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BAKRUTAN 

Hs
ej! Jag vill börja dessa rader 
med att hälsa den nya lokal 
ektionen Saab Skånia i Skåne 

välkomna. Med Ulf Stensson i spetsen 
hoppas vi att denna bortglömda del av 
Sverige skall bli återupplivad när det 
gäller aktiviteter såsom träffar och 
dylikt. Lycka till önskar styrelsen. 
När vi ändå är inne på styrelsen har vi 
en vädjan till er medlemmar. För att vi 
skall ha en fungerande organisation så 
måste några ställa upp som 
styrelsemedlemmar. Alla som var på 
årsmötet vet att vi i princip står utan 
ordinarie sekreterare och detta är 
allvarligt då denna post oftast är vårt 
första ansikte utåt. Nu har vi tur att vår 
vän Göran Kölbom inte bara släpper 
alla uppgifter och sticker. Men hans 
arbete på övertid får inte permanentas 
av bekvämlighetsskäl, utan vi måste 
avlasta honom snarast eftersom han 
har tagit på sig en annan uppgift som 
kräver mycket tid. Tänk på detta och 
anmäl ert intresse till mig eller någon 
annan i styrelsen. 
Vi kommer även att bli tvungen att utse 
en miljöansvarig i klubben. Vi måste 
inför myndigheterna visa att även vi i 
SSR tar vårt miljöansvar (hur man nu 
gör det med en Saab tvåtakt skämt 
åsido). 
Vi kommer nog i framtiden bli tvungna 
att jobba väldigt aktivt om vi skall få 
fortsätta att köra våra kära klenoder. 
Tänk på detta, för vi vill ha fram en 
driftig miljöansvarig som kan hålla oss 
andra informerade om alla myndighe-
ters påhitt. 
Nä nu behöver vi lite glada nyheter. 
Det ser äntligen ut som om program-
met för sommarens stora begivenhet 
Saab festivalen 50 års jubileet och vår  

internationella träff har tagit form, mer 
info om detta i detta nummer. Vi lovar 
er att detta kommer att bli en jättegrej 
så boka in helgen 19-20 juli för en 
minnesvärd upplevelse. Vår klubbmäs-
tare Nicklas tycker att det verkar lite 
skralt med träffar i sommar. Så nu gott 
folk dra ihop några kompisar på er ort 
och bestäm datum för en träff. Kon-
takta sedan Nicklas för lite råd och 
dåd, det behöver inte vara något 
märkvärdigt, det är bara roligt att få 
träffas och utbyta lite åsikter. 
Sen efterlyser vår redaktion lite fler 
reportage så glöm inte och ta med 
kameran. Med den kan ni dokumentera 
lite roliga Saab händelser som kan vara 
roligt för oss medlemmar att läsa om, 
för alla måste hjälpas åt med att få 
tidningen så levande som möjligt. 
Hoppas vi ses i somman många 
hälsningar i vårsolen från John. 



Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8D 
415 03 Göteborg 

AW Å gra r~ A BAKRUTAN 
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Filtar med den rätta logen! 
nu kan det bli möjligt att köpa den klassiska picknick filten med Saab B18 flygpla-
net på. Filten är brandtestad enligt ISO 3795 vilket gör att den kan användas som 
brandfilt! Måtten är 150 * 200 cm. Färgen blir röd då denna var den mest klassiska. 
Eventuellt kan vi fortsätta med stolsöverdrag och balcsätesfilt i samma material. 
Priset för picknick filten är 9001cr. Som vanligt gäller att så många som möjligt visar 
sitt intresse för att tillverkningen skall kunna ta fart. Då klubben inte har råd med 
att ha en mängd filtar/reservdelar liggande så krävs det att ni skickar en intresse-
anmälan som är bindande till undertecknad. Priserna blir som följer: Stolsöverdrag, 
ca 5001cr. Baksätesfilt, ca 1000kr. Komplett bil, ca 1700kr. Picknick filt, 900kr. 



