65- 30,0 
0 

o 	KAROSS 730 817 GRILLRIBBA 65- 50,0 

3 	EL 730 910 GLAS BAKLJUS H 65- 80,0 
0 

3 	= EL 730 984 PLJUS HF 65- 150,0 
0 

2 	= MOTOR 731 010 SLANG VATTENR-INLOPPSR 30,0 
0 

2 	= MOTOR 731 018 TOPPLOCKSPACKNING LANGNOS 325,0 
0 

MOTOR 731 026 BEG BEG VATTENPUMP 65-68 100,0 

EL 731 053 GENREM 65-68 10,0 

MOTOR 731 	102 SLANG KYL-TERMHUS 65-68 50,0 

2 	MOTOR 731 	104 KYLARE 65 600,0 

1 5 	= BROMSAR 731 265 BROMSTRUMMA FRAM 65-68 200,0 
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SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista 	med 	Art. a 
rupp 

Lagerregister 
1995-02-05 12:57:17 Sida 5 

Enhet: 	Utpris Art.grupp: 	Artnr: 	 Benämning: 
: Anmärkning: 

4 = VXLLADA 	731 382 	 FJÄDER SLAVCYL KOPPL 65- 
0 
8 = KAROSS 	732 276 	 TRYCKKNAPP LASCYLINDER 

0 
5 = BROMSAR 	732 321 	 BROMSBACKSATS FR 64-68 

= BROMSAR 	732 322 	 BROMSBACKSATS FR 64-68 
0 
3 = EL 	 732 670 	 TORKARARM 96 68- 

_ 	BROMSAR 	732 813 	 KOLV HJULCYL BAK 

8 	KAROSS 	733 152 	 EKONOMIPLAT TORPöDEL 96 

3 	EL 	 733 457 	 TORKARSPINDEL V 96 

5 	BROMSAR 	733 706 	 BROMSSLANG FR 60-61 

6 	FRAMVAGN 733 733 	 BARARMSLAGRING 93-96 

10,0 

30,0 

50,0 

50,0 

25,0 

10,0 

200,0 

100,0 

160,0 

70,0 

70,0 

80,0 

25,0 

50,0 

30,0 

6 	FRAMVAGN 733 734 

3 =EL 	 734 273 

3 	EL 	 734 328 

EL 	 735 056 

8 	KAROSS 	735 126 

BÄRARMSLAGRING 93-96 

BLINKERSGLAS FR 96 69- 

HASTM WIRE 64- 

ELMOTOR TILL SPOLARE V4 

SIDOGRILL V4 69-70 

8 = KAROSS 	735 781 	 GANGJÄRNSPLAT V 95-96 	 100,0 

0 
a 	KAROSS 	735 782 	 GANGJÄRNSPLAT H 95-96 	 100,0 

5 	BROMSAR 	737 278 	 HJULCYL VF 96 64- 	 110,0 

5 	BROMSAR 	737 279 	 HJULCYL HF 96 64- 	 110,0 

3 	EL 	 737 296 	 KONTAKTRING SIGNAL V4 	 40,0 

8 = KAROSS 	737 323 	 GANGJÄRN BAGAGELUCKA 96 

/ 8 = KAROSS 	739 108 B STOLPE V 96 

8 = KAROSS 	739 240 	 B STOLPE H 96 

4 
' 8 = KAROSS 

	

I

741 622 	 MOTORHUV SONETT 3 

	

9 = VENTILATIO 780 235 	 VENT STOS 92 

50,0 

50,0 

50,0 

950,C 

350,0 
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	 gäti-fäl 	 

SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista 	med 	Art. g 
rupp 

Laaerregister 
1995-02-05 12:57:17 Sida 6 

Art.grupp: 	Artnr: 	 Benämning: 
: Anmärkning: 

 

Enhet: 	Utpris 

          

9 VENTILATIO 780 236 VENT STOS 92 350,0 

0 
3 EL 782 763 TÄCKLOCK FöRDELARE 30,0 

3 EL 782 870 VENT FÖRDELARLOCK M VENTILATIO 50,0 

MOTOR 782 931 KOLV A 93 450,0 

5 BROMSAR 783 557 BROMSKLOSSAR SPORT 60,0 

0 

= MOTOR 783 577 FLOTTöR 40,0 

4 = VXLLADA 783 880 BAKRE MOTORFÄSTE 200,0 

3 = EL 784 645 GENERATORANKARE 65- 150,0 

4 = VXLLADA 784 729 SLUTVXL 8:39 1.000,0 
0 

3 = EL 786 317 KONDENSATOR V4 237330091 35,0 

0 

4 = VXLLADA 786 720 SLUTVXL 9:42 1.700,0 

0 
8 = KAROSS 820 421 STöTFHORN 99 80,0 

0 
8 = KAROSS 820 422 STöTFHORN 99 80,0 

0 
= KAROSS 820 952 STÄNKSKYDD 99 V 50,0 

0 
8 = KAROSS 820 953 STÄNKSKYDD H 99 50,0 

0 

m = KAROSS 824 357 TÄCKPLAT H BAK 99 CC 10,0 

8 = KAROSS 825 355 TÄCKPLAT VB 99 CC 10,0 

2 = MOTOR 830 579 FLOTTÖR 99 20,0 

0 
2 = MOTOR 833 999 GASWIRE 99 150,0 

2 = MOTOR 838 261 GASREGLAGESTANG 20,0 

KAROSS 840 759 SKYDD BAKLYKTA 99 GRA 20,0 

EL 841 339 SKYDD BAKLYKTA 99 SVART 20,0 

KAROSS 843 626 SOLSKYDD 99 40,0 

5 e KAROSS 843 655 RESHJULS BAND 99 GRÅTT 40,0 

:1 
1 EL 850 509 BLINKGLAS V 99 -71 25,0 
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läIsfultu 
SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista med 

r 	p p 

Lagerregister 
1995-02-05 12:57:17 Sida 7 

Art.grupp: 	Artnr: 
: Anmärkning: 

 

Benämning: Enhet: 	Utpris 

            

            