BAKRUTAN 
EFTERLYSNING: 

Tidigare har enskilda medlemmar tagit initiativet till att ta upp nytillverkning av det ljusa tyg 
som finns på dörrlistema på Saab 95/96 till och med årsmodell 1997. 

SSR önskar komma i kontakt med de som låtit nytillverka tyget eller de som känner till något 
om detta. Vår avsikt är att dra nytta av de erfarenheter som tidigare gjorts för att förenkla 
arbetet med att ta fram kompletta nytillverkade dörrlister. 
Vi är självklart även intresserade av att få veta om någon försökt att ta upp en nytillverkning av 
hela listen och vilka erfarenheter som gjorts. 

Hör av Dig per brev till mig! 

Martin Bergstrand 
&ide Bösslinge 
755 92 Uppsala 

NYTILLVERKNING! 

I enlighet med vad som framkom på 1997 års årsmöte avser SSR att ta upp nytillverkning av 
dörrlister till 95 /96 till och med årsmodell 1971. Det vill säga de tygklädda tätningslistema 
som är monterad mellan A-stolpens nedre del via taket och ned mot B-stolpens nedre del. 
Listen är komplicerad att tillverka och består av en gummiprofil med fastsättningsclips inuti 
gummiprofilen och en metallmantel klädd med tyg. Listen avslutas med speciella gummiprofiler 
på nederdelarna av A- och B-stolparna. 

Leveranstid och pris år ej klart, men priset per sida kommer knappast att understiga 500 kr. 

Om Du vill beställa, hör av Dig per brev till mig! 

Martin Bergstrand 
Böde Bösslinge 
755 92 Uppsala 

Nya delar i lager: 
"Rostlist" för kortnos. Plac. sandplåt/Skärm. Pris: 651cr st + frakt 

Bult till stötfångare (ga: typen), kortnos. Pris: 241er st + frakt 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebyggd 
Fax & tel: 033-29 53 69 
Torsdagar 19.30-21.00 
OBS! Ny tid och faxnummer. 
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MHRF försäkringen: 1996 blev inget bra år. 
Efter en rad ganska lyckosamme år hamnar 
resultatet 1996 förmodligen på minussidan. 
Det tar ett tag innan vi hunnit reglera samtli-
ga skador och inte förrän om cirka ett år vet vi 
det exakta utfallet. 

Antalet skador var 1996 inte större än nor-
malt, och vi var förskonade från riktigt dyra 
bränder och stölder. Trots detta blev resulta-
tet dåligt, vilket främst beror på två saker: 
• Personskador i samband med motorcykel-

olyckor 
• För många - och för dyra - skador med Mer- 

cedes-Benz-bilar från 60-talet och framåt. 
Vi har under flera år märkt en tendens till 

ökade kostnader i samband med omkullkör-
ningar och kollisioner med motorcyklar. Det 
år inte - vilket många tycks tro - yngre förare 
med moderna cyklar som svarar för ökningen. 
I stället år det för det oftast medelålders gent-
lemän med cyklar från 30-, 40- och 50-tal som 
svarar för de största kostnaderna. 

Det verkar som om en del mc-ägare är "ring-
rostiga", och har för liten körvana på sina for-
don (trots att de kanske ägt dem i många år). 
Resultatet blir dikeskörningar och sena inbroms-
ningar som leder till påkörningar. 

Tyvärr har cykelns storlek eller ålder mycket 
litet att göra med hur svåra personskadorna 
blir (man kan slå sig rejält också med en mo-
ped). Minsta dikeskörning leder ofta till brott 
på revben, skulderblad eller handleder och där-
med sjukskrivning en längre tid. Vips är kost-
naden för MHRF-fcirsåkringen uppe i stora be-
lopp. Samma problem har vi inte alls med bi-
larna, där de få personskadorna sållen kostar 
stora pengar. Som ett exempel kan vi nämna 
att en enda dikeskörning, med svåra person-
skador, beräknas kosta ungefär en halv miljon. 

Vi kommer att be klubbarna att skriva om 
detta problem, och hoppas att de båda stora 
mc-klubbarna tar upp de "avrostningsmöten"  

som man brukade arrangera på vårarna. Där 
kunde ägarna få körträning genom diverse prak-
tiska övningar. 

Mercedes-Benz igen! 
Mercedes-Benz-bilar är, som vi tidigare påpe-
kat, alldeles för bra och bekväma som vardags. 
bilar även om de år tillverkade så tidigt som på 
60-talet. Vi kan av statistiken lätt utläsa att 
det händer alldeles för mycket med M-B-bilar 
jämfört med andra bilmärken. 

Vi har t.ex. jämfört Mercedes-Benz vardags-
modeller från 50-talets mitt och framåt (ex-
klusive SL-modeller) med motsvarande model-
ler hos Jaguar, Volkswagen och Volvo, och det 
är helt klart att M-B har både fler och dyrare 
skador än de andra. 

Vad gör M43-ägarna som Volvo-ägarna inte gör? 
Mest häpnadsväckande blir det om man tittar 
på skador som under 90-talet inträffat under 
perioden oktober-mars, den tid då bilarna för-
väntas användas ytterst lite i hobbysamman-
hang. Det inträffar då nära fyra gånger så 
många skadetillfällen med Mercedes-Benz som 
med Volvo! Självfallet har vi då enbart räknat 
med de skador som inträffat i trafiken, inte 
stölder, bränder och annat som hänt när bilen 
inte brukades. 

Vi har också jämfört skadeutfallet (per hel-
år) för Mercedes-Benz BL-modeller, Jaguar XIV 
E-type, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, M.G. 
MGA/MGB/MGC och Volvo P1800. Även här 
är Mercedes-Benz sämsta märke. 

Under flera år har vi varnat ägare av M-B-
bilar om att resultatet inte är tillfredsställan-
de och att vi kommer att vidta åtgärder om 
förhållandet inte blir bättre. Vi kommer nu att 
detaljstudera skadorna och återkommer nästa 
år med förslag på åtgärder - men kanske M-B-
ägarna blir försiktigare i år? 
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Ändringar under 1997. 
Ändringarna kommer i år att genomföras den 
1 april (en månad tidigare än brukligt). 

Som vanligt flyttar vi slutgränsen för för-
säkringen ett år framåt och vi försäkrar från 1 
april bilar och mc tillverkade till och med 1977. 
I gruppen för nyare fordon (enbart för den som 
i minst ett år haft, och ännu har, en gällande 
MHRF-försäkring för ett äldre fordon) flyttar 
vi gränsen för bil till 1987 men behåller grän-
sen för motorcykel vid 1986. Detta beror på att 
MCHK vid årsmötet föreslog, och fick gehör 
för, denna ändring. 

Den s.k. förstaårsförsäkringen försvinner, 
också på grund av ett initiativ från MCHK, 
som ansåg att alla skall vara med i en klubb i 
ett år innan försäkring kan tecknas. Tidigare 
kunde en ny medlem teckna försäkring till en 
väsentligt högre premie under första året, men 
den möjligheten försvinner tyvärr nu, efter-
som stämman så beslöt. 

Skadeutfallet för de båda ändrade försäk-
ringstyperna har varit gott och motiverar en-
ligt försäkringskommittön och Folksam inte 
ändringarna. Flera klubbar har redan klagat 
på årsstämmans beslut och vi får säkert anled-
ning att återkomma. 

Ändrade självrisker. 
Självriskerna förändras så att vi inför en tred-
je klass för vagnskada för fordon tillverkade 
1965-77. 
Vagnskadesjälvrisken blir för bilar: 
• t.o.m 1950: 1.000:- (mc 500:-), oförändrat 
• 1951-1964: 1.500:- (mc 1.000:-) oförändrat 
• 1965-1977: 2.000:- (mc 1.500:4 plus 500:-. 

För renoveringsförsak.  ringen (men bara på 
den) höjer vi självrisken för glasskada till 500:- 
+ 30% på överskjutande belopp (annars oför-
ändrat, 300:- + 20% på överskjutande belopp). 