3 = EL 	 850 510 	 BLINKGLAS H 99 -71 	 25,0 
0 

2 	MOTOR 	850 795 	 CHOKEHANDTAG 99 	 20,0 

3 	EL 	 850 869 	 BLINKERSGLAS VF 99 72- 	 90,0 

EL 	 853 303 	 KONTAKT 	 30,0 

4 	VXLLADA 	870 170 	 URTRAMPNINGSLAGER 99 -74 	 40,0 
0 

_ = MOTOR 	880 181 
0 
2 = MOTOR 	880 462 

0 
4 = VXLLADA 	880 919 

0 
2 = MOTOR 	881 107 

0 
3 = EL 	 881 195 

0 

LUFTFILTER V4 66-67 

TERMOSTAT 65-68 

SLAVCYLINDER KOPPLING 65- 

VENTILKAPSPACKN V4/ST 

KONDENSATOR V4 237330111 

40,0 

40,0 

200,0 

10,0 

35,0 

50,0 

50,0 

80,0 

116,0 

120,0 

2 	MOTOR 	881 1986 	 TOPPLOCKSP H V4 66-67 
0 
2 = MOTOR 	881 1994 	 TOPPLOCKSP V V4 66-67 

0 
2 	MOTOR 	881 457 	 BRÄNSLESLANG 93-96 

0 
d KAROSS 	881 6126 	 MO SATS FRAMSKÄRM 65- 

0 
B KAROSS 	881 6142 	 MO SATS BAKSKÄRM 95 

0 

3 	EL 	 883 550 	 PLASTGLAS BACKLJUS V4 	 100,0 
0 

2 	MOTOR 	884 010 	 SLANG 	 20,0 
0 

5 	BROMSAR 	890 942 	 BROMSSLANG 99 	 50,0 

e 	KAROSS 	92 GUMMI 	 GUMMILISTSATS 92 	 1.250,0 

e KAROSS 	BLÅTT 	 SPORTTYG BLÅTT 	 900,0 
0 

0 = DIV 	 CHASSIPLAT 	CHASSINRPLAT 	 50,0 

d 
o = DIV 	 DEKAL LITEN 	SSR DEKAL LITEN 

1 	

8,0 

7 = BAKVAGN 	FÄLGEMBLEM 	FALGEMBLEM ALUFÄLG 	 125,0 

= 8 = KAROSS 	GRÅTT 	 SPORTTYG GRÅTT 	 900,0 

I B = KAROSS 	GUMMIL BAKR 92 GUMMILIST BAKRUTA 92 	 300,0 
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SVENSKA SAAB REGISTRET 	Extern 	Prislista 	med 	Art. a 
rupp 

Lagerregister 
1995-02-05 

Art.grupp: 
: 	Anmärkning: 

12:57:17 	Sida 

Artnr: 

8 

Benämning: Enhet: 	Utpris 

e KAROSS GUMMIL SIDOR 92 GUMMILIST SIDORUTA 92 250,0 

e KAROSS GUMMIL VINDR 92 GUMMILIST VINDRUTA 92 300,0 
0 

0 
MOTOR KOLV 93 KOLV 93 0,5 MM öD 700,0 

0 
2 MOTOR KOLV 96 KOLV 96 71,0 MM 700,0 

0 

= MOTOR KOLV B 93 KOLB B 93 200,0 

3 = EL MINUSPOL BATTERIPOLSKO LITEN - 10,0 

0 = DIV NYCKEL NYCKELRING SSR 25,0 

3 = EL PLUSPOL BATTERIPOLSKO LITEN + 10,0 

8 = KAROSS RöTT SPORTTYG RÖTT 900,0 

8 = KAROSS TYG 92 TYG 92 A 2.000,0 
0 

3 = EL TÄNDSTIFT BOSCH M225 Ti 20,0 

Onsdagsträffar i Göteborg 
För tredje året i rad arrangerar vi kvällsträf far i Göteborg under juni, juli 
och augusti. Vi har många förslag på trevliga utflyktsmål. På fina 
Saabvågar går färden t ex till Nä- ås slott, Marstrand, en tur till skärgår-
den, Guldhedstornet och många fler platser. Vi fikar, spelar minigolf, 
grillar, lägger stan i blårök eller något annat trevligt. Vi hade tänkt att 
träffas utanför "Saabgaraget", d v s Toyotas kundparkering på 
Mölndalsvågen 89. Vi samlas från kl 18.30 och åker iväg kl 19.00. 
Ni är välkomna med start den 7/6. För mer information kontakta: 

Joel Bemeklev 031-5258 73 b eller 031-59 32 87 a 
Patrik Simonsson 031-26 45 06 b eller 031-58 77 06 a 

Johan Olofsson 0303-22 90 39 
Tobias Ersson 031-28 74 23 
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■111kfiltall 

Namn: Crister Borg 
Bor: Ärla, utanför Eskilstuna 
Ålder: 27 år 

Tidigaste Saabminne: 
Någon gång runt 1970. Min pappa och far-
bror bytte motor i pappas 95:a tvåtaktare. 
Av någon anledning skiftades fördelaren, 
som naturligtvis hamnade ett halvt varv 
fel. Det är fortfarande märken i garaget. 

Värsta Saabminne: 
När jag bytte avgassystem på min 95:a 
utomhus vintern 1990. Det var inte så 
kul då. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Som Bernt Olsson så vackert uttryckte 
det: "Möjligen för att rädda världen". 

Det bästa med Saab: 
Har ni tid ett par timmar? 

Och det sämsta: 
Allt enligt mina "kompisar". Jag förstår 
inte ens frågan. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Man kan aldrig få för många. Min vagnpark 
är nu nere i fyra, tyvärr. En 96 64:a saxo-
mat, en 95 75:a cab, en 900 80:a 
(h)ems(k) och en 96 63:a Castrol Cup 
projekt. 

Är du lycklig: 
Ja, förutom att vagnparken börjar bli 
oroväckande liten. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Så länge middagarna intas på restaurang 
V4 Combi så är allt OK frå min sida 
åtminstone. Annars har ord som idiot 
och fixerad nämnts om mitt intresse. 

Jag vill också ha sagt att: 
Gott Saabår 1995 till er alla! 
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Namn: Hans "Hatte Söderström 
Bor: Enkskede söder om Hufvudstaden 
Ålder: Unga 42 

Tidigaste Saabminne: 
Måste ha varit nån rallySaab vars härliga 
sång gjorde mig till fantast. 

Värsta Saabminne: 
Det finns en hel del men det senaste var 
nog när jag fick skjuta tillbaks min ljusblå 
63:a uppför en lång backe efter en miss-
lyckad tändinställning. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Har en PV-56 som är till salu. 

Det bästa med Saab: 
Utseendet, ljudet, perfekt vinterbil, ekono-
min, lättmekad, leende medtrafikanter 
( gäller ej vid körning med 2-taktare), eget 
leende (gäller alla Saabnnodeller). 

Och det sämsta: 
Rosten och att man bara kan köra en 
Saab åt gången. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Min egen vagnpark duger nog d v s, 96-63, 
96-64 (blivande klassiskcuprallybil), 96-70 
(potent rallyV4), 95-75 (blivande vinter-
bruksbil). 

Är du lycklig: 
Som nybliven egnahemmare och flerfaldig 
Saabägare är svaret givetvis ja. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Jag är ivrigt påhejad av min sambo Sussan 
när 63:an ska vaxas och en finåkning hä-
grar. Däremot tycker hon nog att vi har ett 
par Saabar för mycket. Som egnahemma-
re tar ju trädgårdsarbetet mycket tid så vi 
får se om det blir rosenbuskar istället för 
64:an. 

Jag vill också ha sagt: 
Ta det lugnt i trafiken och tack för en jätte-
bra medlemstidning och att jag fick vara 
med. 
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Namn: Ingemar Ramell 
Bor: Göteborg 
Ålder: 26 år 

Tidigaste Saabminne: 
Tidigt 70-tal och smattrande 
gammelSaabar. 

Värsta Saabminne: 
När jag hittade en nästan rostfri 95:a, vit 
med röd inredning, på Rödön i Jämtland, 
och insåg att den stod 80 mil ifrån 
Göteborg. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Jag har en Volvo Epa 1939. 

Det bästa med Saab: 
Det skulle ta tusen sidor att räkna 
upp det. 

Och det sämsta: 
Vad menas? 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
En styck Saab 92 B 1955 Marooröd och 
en styck Saab 93 A 1956 spygrön. 

Är du lycklig: 
Nej, min studentekonomi tillåter inte att 
köpa fler Saabar. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
De förstår inte att jag kan lägga pengar på 
rostiga, ej körbara gamla Saabar, när det 
finns så många nya fina bilar. 