Det beror på att vi fortfarande varje år har 
ett antal vindrutor som går sönder, antingen 
därför att man sparkar till dem i garaget, tappar 
verktyg i dem eller har sönder dem på annat 
sätt. Märkligt nog drabbas aldrig några bakru-
tor eller sidorutor av dessa problem, något som 
förvånar oss. Vi tror, eller snarare vet, att det i 
många fall har varit frestande att få en repig 
vindruta utbytt på andra försäkringstagare be-
kostnad, men tänker inte acceptera det längre. 

För första gången på länge höjer vi också en 
del årspremier, dock bara för två grupper och 
med mycket små belopp. 

Det blir ingen ändring alls för bilar och mc 
t.o.m. 1950, men gruppen 1951-64 höjs med 
20:- till 358:- respektive 238:-, och gruppen 
1965-77 med 30:- för bil till 418:- och med 20:-
för mc till 328:-. Övriga premier är oförändrade. 

Höjningarna beror inte direkt på Golårets 
skadeutfall, utan speglar de skillnader som fö- 

religger i skadeutfall mellan de olika grupper-
na och tar hänsyn till de snabbt ökande priser-
na på bl.a. reservdelar och lackering. 

Glöm inte att resultatet för MHRF-försiik-
ringen nästan enbart beror på skadeutfallet. 
Lägre kostnader ger låga premier, höga kost-
nader betyder att premierna höjs! 

Hur skall vi hitta 
dubbdäck till en 
T-Ford? 
Vågverket föreslog under hösten att alla bilar 
som används under vintern skall vara 
försedda med någon typ av vinterdäck_ 
MHRF har lämnat ett yttrande och påpekat 
att skattebefriade fordon (äldre än 30 år) bör 
undantas från denna regel. Det finns inte vin-
terdåck att köpa till fordon tillverkade tidiga-
re än på 50-talet, och även om våra fordon 
sällan används under vintern bör man ha rått 
att ta ut bilen för att köra till ASB eller för att 
deltaga i ett vinterrally. 

Vi kunde genom nära 15 års statistik från 
MHRF-försäkringen påvisa att det förekommer 
ytterst fä skador bland gammelbilarna under 
vinterhalvåret, och att väglaget praktiskt aldrig 
haft någon betydelse vid skadetillfällena. 

Vi räknar med att Vägverket kommer att ge 
skattebefriade fordon dispens från de kommande 
kraven, men riktigt säker skall man inte vara 
förrän man fått läsa den aktuella föreskriften. 

Klart med 
urprungskontrollen!! 
Efter flera års förhandlingar mellan Vågverket, 
AB Svensk Bilprovning och MHRF har äntligen 
frågan om ursprungskontrollen löst sig. Från 
och med 1 februari 1997 införs nya regler för 
registreringsbesiktning av äldre fordon och MIIRF 
kommer att utfärda intyg om att fordonet är 
korrekt så att det kan registreras som ett histo-
riskt fordon. 

Bakgrunden är att Vägverket och Bilprov-
ningen, av naturliga skäl, inte längre vet mycket 
om äldre fordon, lika litet som en vanlig bilverk-
stad vet något om en T-Ford! Man anser alltså 
att kompetensen finns hos MHRF och dess med-
lemsklubbar. 

Exakt hur systemet kommer att fungera vet 
vi inte idag, men inom några veckor räknar vi 
med att ha en handledning klar, liksom det for-
mulär som skall fyllas i av den som tänker regist-
reringsbesiktiga ett äldre fordon. Vi vet ännu 
inget om hur kostnaderna kan påverkas av be-
slutet. 
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FIVA har fungerat 	FIVA Identity Card 
bra i många år. 	"Fl VA-pass". 
Tyvärr har det på senare tid kommit smolk i 
glädjebägaren. För ett år sedan fick FIVA på 
ett ganska kuppartat sått en ny ordförande, en 
italienare. Han visade sig ha många idéer, bland 
den att han skulle ha en styrelse med majoritet 
för personer som stod på hans sida. Genom att 
i januari inkalla ett extra årsmöte lyckades 
han med detta, och fick bort den 'engelsk. 
skandinaviska" överreprensentation som en-
ligt hans åsikt präglade den gamla styrelsen. 

Det har medfört att Carl-Henrik Störmer 
efter nära tio års idogt arbete ersatts som 
generalsekreterare av en fransman. Björn-
Eric Lindh (som arbetet inom FTVA sedan 
1967 och bl.a. i tre perioder varit ordförande 
i den Tekniska kommittén, och en period i 
den Historiska kommittén) år heller inte läng-
re medlem i styrelsen i FIVA. Ingen får näm-
ligen sitta som kommittéordförande längre 
ån två perioder i sträck vilket han just gjort. 
Om två år har vår nu ende kvarvarande FIVA-
styrelseledamot Mats Munklinde suttit som 
ordförande i den Juridiska kommittén i två 
perioder och måste därför också avgå. 

Däremot har Horst Bräning blivit invald i 
den speciella FIA/FTVA-kommission som syss-
lar med historiska bantävlingar och rallyn och 
som leds av Gunnar Elmgren, (som var ordfö-
rande i MIIRF från 1983 till 1993 och som i 
denna kommission representerar FIA). 

Två av de stora problemen inom FIVA är 
antalet röster per land, och årsavgiften. I prin-
cip bar varje land oavsett storlek tre röster, 
och antalet röster ökar sedan i förhållande till 
landets medlemsantal. Årsavgiften beräknas 
så att man betalar mindre för medlemmar över 
vissa brytpunkter, men resultatet är ur de sto-
ra ländernas synpunkt inte tillfredsstsllonde. 

Varje land har tre grundröster vid årsinötet, 
och därutöver ett visst antal för sitt medlemsan-
tal Skalan är dock sådan att England med 260.000 
medlemmar har 10 röster (Sverige med 62.000 
medlemmar har 7 röster) och nästan kan neu-
traliseras av tre syd-amerikanska småländer med 
sammanlagt mindre än 1.000 medlemmar (som 
tillsammans har 9 röster). Flera länder, bland 
dem England, Norge, Sverige, Finland och Tysk-
land, har protesterat och krävt att röstsystemet 
skall ändras senast hösten 1997. 

Tyvärr har inte mycket hänt under det senas-
te året, även om det viktigaste arbetet kunnat 
fortgå i normal omfattning. Det år EU-arbetet, 
som till största delen sköts av engelsmännen och 
som inte ens den nya ordföranden vågar peta på. 

Kommande år får visa vad den nya syd-Euro-
pa-orienterade styrelsen kan uträtta. 

Den avgående ordföranden i FIVA:s Tekniska 
kommitté Björn-Eric Lindh slutade sin bana inom 
kommittén med att presentera den nya Tekniska 
regelsamlingen "FIVA Technical Code" och med 
den det nya ID-kortet för historiska fordon. Det 
är tryckt i Sverige av ett företag som speciellt 
sysslar med att producera dokument som skall 
vara svåra att förfalska. 

Den som behöver ett FIVA-pass för sitt fordon 
är egentligen bara den som tänker deltaga i stör-
re internationella rallyn, men där år de å andra 
sidan obligatoriska. Syftet med ID-handlingen är 
att verifiera att fordonet verkligen är äkta och 
inte ett hopplock av delar, eller rentav en ren 
förfalskning. 

Svårare får "fuskbilar". 
Arrangörerna av t.ex. Monte Carlo-rallyt för his-
toriska bilar och Mille Miglia har tröttnat på att 
få anmälningar från ägare av Jaguar C-type som 
byggts av X.K120/140-komponenter på 80-talet. 
Mercedes-Benz SSK-bilar med ramar och moto-
rer tillverkade bara för några år sedan, M.G. 1(3-
kopior byggda på ramar från andra typer. 

Man rensar också bort "boy's racers" av den 
typ som vi tyvärr också har representanter för i 
Sverige, t.ex. hopbyggde Austin Seven-bilar med 
2-sitsiga öppna karosser av fantasityp. 

För att få ett FIVA-pass måste ägaren fylla i 
en ansökan (samma i alla länder) och därefter 
inspekteras fordonet av en MHRF-represen-
tant. Först därefter kan ID-kortet lämnas ut. 
Det kan normalt ta från en till tre månader att 
få en ID-handling, så starta i tid! 