Jag vill också ha sagt: 
Om man hittar en Saab 93 A i omöjligt 
skick och är för lat för att skruva av godi-
set, så kan man alltid såga av det istället! 

44 



1111f] jjJ  

Namn: Esbjörn Andersson 
Bor: På Frösön i republiken Jämtland 
Ålder: 50 år 

Tidigaste Saabminne: 
Jag minns ej. Det var nog i begynnelsen 
präglad på Mercedes Benz... 

Värsta Saabminne: 
När farsan hade lånat en röd Saab 93 
som fick fel på bränslepumpen. Det är 
(dessbättre) enda gången jag (så som 
känslig tonåring...) nödgats ge en bil "ben-
sinlavemang". Jo, farsan styrde och jag 
fick hålla den emaljerade lavemangkannan 
fylld med bensin ut genom sidorutan ge-
nom Skellefteå i den ljusa sommarkvällen. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Tillräckligt med pengar för att köpa en röd 
850 GT. 

Det bästa med Saab: 
Safiren, Saabs ädelsten. (Se bild). 

Och det sämsta: 
Medtrafikanters ogina uppsyn när de efter 
två mils påtvingat inhalerande av oljemät-
tad rök äntligen förmår sig göra en omkör-
ning. 
Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Inte fler än vad man förmår hälla rullande, 
därav gärna en 900:a av den nyaste 
sorten eller hemskt (!) gärna en Saab 
Sonett V4. (Just nu har jag en juste 65:a i 
tvåtakt för mycket och som behöver ett 
nytt hem. Hör av dig på telefon 063-443 
23 om du känner dig hågad). 

Är du lycklig: 
Jomänvisst, annat vore ju olyckligt! 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Nyfiket och milt överseende. För övrigt har 
de vant sig eftersom jag även är liderlig i 
avseende på udda aktiviteter som älgjakt 
och flyg. 

Jag vill också ha sagt: 
Att jag nyligen har pensionerat min trogna 
"älgracer" Fina Bergstedt, årgång 1972 
(se den andra bilden). Det torde för övrigt 
ha varit en av fåtaliga V4:or som varit 
kamouflagemålad i höstfärger. 

Saabs ädelsten Safir, född 1953 och den tio år äldre Esbjörn. 
Safiren har ett förflutet som SK5OB i flygvapnet. 
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Med5mar 

Namn: Roland Widarsson 
Bor: Vargön 
Ålder: 45 år 

Tidigaste Saabminne: 
Saab 92 B 56:a grå till färgen, den rullade 
16.000 mil. Åkte på ett flertal semestrar 
med två vuxna, tre barn och campingut-
rustning. 

Värsta Saabminne: 
Har bara glada minnen. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om valet annars vore en japanare. 

Det bästa med Saab: 
Körglädjen och det härliga puttrandet från 
en tvåtaktare. 

Och det sämsta: 
Att byta vattenpump på en V4, första gång-
en utan att veta att man behöver en böjd 
10 block. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
För tillfället har jag två stycken. En 92 B 
53:a och en 900 bruksbil. Funderar på att 
köpa flera. 

Är du lycklig: 
Visst. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
De vänjer sig alltmer. Frugan har t o m 
kört 92:an. 

Jag vill också ha sagt att: 
Kör försiktigt i sommar så vi ses på Saab-
festivalen 1996. 
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rör tre år sedan inköptes ett litet lager 
e—  med Sport- och MC-delar i Gnesta. 
En styck MC 850 motor skulle vara kör-
klar enligt uppgift. Säljaren uppgav att 
eventuellt en styck kolv kanske borde 
bytas, men det sades vara ett gränsfall. 
En person som det hänvisades till var 
den kände Ström från Saabs f d tävlings-
avdelning. Det var han som skulle ha 
plockat ihop motorn. (Nu i efterhand 
förstår jag att det var en bluff. För ingen 
seriös plockar ihop en motor såsom 
denna var ihopplockad.) Vidare i hand-
lingen. Köparen av motorn konservera-
de densamma och ställde bort den till 
dess det skulle bli aktuellt att sätta in 
den i bilen (en MC 850 -66), som är un-
der renovering. Bilägaren kontaktade 
mig, Stig Johansson, och ville att jag 
skulle titta över motorn och justera in 
tändning och förgasare före inmonte-
ringen. 

Jag började med att plocka ner förga-
sarna för rengöring. När jag tog loss in-
sugningsröret såg jag att det var en STD 
-66 förgasaranläggning som satt monte-
rad på motor. Jag blev misstänksam och 
kollade tändfördelare mot verkstads-
handboken. Och mycket riktigt, STD 
även i den, ej Monte Carlo. Vidare sak-
nades det speciella fästet för växel-
strömsgeneratorn. Jag blev nu så miss-
tänksam att jag beslutade att plocka ner 
motorn i delar. 

Jag började med att plocka bort topp-
locket. Borrning 0,5 öd. Jag delade 
blocket och tog ur kolvarna. Spelet mel-
lan kolv och cylinder var 0,28, 0,22, 
0,17. Spelet bör ligga mellan 0,08 och 
0,15. Vevaxeln var en Sportaxel som ha-
de ett spårlager felvänt för att stämma i 
ett MC-block. Jag kollade även blocket 
och upptäckte att underdelen var från 
en annan motor. (De är klassade mot va-
randra.) Följden var att lagret längst 
fram hade gått runt i lagersätet och att 
facket bakom remskivan ej tätade. 
Kontroll av oljepumpen visade att den 
var skuren, den gick ej att veva för kon-
troll. Summan av kardemumman var att 
cylinderlocket verkade vara OK samt 
att tändstiften kanske går att köra ett an-
tal mil i en annan MC-motor. Jag skriver 
detta för att varna andra som är på gång 
att köpa Sport- eller MC-motorer. Kolla 
mot reservdelskatalog att det verkligen 
är rätt delar på motorerna. Det går ej att 
se utan måste tas på numren. Detta får 
vi leva med så länge det finns folk som 
ser pengar i hobbyn och som utnyttjar 
detta. Det är inte roligt att meddela en 
glad Monte Carlo-ägare att motorn som 
inköptes för dyra pengar, egentligen ba-
ra har värde i ett topplock och tre styck-
en tändstift. 

P.S. Tryckplattan var också standard. 
D.S. 

Text: Stig Johansson, Umeå 
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MARKNAD 
LINKÖPING 

Bilar, reservdelar, tillbehör mm 
Söndagen den 3 sept kl 10.00-14.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 
sin årliga Saabmarknad, där allt i från reservdelar till hela bilar säljes, 
Saab 92 till 9000. 
Plats: Gistad, som ligger utmed gamla E4:an mellan Linköping och 
Norrköping. Följ pilning "SAABMARKNAD" från Gistad samhälle mot 
idrottsplatsen. 
Säljplatser c:a 3x8 m 60 kr. 
Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före 30 aug. 

SERVERING AV KAFFE, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 

Mats Phersson 	013-631 67 
Erland Johansson 013-27 04 12 

VÄLKOMNA! 

re■••"' 

rrt, 

121.1.51.1132.11 

WI,10/2/441/11415, 

- - 

‘k:Lit;  
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Ny matrikel 
på gång 

Nu är det åter igen dags för en ny med-
lemsmatrikel som beräknas komma ut 
till hösten och då är det viktigt att ni fyl-
ler i matrikelunderlaget som finns i mit-
ten av tidningen och skickar in den till: 

Mats Carlsson 
Storsvängen 124 
126 59 Hägersten  

Nytt till denna matrikel blir bilens 
skick som graderas i en åtta gradig 
skala så vi vill att du använder dessa 
siffror. 

1=Utställnings skick 
2=Fin renoverad 
3=Fin orenoverad (original) 
4=Bra bruksskick 
5=Bruksskick 
CPågående renovering 
7=Renoveringsobjekt 
8=Reservdelsbil 

Tekniktips vid renovering av Saab 95 
Eftersom bakstötdämpare alltid 
är slut och anskaffandet av nya 
är en dyr historia, varför dd inte 
sätta dit vanliga 96-a dämpare? 

För sex år sedan totalrenoverade jag en 
95:a. När tiden var kommen för inköp 
av nya dämpare tog det emot i plånbo-
ken. Fram med vinkelslipen och såga 
upp ett hål i hjulhuset med mått ca H: 
80, B: 80, DJ: 65. Gör sedan ett fäste 
med hjälp av fyra stycken plåtar, Milli- 

mum 1,5 mm plåt, och bygg sedan in 
det i bagageutrymmet. Stötdämparen 
bör sitta någorlunda lodrätt. Nackdelen 
är ingreppet i bagageutrymmet, men 
det glömmer man så snart man kommit 
ut på vägen. 

Det är underbart med riktiga stötdäm-
pare på en 95:a. Bilprovningen applåde-
rade ingreppet. Något prat om registre-
ringsbesiktning var det aldrig tal om! 

Text: Carl Magnus Johansson, Moholm 
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Då var det ordning 
och reda... 

MW Per ~al 
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Stötfångarhorn 
Stötfångarhornen har en strykande åt-
gång. Horn till 93 och 96 fram/bak samt 
till 95 fram till och med 1964 kostar nu 
450 SEK/styck plus frakt. Nu kan vi 
dessutom erbjuda 95-horn bak till och 
med 1968. Priset dessa är 480 SEK/ 
styck plus frakt. Ange vilken sida du vill 
ha. Beställningen sker till klubbens re-
servdelsansvarige Rolf Jensen per brev 
eller fax. Se tidningens insida.Ange 
namn,adress samt telefonnummer dag-
tid. Ange också antal samt vilken bilmo-
dell du har. Rolf Jensen har faxnr: 033- 
12 61 23. 

Drivknutsdamasker 
Drivaxeldamasker till Saab 92 har nu le-
vererats. Priset är 450 SEK/styck. 
Damaskerna passar efter tillskärningen 
även 93,95 och 96 till och med 1964. 
Till Sport passar de till och med 1963. 
Beställningen sker till klubbens reserv-
delsansvarige Rolf Jensen per brev eller 
fax. Se tidningens insida. Ange namn, 
adress samt telefonnummer dagtid. 
Ange också antal samt vilken bilmodell 
du har. RolfJensen har faxnr: 
033-12 61 23. 

Minilite -fälgar 
Genom Saab Owners Club i Stor-
britannien har vi fått veta att original-
verktygen till bland annat fembults 
Minilitefälgar har lokaliserats. Tillverk-
aren är beredd att nytillverka fälgarna 
om efterfrågan är tillräckligt stor. För att 
nytillverkning skall komma igång be-
hövs det beställningar på mellan 50 - 60 
fälgar. Utpriset beräknas bli 80 - 90 GBP 
stycket inklusive bultar och kåpor. 
Frakten för fyra fälgar kostar 48 GBP. 
Den som är intresserad kontaktar lämp-
ligen: Rolf Jensen på Fax 033-1261 23 
eller per brev. 

Nog var det bättre ordning pa trafikdr-• rna Kr r 
Når man parkerade ställde man bilarna 1 nummer-
foljd Hari Nlotala gjorde man i alla tall sa Folke A 



Saab-shopen Passa på och köp nya trevliga 
SSR-prylar inför sommaren: 

Dekaler insides, utsides. Pris: 8:- 

Dekaler stora åter i lager. Pris: 20:- 

Saab för Saab den oumbärliga boken för 
entusiasten. Pris 25:- 

Gamla Bakrutor. Pris: 10:- 

Broderat märke med Saab-motiv att sätta 
på jackan, tröjan eller varför inte på verk-
stadsoverallen. Passa på och köp då mär-
kena endast är tillverkade i en begränsad 
serie. Pris 15:- 

T-shirts: vita, gula, röda och blå. 
Pris 100:- 
(Se omslaget) 

Sweatshirts: div. storlekar och färger 
kvar, ring och hör efter! Pris 200:- 

Nyckelringar endast ett fåtal kvar, först 
till kvarn... Pris 25:- 

Mörkblå Western-skjorta med trevligt 
Saab-motiv tryckt på bröstfickan. 
Pris 180:- 

Tveka inte! Lyft luren på onsdagskvällar mellan kl 18-21 eller skriv till: 

Jonas Sahlen, Hagenvägen 26, 430 41 Kullavik. Tfn: 031-931753. 
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Om: 
Peter "Ludde" Ludvigsson har köpt 

en fm kortnos men det saknas en liten 

detalj, hela elsystemet!!! bäva månde al-
la bilelektriker i Gbg. 

Bertil "75.-an" Olsson har vårutrustat 
sin "Puttrik" med nya fjädrar 

och stötdämpare. Bernt är helnöjd och 
säger "nu kan man äntligen 

använda allt pulver under locket". 

lagligt denna gång far man förmoda, 

sist gick det inte så bra eller.... 

(reds.anm.) 

Jonas SabMn har tröttnat efter några 

års körande med banracingsystem mon-

terat på 93:an . Nu sitter det istället ett 

öppet sportsystem på bilen. "Nu är det 
stereoljud som gäller, säger Jonas" 

Gnusskungen SabMns efterträdare 
Mattias J försöker få stil på sin 99:a 

och har äntligen vaxat avgassystemet. 

Kommer han att slå Jonas tro? 

Redaktör Randa som har kommit 

över en ny GT 750 motor, kanske fanns 

det även en 93 GT 750 att tillgå vid 

köpet? 

En grön blixt har varit synlig i Umeå, 

så nu är sommaren på väg även om en 

Saab inte gör någon sommar. 

Rune "Buss" Danielsson har börjat 

montera ihop sin 96-61 sedan han fått 

hem den från lackeraren. Detaljputsen 

är kollosal. 

"Jag bar provat och det gick" säger 
Gamleman Johansson om sina försök att 

köra på tre hjul. Troligen hjälpte sido-

vagnen till att hålla balansen. 

Folke Norden' har bekräftat att han kör 

sina Saabar på Agrol tvåtaktsolja och de 

mår (går) förträffligt fortfarande. Hur 

länge vet vi dock inte. 

Bakrutans projektbil (Yngves) som 

stannat av undertiden som kök och an-

nat renoverats. Under tiden fick Yngve 

en minneslucka och han minns inte hur 

GT:n skulle se ut så han var tvungen att 

köpa John Jonassons gula 93-58 för att 

ha något att jämföra med. 

Bert "Bärarmen" Ytterbag har lyck-

ats knäcka en av sina nyrenoverade bä-

rarmar på sin "Rödluva"96-64. Bär-

armen gick av när han skulle göra en 

sportig entré på träffen i Skänninge. 