Reglerna har skärpts betydligt, och bilar och 
motorcyklar som tidigare fått ett FIVA-pass 
kanske inte alltid kan få ett enligt de nya reg-
lerna. 

Även reglerna för att få deltaga i historiska 
ban- och rallytävlingar kommer att skårpas, 
och där arbetar FIA och FIVA gemensamt. Man 
önskar att bilarna så vitt möjligt är i ursprungs-
skick, och det finns anledning att tro att man 
kommer att lyckas i sitt arbete. Det finns till-
räckligt många äkta (eller icke-modifierade bi-
lar) för att arrangörerna av Nfirburgring-täv-
lingarna i augusti skall kunna tacka nej till alla 
de "light-weight" Jaguar E-type som just nu 
produceras runtom i världen av vanliga E-type, 
och vi kommer säkert att få se BMW 328-ägare 
som skamset tvingas montera ur sin Volvo M40- 
växellåda och sätta i den gamla ZF-lådan om de 
vill vara med och leka. 

Ansökningshandlingar för FIVA ID-kort finns 
på MHRF-kansliet. Priset år 650:- och kortet 
år giltigt i 10 år eller till dess bilen eller motor- 
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cykeln byter ägare. Den som vill byta ut sin 
gamla ID-handling (som också den går ut efter 
10 år eller vid ägarbyte) kan troligen fl rabatt. 

är sedan meningen att alla klubbar skall få ett 
antal exemplar. Medlemmarna kan sedan rekvi- 
rera blanketten från sin klubb (eller från MHRF). 

MHRF:s standardavtal 
för utlåning/uthyrning. 
Det har länge rätt djungelns lag når det gällt 
att låna ut fordon till mässor, utställningar, 
museer och TV-inspelningar. Ofta har det va-
rit svårt att få ordentligt skrivna avtal med 
den som lånat fordonet, och särskilt svårt har 
det varit att få klart för sig vem som stått för 
försäkringsskyddet. 

Frågan har aktualiserats genom att ett par 
stora aktörer dykt upp på museimarknaden, 
bLa. Motala Motormuseum, ett nytt museum i 
Lidköping och ännu ett som kommer att öppna 
i Nyköping. De avtal som erbjuds ägare som 
lånar ut fordon är inte alltid klara på samtliga 
punkter, och det kan vara svårt för en lekman 
att avgöra vad det egentligen står i avtalet. 

Seriösa museer är dock ett litet problem 
jämfört med de mässor och utställningar som 
arrangeras över helgerna här och var i landet 
(och som inte arrangeras av klubbarna själva). 
Också hår finns det en del seriösa arrangörer, 
men också en del med kontoret på fickan. Den 
senare typen brukar erbjuda ägaren några hund-
ringar svart, plus en eller annan fribiljett, och 
skriver som regel inga som helst avtal. I såda-
na lägen kan det bli klara problem om utställa-
ren går i konkurs, om kronofogden kommer 
till utställningen för att hämta in fordringar, 
eller om det inträffar skador på fordonet. 

Om inte annat avtalats är det alltid ägarens 
självrisk som tar första smällen. Ställer någon 
ut sin bil på en mässa, och kylarprydnaden blir 
stulen, är det alltså ägaren som får betala stöld-
självrisken (på MHRF-försåkringen 1.000:-). 
Overskjutartde kostnad tas sedan av försäk-
ringsbolaget. Seriösa utställare och museer bru-
kar skaffa sig en försäkring som tar över kost-
naden för ägarna självrisk, men för det mesta 
är det ägaren som får stä risken. 