Fredrik Ekendabl har under vintern 

och våren haft stora problem med 
bränslepumpar som rasat på löpande 

band och med ett flertal bogseringar 

som följd. 
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Rapport från årsmötet 1995 
top 

0 

Arsmötet 1995, som ägde rum i 
Gävle den 4 mars 1995, gav den 

järnvägsfantast som bor i många av 
oss veteranentusiaster sitt lystmäte. 
Arrangören och tillika initiativtagaren 
Lennart Holmgren hade nämligen ord-
nat till så att vi fick hålla till i rälsvänner-
nas Mecka, d v s SJ:s järnvägsmuseum i 
nämnda stad. För egen del skedde an-
komsten hit per buss med ordförande 
John vid ratten. Han hade även i år an-
ordnat en bussresa till årsmötesorten 
och vi var ett 30-tal glada medlemmar 
som lämnade huvudstaden på så vis vid 
8-hugget på morgonen. Ytterligare ett 
10-tal plockades upp vid hållplatsen i 
Uppsala. 

Väl framme vid parkeringen bakom 
detta mycket intressanta och för SJ:s his-
toria representativa museum mötte oss 
en gemytlig syn i form av två tvåtaktare, 
nämligen Lennarts röda 95-63 samt en 

Lennart Holmgren, John Jonasson och 
Göran Kölbom skötte årsmötet i rask takt. 

ishavsblå 96-62. 
När vi väl kommit in, tagit plats i mö-

tessalen och stängt dörrarna vidtog års-
mötesförhandlingarna. Jag skall ej refe-
rera dem utan ni får titta igenom proto-
kollet. Efter dessa intogs förtäring i en 
uppställd restaurangvagn av gammal 
god årgång. En guidad och givande 
rundtur följde sedan. De mest domine-
rande milstolparna bland svenska lokge- 
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Fikapaus i res turangvagnen. 

nerationer finns bevarade där. Bl a B-lo-
ken, P-loken eller för att gå över till elsi-
dan D-loken, Mg-loken, RA-loken m fl. 
Positivt att dessa så värdefulla kulturarv 
och tillika stora del av vår transporthis-
toria från detta sekel finns bevarat och 
dokumenterat. Utöver den rullande ma-
terielen finns här hela stationsmiljöer, 
uniformer och allt annat diverse som 
hör SJ:s snart 140-åriga historia till. 

En fika i den gamla restaurangvagnen 

avslutade mötet och vi får rikta ett stort 
tack till Lennart som ordnat med allt det 
praktiska. 

Ett lovvärt initiativ, eftersom det är 
önskvärt att årsmötesorten flyttas runt 
varje år, så att så många av våra med-
lemmar som möjligt kan deltaga. 

Väl mätt nästa dr! 

Text och bild: Matthias Roswall 
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Svenska Saabregistrets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1994 

Svenska Saabregistrets styrelse har under verksamhetsåret 1994 
varit konstituerat enligt följande: 

Ordförande 	 John Jonasson, Bromma 
Vice ordförande 	Lennart Holmgren, Sandviken 
Sekreterare 	 Göran Kölborn, Tyresö 
Vice sekreterare 	Martin Bergstrand, Uppsala 
Kassör 	 Mats Carlsson, Hägersten 
Redaktör 	 Erik Randa, Skärholmen 
Materielförvaltare 	Jonas Sahlön, Kullavik 
Suppleanter 	 Leif Blomberg, Tidaholm 

Yngve Ekberg, Huddinge 
Rolf Jensen, Bollebygd 

Revisor 	 Hans Söderström, Enskede 
Revisorsuppleant 	Claus Kegel, Bandhagen 
Valberedning 	 Niciclas Lindberg, Göteborg (sammankallande) 

Bemt Olsson, Göteborg 
Mathias Johansson, Nödinge 

Verksamhetsåret 1994 var ett mycket innehållsrikt är med flera aktiviteter såsom 
egna träffar, deltagande på bilutställningar samt andra bilklubbars arrangemang. De 
allmänna lättnader för bilhobbyn som införts under året har också betytt mycket för 
vår hobby. 

Svenska Saabregistrets träffar var förlagda till Göteborg, Uppsala, Stockholm, 
Umeå och Trollhättan. Det arbete som Trollhättesektionen lade ned i samband 
med årets stora begivenhet, Saabfestivalen, förtjänar ett särskilt omnämnsInde. 
Sektionerna i Trollhättan, Umeå samt Gotland har alla varit aktiva med ett flertal 
aktiviteter och träffar för sina medlemmar. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla de medlemmar som aktivt engagerar sig 
för att ordna träffar och andra aktiviteter. 

1994 års årsmöte avhölls på Saabmuseet i Trollhättan. Mötet var välbesökt med 
120-talet medlemmar och mötet avslutades med en uppskattad bildelsmarknad. 
Ett stort tack till vår framlidne hedersmedlem Pelle Rudh och Saab Automobile AB 
för att de ställde upp med lokal och förfriskningar tillsammans med 
Trollhättessektionen. 

Klubbtidningen Bakrutan har utvecklats ytterligare under året, och vi kan notera en 
ökning av medlemmarnas engagemang i form av insänt material. Mycket bra! Den 
nya organisationen med lokalredaktioner ute i landet har också slagit väl ut. I 
samband med Göteborgsträffen hölls ett redaktionsmöte där redaktionen lade upp 
riktlinjerna för det fortsatta arbetet. 

Till SSR:s klubbshop har flera nya fina artiklar tagits fram under 1994, 
och en stor del av de tidigare artiklarna har sålts till våra medlemmar. 

gä 
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öran Kölbom 
Sekreterare 

Igsfutul 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten och ett flertal 
telefonkontakter sinsemellan i viktiga frågor. 

Styrelsen har under året aktivt verkat för att utöka klubbens reservdelslager. 
Ett par nytillverkningsprojekt har startat. Bland dessa kan nämnas stötfångarhom 
till kortnos, cirivaxeldamasker samt dekalsatser. Beslut har också tagits om att köpa 
in delar genom att annonsera i motortidningar. Omsättning av klubbens reservdels-
lager har under året varit mycket stor och lagret är nästan tomt. 1 takt med att tiden 
går och delarna blir alltmer sällsynta, kommer det i en mycket snar framtid att bli 
nödvändigt med nytillverkning i en allt större omfattning. Eftersom det ofta är 
kostsamt att starta nytillverkning, förutsätter det att medlemmar som behöver eller 
kan tänkas behöva delar, verkligen beställer så att vi kan komma igång med 
tillverkningen av nya delar. Annars blir det ingen tillverkning. 

SSR:s medlemsantal har under året ökat något till 1066 medlemmar och andelen 
utländska medlemmar var vid årsskiftet 94/95 62 stycken. Arbetet med att ta fram 
en ny och lätthanterlig matrikel har påbörjats under 1994. 

Avslutningsvis vill vi återigen rikta vårt tack till de medlemmar som aktivt deltar i 
klubbverksamheten genom att komma med förslag och idéer, anordna träffar och 
aktiviteter, samt bidraga med material till Bakrutan. 

Det är styrelsens förhoppning att verksamhetsåret 1995 blir ett om möjligt ännu 
bättre år än 1994. 

Uppsala den 9 februari 1995 

John Jonasson 
Ordförande 

11,42~.„/  
Mats Carlsson 	 Lennart Holm 
Kassör 	 Vice ordföran 

Mar47Bergstrand 
Vice sekreterare 

e,‘ 
Erik Randa 
Redaktör 

Jonas Sahln 
Materielförvaltare 
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gul-stut-A 

RESULTATRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1994-01-01 --- 1994-12-31 

MEDLEMSAVGIFTER 142.957.24 
FÖRSÄLJNING DELAR 47.586.30 
FÖRSÄLJNING,DEKALER,TRÖJOR,M.M. 8.271.00 
ÖVRIGA INTÄKTER 940.00 

SUMMA INTÄKTER 199.754.54 

INKÖP DELAR 18.990.81 
INKÖP DEKALER,TRÖJOR M.M. 16.750.00 
ÅRSMÖTE 6.444.00 
ANNONSBLADET 9.496.00 
HYRA LAGER 7.800.00 
LÄMNADE BIDRAG 4.000.00 
RESEKOSTNADER 2.331.00 
BAKRUTAN 97.919.00 
TRÄFFAR 8.293.70 
HYRA DATOR 4.800.00 
PORTO 4.946.20 
ÖVRIGT 3.795.00 
AVGIFTER MHRF 6.650.00 
ÖKNING LAGER -8.076.00 

SUMMA KOSTNADER 184.139.71 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 15.614.83 

AVSKRIVNINGAR 9.028.00 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER 6.586.83 

RÄNTEINTÄKTER 5.323.13 
RÄNTEKOSTNADER 52.10 
SKATTER 457.00 

ÅRETS RESULTAT 11.400.86 
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BALANSRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1994-01-01 	--- 1994-12-31 

TILLGÅNGAR 

KASSA 34.333.90 
POSTGIRO 10.026.48 
BANK 62.981.15 
LAGER 181.388.25 
INVENTARIER 0.- 
SUMMA TILLGÅNGAR 288.729.78 

SKULDER & EGET KAPITAL 

SKULDER 

FÖRUTBETALDA INTÄKTER 6.460.00 
LEVERANTÖRSSKULDER 23.520.00 
SUMMA SKULDER 29.980.00 

EGET KAPITAL 247.348.92 
REDOVISAT RESULTAT 11.400.86 

SUMMA EGET KAPITAL 258.749.78 

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 288.729.78 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper 

och styrelsens förvaltning kalenderåret 1994. 

Undertecknad utsedd revisor har efter utförd 

granskning ej funnit anledning till anmärkning 

varför jag föreslår kassören samt styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

ans Söderstrog 
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Protokoll från årsmöte Svenska SAAB Registret Järvägsmusået Gävle 95 03 04 

1. Mötet öppnades av John Jonasson. 

2. Till ordförande för mötet valdes John Jonasson och till sekreterare valdes 
Göran Kölborn. 

3. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Yngve Ekberg och Lars Ericsson. 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja av årsmötet. 

5. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1994 drogs av John Jonasson. 
Ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 1994 drogs av Yngve Ekberg. 

6. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1994 drogs av Yngve Ekberg då revisoren 
ej var närvarande och revisorsuppleanten tog del av den samma dag. 

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 1994 besvarades med ja av 
årsmötet. 

8. Följande styrelsemedlemmar och suppleanter valdes för verksamhetsåret 1995: 
Till ordförande valdes John Jonasson för ett år. 
Till V.ordförande valdes Martin Bergstrand för två år. 
Till sekreterare valdes Göran Köiborn för två år och Fredrik Ekendahl för ett år (2). 

9. Till klubbmästare valdes Nicklas Lindberg för ett år. 

10. Till revisor för ett år valdes Hans Söderström och revisorsuppleant för ett år 
Claus Kegel. 

11. Till valberedning för ett år valdes Berndt Olsson (sammankallande), Mattias Johansson 
och Peter Ludvigsen. 

12. En motion hade inkommit och bifalldes av styrelsen samt årsmötet. 

13. Torsten Ahman utnämndes till hedersmedlem och fick en personlig målad tavla av klubben. 

15. Reseersättningen för 1995 fastställdes till 8:00/mil. 

16. Medlensavgiften för 1996 höjdes och fastställdes till 175:00/år. 

17. Under övriga frågor så presenterades klubbens nuvarande arbete med framtagning av 
nytillverkade delar. 

18. John Jonasson avslutade mötet. 

14. Pausen med förtäring lades efter önskemål efter mötets avslutande. 

Protokollförare 
	

justeras 	 justeras 	justeras 
Göran Kölborn 
	

John Jonasson 	Yngve Ekberg 	Lars Ericsson 

Cciå'ke.,(194.- 
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Köpes 
Saab 95 årsmodell 1977-78. 
Per Lindmark, S:t Malmsvägen 12 A, 641 50 
Katrineholm 

Drevsats special 1, drevsats special 2 och diff-
broms V4 96. 
Gerrit Jan van Leenen, Nicolaas Ruyschstraat 
12, NL-3039 WR Rotterdam, Nederländerna 
Tel: +010-465 3355 

Spolarpump med lock till Sport -63. 
Även defekt köpes. 
Björn Hedlund Tel: 0650-213 77 

Felfritt rött baksäte till Monte Carlo 850 samt 
bräda och bromsdelar. Byter gärna med nytt 
kortnoskrom eller plåtdelar. 
Martin Stenlund Tel: 0961-617 33 

Nya lyftare ART 1013. Förstärkt lagerbock till 
vipparmsbryggan ART 1171 (helst nya). 
Topplocksbult (10) 88 31 07 med gänga (M8 x 
1). Ny kraftigare fjäder i oljepump ART 1014. 
Ny bensinpump ART 1024. Ny fiberbricka ART 
1174 samt ny tryckstång ART 1175. 
Per Jakobsson Tel: 08-745 54 45 

Till 93 B -59 köpes gröna kederlister. 
Kromlister. 
Sune Andersson Tel: 0913-105 75 

Till Saab 96-66: Ljus insats sarg fram, ny 
712879, ratt i bra skick, nya bromsbackar och 
monteringssats fram, främre ljuddämpare samt 
stötfångardelar fram och bak. 
Per Åberg Tel: 0381-604 33 efter 
kl 21.00 

Saabo delar: Gasolbox, förtält, stativ, fästen 
och tältlist (även defekta). Baklysen och midje-
list (endast nyskick). Tips om delarna mottages 
tacksamt. 
Saab 95-64: Sidoklädsel, baksäte och vänster 
framdörr till brun bil, högtalare 15 cm diameter, 
bensinpump, främre stötfångare (mittendel) 
samt snobbringar (endast nyskick). Tips om de-
larn mottages tacksamt. 
Eisemann eller dylikt rödljus till ambulanstak. 
Tips om delarna mottages tacksamt. 
Ingemar Back Tel: 026-19 64 61 (ring många 
signaler) 
Saab Sport & Rally skärmbreddningssats nr  

10702, huvrem V4, Sport & Rally broschyrer, de-
kaler m m, slutväxel 6:35 eller 7:38, Mexico fäs-
ten m m. 
Per Eriksson Tel: 0531-128 40 

Till Saab 92: Prydnadslister, innertak, klädsel, 
eller enbart tyg som passar till maroonröd bil, 
främre och bakre tätningskeder (i dörröppningar-
na) 706180-81, dragskydden (plastbiten i dörrar-
na) 706195-96, körriktningsvisare 701114, stöt-
stång (vindrutetorkarna) 704232, nyckelämne, 
yttre drivknutar, motorblock eller hel motor, tät-
ningsbälg (kulbult) 703147 samt övre kylarslang 
703390. 
Gösta Larsson Tel: 046-70 95 02 

Kortnossportmotor , fyrbultsnav samt 
Le Mans sportavgassystem. 
Fredrik Ekendahl Tel: 08-87 88 00 

Lång fördelare till Saab V4 samt små luftfilter till 
Weber 45. 
Jörgen Johansson Tel: 0565-200 28 

Framljuddämpare Saab Sport, korsinsug Saab 
V4, bakre stötfångarkrom till 95 (nytt), bra bak-
säte till Sport i röd galon, nytt frihjul, Saabmodell 
svart Burago 900 skala 1:24, hjulbultar till fot-
bollsfälgar, Foldaway släpvagn samt fälgringar. 
Gärna byte om jag kan hjälpa till. 
Martin Stenlund Tel: 0961-617 33 

2 st hättor till nackkuddar V4 77-80 vita 
eller gråa , även 1 st nackkudde med hätta vit el-
ler grön -77 endast nya eller beg i nyskick. 
Roger Bergqvist Tel:021-12 12 24 efter 18 

Oljeburk, insugningsrör och oljetrycksrelä 
till Saab Monte Carlo 
Erik Randa Tel: 08-710 61 13 

Säljes 
Saab 93-58 Gyllenbeige bra kaross 500kr trans-
port kan ordnas. 
Matthias Roswall Tel:0143-139 22 

Saab 96-64 röd fin original 1 ägare sparsamt an-
vänd körklar 18000kr. 
Tor Erik Lejler Tel:08-511 787 43 

Saab 95 kombi 1972 (nästan veteran) säljes av 
första ägaren. Nybesiktigad och skattad till 
1996-04. Bilen är i bra bruksskick. Säljes till 
högstbjudande, dock lägst kr 10.000kr. 
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läkr-11111-11 

Fordfiltar med emblem köpes eller bytes mot 
Saab filtar. 
Gösta Johansson Tel: 0226-539 28, 0248-141 
00, 010-269 65 31 

Saab 92 delar: Startmotor, topplock, framrutor 
(nya) och rutor till sidodörrar (nya). 
Sten Rehndell Tel: 0520-130 36 

Dekaler: Till ventilationsluckorna i främre hjulhu-
sen 93-96, svarta, kr 25kr/styck. Till luftrenare 
Sport 63-64, transparenta, kr 50kr/styck. 
Till Bendix bensinpump Sport 63-64, extra hög 
kvalitet, kr 75kr/styck. 
Björn Hedlund Tel: 0650-213 77 

Saab 96 60-64 inredningar från blå och bruna 
bilar. 
Kjell ? Tel: 0243-310 93, 0247-221 31 

Saab 92: Grill, kylare, framskärmar, nytt ur-
trampningslager, fyra dörrhandtag, gärna byte 
Sportinredningsdelar. 
Saab 93: Tändstift LODGE, toppackning, broms-
repsats, baklykteglas och standardkolvar. 
Saab 95/96: 1 st höger framskärm långnos ny, 
bytes eventuellt mot vänster dito. Saab 96-64 
säljes i delar, 96-67 V4 delar. 
Saab 96-67 tvåtakt i bra bruksskick, malmgrå, 
skattad, besiktigad, omlackad, helsnygg inuti, 
bra drivlina, eventuellt byte mot förslag. 
Martin Stenlund Tel: 0961-617 33 

Inredning brun-grå till brun och grön 96-64 i bra 
skick pris 500kr. Grupp II trimmat Sportblock 
med bra vevaxel utan oljefångare pris 4.000kr. 
Motor till 96-65 fungerar pris 500kr. Malmgrå 
Monte Carlo -66 ej komplett pris 3.000kr. 
Skärm höger fram ny 96 pris 800kr. Skärm vän-
ster fram begagnad 96 pris 250kr. Skärm höger 
fram begagnad 92 pris 250kr. Huv 60-64 be-
gagnad 96 pris 100kr. Baklucka 60kr begagnad 
96 pris 100kr. Fyra stycken sportfälgar. Fyra 
stycken JP-fälgar pris 600kr. Fyra stycken fot-
bollsfälgar fembults pris 800kr. 
Håkan Larsson Tel: 0150-911 10 

Fyra stycken fotbolls fälgar utan däck. Fina. 
Passar 96 och V4. Pris kr 1.000kr/st. 
Jan-Ove Nilsson Tel: 040-840 97 

Ny motorhuv till 96 kortnos. Pris 1.200kr. 5 fäl-
gar. nästan nya, till 96-63. Pris 400kr 

Hans Sanne Tel: 0303-77 75 71 
Saab V4 -77 i bra skick. 
Bengt Karlsson Tel: 0522-130 41 

900 CD Turbo Sedan Finlandia, -84, automat 
med AC, metallgrå med blågrå inredning, 
16.000 mil, fullservad. Andra ägaren. Pris USD 
8.000. 
Talar engelska. 
Steve, Ann och Kate Andrews, 43 Rue des 
Acacias, B-1950 Kraainem, Belgien 
Tel: + 32 2 731 74 40 
Saab 93 -57 renoveringsobjekt. Pris kr 6.500kr. 
Stefan Gustafsson Tel: 0492-403 54 

Nya tröskellådor till 95-96. Pris kr 480kr. 
Startmotor till V4:a. Pris kr 500kr. 
Gasstötdämpare bak till 96, eller varför inte på 
95:an? Pris 200kr. Tändstift till Saab Sport. 
Diverse motorpackningar till tvåtaktare och V4. 
Lyktglas bak till V4. Pris kr 60kr/st. Luftfilter 
65-66 och 67-68. Pris kr 40kr. Komplett huvud-
bromscylinder 69. Pris 500kr. 
Huvudbromscylinder 70-80. Pris 500kr. 
Bromsservo 70-80. Pris 350kr. 
Drivknutsgummi. Pris 300kr/sats. 
Drivknutsgummi för extrem racing - rallybruk. 
Pris 680kr/sats. Hjulcylindrar fram 64-67. Pris 
200kr. Bromsbelägg fram 64-67. Pris 200kr. 
Plåt strax under vindrutan. Pris 150kr. 
Carl Magnus Johansson Tel: 0506-205 62 efter 
kl 17.00 

Saab 93 A -57, renoveringsobjekt, nästan rost-
fri. 7.300 mil. En ägare innan mig. Avställd in-
omhus sedan 1977. Extra delar medföljer. Pris 
8.000kr. 
Saab 93 F -60, svart med röd inredning, renove-
ringsobjekt, lite rost i golv. Kan provköras. 
Avställd sedan 1985. Ca 9.000 mil. Pris 
8.000kr. 
Saab 96 -66, röd, saxomatlåda, komplett reno-
veringsobjekt, lite rost, vettigt skick. Pris 
5.000kr. 
Saab 95 -63, trubbnos, besiktigad och körklar, 
vit, matt lack, takräcke, nya bromsar runt om, 
hjullager och inre drivknutar nya. Diverse delar 
medföljer såsom motor och kofångardelar. Bilen 
har gått i Hudiksvall. Pris 13.000kr. 
Diverse Saab motorer 58-66 samt diverse fun-
gerande och renoveringsobjekt, ca 20 stycken. 
Anders Broström Tel: 0418-241 38 
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Saab V4 1980, jubileumsmodell, i nyskick. Pris 
27.000kr. 
Jan Pettersson Tel: 0513-122 51 eller 
010-672 96 22 

Inredning i mycket bra skick, brun till Saab 96 - 
66. Diverse delar 
Per Åberg Tel: 0381-604 33 efter kl 21.00 

Hela mitt V4-lager samt en V4:a -72, höger-
styrd. I lager bl a hasplåt, burbåge, stol och bäl-
te till folkrace. Tanka traktorn, koppla släpet! 
Jag hjälper till och bär. 
Robert Axelsson Tel: 0430-921 47 (efter kl 
17.00) 

Saab kombi -66, tvåtakt, lite oxiderad lack, 
grön, ingen rost, 5.500 mil, fabriksny motor, 
1.500 mil. Skuren motor samt motorhuv med-
följer. 
Paul Jonsson,ntgatan 13 E, 974 36 Luleå 

Diverse nya och begagnade Saabdelar, verk-
stadshandböcker till kort- och långnos samt fyr-
växlad växellåda. 
Fredrik Ekendahl Tel: 08-87 88 00 

Saab Sonett Ill -71, renoverad i fint original-
skick. Pris 55.000kr. 
John Jonasson Tel: 08-25 89 48 eller 070-786 
25 03 

Rallyfjädrar bak och fram till Saab 96. 
Förgasare 2-ports V4 1976-. Packningssats för-
gasare 32 POSIT. Hjullager bak, karossdelar, 
startmotor, generator, stötdämpare bak, allt till 
Saab 96 1960-1980. Bränslepump till Saab 99 
1.7, 1.85. Allt säljes mycket billigt. 
Bertil Ericsson Tel: 0513-117 78 

Kortnosmotor i bra skick, diverse nya stötfång-
arhorn till 95/96 samt nytt frihjul till 99:a. 
Joel Berneklev Tel: 031-52 58 73 

Förgasare Solex 40BI, generatorer till tvåtakt 
långnos samt kupéfläktar till långnos, signal-
ringar till ratt 1964 och framåt. VDO hastighets-
mätare och tankmätare 64 och framåt. 
Verkstadshandbok kortnos. 
Martin Bergstrand Tel: 018-36 91 56 

Saab 95 -78, röd, front skadad, bra motor, väx-
ellåda och inredning. 
Per Asklöf Tel: 060-12 19 15 

Inredning till Saab 95 -66 i skapligt skick inklusi-
ve alla säten utom framstolar. Rött tyg med grå 
galon. Röd galon skärmsidor. Även en del begag-
nade tvåtakts- och V4-delar. 
Göran Byström Tel: 0911-651 42 

Saab 96-68, beige i bruksskick, 18.000 mil. 
Säljes p g a tidsbrist. Pris 500kr? 
Stefan Lindskog Tel: 0340-273 27 (telefon/fax) 

Saab Sonett Il V4 huvemblem, hjulhusmatta till 
Sonett III brun, bromsrepsatser till 93-96, 
bromsslang 96 kortnos, Saab 96-67 tvåtakt i bra 
skick säljes eller bytes mot Saab Turbo, 
Saabbroschyrer 1970-1985. Framskärmar, grill 
och småplock till Saab 92. 
Martin Stenlund Tel: 0961-617 33 

Tegelröd komplett inredning till Saab 96 -67. 
Stolar, baksäte, fyra dörrsidor och gummimattor. 
Magnus Lindberg Tel: 011-34 34 23 

Saab 95 -75. Avställd. Besiktigad mars 94. Går 
bra. Diverse delar samt dubbdäck medföljer. 
Pris 5.000kr. 
Henrik Almgren Tel: 018-35 71 46 

Saab Sonett-73 orange 12000 mil Arizona import 
ej rost och en lös motor 1815 cc på ca 110 hk 
och nyrenoverad vxl pris 80 000kr. 
Mats Jonsson Tel:0150-129 04 eller 010-695 
86 75 

Till Saab 95 nya axeltätning till stötdämparna 
bak 120kr/st. 
Torsten Johansson Tel 0521-185 97 

Övrigt 

Vill någon genomföra reparation av karossen till 
en Saab V4 Monte Carlo -67? Till bilen finns två 
motorer och växellådor. Alternativt om någon är 
intresserad av att köpa den. 
Bengt Karlsson Tel: 0522-130 41 

Blästring och lackering av chassidelar utföres. 
Carl Magnus Johansson Tel: 0506-205 62 
efter kl 17.00 

Bortskänkes: V4 96 -73, veronagrön, avställd 
sedan 1985. Lämplig som reservdelsbil eller 
som renoveringsobjekt. 
Lars-Erik Carlsson Tel: 0511-603 08 (hem) 
eller 0500-47 59 14 (arb) 
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Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1995 

MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Östra Margaretavägen 76 
461 43 Trollhättan 
Tel:0520-136 36 

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

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

Martin Stenlund 
	

Bertil Maununen 
	

Göran Kölborn 
Lugnetvägen 2 
	

Sjövägen 7 
	

Hanviksvägen 57 A 
930 90 Arjeplog 
	

703 54 Örebro 
	

135 50 Tyresö 
Tel:0961-117 33 
	

Tel:019-12 95 23 
	

Tel:08-742 72 70 

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Lugnetvägen 2 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-117 33 

Gotlandssektionen: 
Jan Michalowski 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel:0498-279 392 

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel:0521-230 33 

Tidningsredaktionen: 
Erik Randa 
Duvholnnsgränd 12 
127 41 Skärholmen 
Tel:08-710 61 13 

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

Martin Bergstrand 
Bettina Römer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel:018-36 91 56 

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
440 45 Nödinge 
Tel :0303-22 97 08 

Martin Stenlund 
Lugnetvägen 2 
930 90 Arjeplog 
Tel:0961-117 33 

Nicklas Lindberg 
Banersgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 59 30 

Dina annonser skickar du till: 
Bettina Römer 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel :018-36 91 56 
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et ey lang trä 

Rubriken kan förefalla paradoxal men en sådan ratt återfin-

nes faktiskt på SAAB s exklusiva sportmodell Den ytterligt 

tilltalande och greppsäkra ratten ar namkgen formad av en 

enda —15meter lång1)—fanerremsa av valnot Denna lindas 

på en trummaa; och limmas varv for varv for att Sedan be-

arbetasZjitill en elegant och greppsaker forms, 

Vid tillverkning av dessa rattar stalls mycket höga krav 

på limmet, det måste vara latt att stryka ut, binda 

snabbt och inte missfärga det adla träslaget 

Det ska vidare vara skonsamt mot skarverktygen — 'egg-

vänligt" — så att den omfattande bearbetningen kan gö-

ras utan ideliga omsbpningar av verktygen Efter noggran-

na proviimningar valde SAAB Cascol 3305. san uppfyllde 

alla krav man ställde på 5.mrungsegenskaper 

Ett ovanligt tillverknirgsproblem har fått en elegant lösning 

med ett km från Casco 

Kan lim ;ösa några av Era tollverkningsproblem 7  Vi hialper 

Er garna med dem' 
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