Förslag till standaravtal. 
MHRF:s förbundsjurist Mats Munklinde har 
utarbetat ett förslag till standardavtal för ut-
låning och uthyrning av fordon. Det år ett 
dokument som klart reglerar vilka rättigheter 
och skyldigheter utlånare och inlånare har. 
Under våren beräknas det vara klart och det 
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1 redaktionen: Bo GB Kallhagen och Björn-Eric Lindh 

Start- och målskynken, 
västar och band. 
Förra sommaren introducerade MHRF litet för-
siktigt utlåning av start- och målskynken, samt 
västar för funktionärer. Det blev en snabb suc-
cä och vi har fått många lovord från de klubbar 
som lånat. Dessutom finns det avspärrnings-
band av plast i rullar som skånks bort till ar-
rangörer av rallyn och andra arrangemang 
Västarna kan också köpas till fördelaktigt pris, 
om klubben så önskar. 

Vi återkommer med en liten trycksak där de 
olika sakerna kan bokas/beställas, men tala 
om för era ansvariga arrangörer att servicen 
finns! 

Finns din klubb 
o 

pa nätet? 
Att Internet-febern grasserar är ingen direkt 
nyhet, men att så mänga MHRF-klubbar redan 
finns på nätet är ganska förvånande. 

De flesta klubbar har under förra året fått 
brev med erbjudanden om hjälp med hemsidor 
från två håll, dels från Telia som startat sin 
Bilweb (wwwbilweb.se), dels från Per Åhlström 
i Hudiksvall, sedan långe verksam i Svenska 
B11-klubben, välkänd journalist och initiativ-
tagare till Autosite/Svenska Bilsidan. 

MHRF har valt att lägga sin hemsida hos 
Autosite/Svenska Bilsidan (www.autosite.se ). 
Där finns också en lista över samtliga MHRF-
klubbar med adresser (snart i en utökad och 
förbättrad version) samt en förteckning över 
samtliga svenska bil- och mc-klubbars hemsi-
dor med länkar (så att man direkt kan komma 
till klubbens hemsida). 

Förvånansvärt många klubbars hemsidor är 
av hög kvalitet - titta t.ex. på Jaguar-, Corvet-
te- och M.G.-klubbarnas hemsidor. 

Genom Autosite/Svenska Bilsidan kan klub-
ben gratis få en hemsida på upp till 4Mb mot 
att företaget får rätt att lägga länkar mellan 
klubbens sida och andra sidor som kan tänkas 
vara intressanta för klubbens medlemmar. Klub-
bar som har sin hemsida på annat håll erbjuds 
en gratis länk från Svenska Bilsidan mot att 
klubben länkar till Svenska Bilsidan från sin 
hemsida. 

Vill ni komma i kontakt med Per Åhlström 
kan ni sända e-post till per.ahlstrom@autosite.se  
eller ringa 0611 -702 72 efter 18.00. 

Björn-Eric Lindh 

9 



FOLKSAM 

Till försäkringsansvariga i 
MHRF-klubbar och övriga bilklubbar 
som tecknar hobbybilsförsäkring 

Hobbybilsförsäkringen upphör 
Folksam ser ständigt över och omprövar de olika verksamhetsgrenarna för att stå 
väl rustad i konkurrensen på försäkringsmarknaden. Hobbybilsförsälcringen är i 
detta sammanhang inget undantag. 

Hobbybilsförsäkringen har under en följd av år givit stora underskott. Folksam 
har gjort flera försök att komma till rätta med förlusterna, dock utan att lyckas. 
Vi kommer därför att avveckla den här delen av vår verksamhet. 

Så här gör vi avvecklingen: 
• Stopp för nyteckningar fr o ra 1 apri11997. 

Det innebär att vi inte tar emot någon ansökan om hobbybilsförsäkring som 
ska börja gälla efter den tidpunkten. 

• Informationsbrev till alla försäkringstagare. 
Under sommaren 1997 kommer vi att skicka informationsbrev till alla försäk-
ringstagare med hobbybil. 

• Uppsägningsbrev fr o ra 1 september 1997. 
1 god tid före respektive försäkrings årsförfallodag. from 1 september. sägs 
hobbybilsförsälcringen upp. Samtidigt erbjuds försäkringstagaren en alternativ 
försäkringslösning. 

Vilka försäkringsmöjligheter kommer sedan att finnas? 
MERF-försäluingen kan erbjudas för en del bilar. MHRF kommer under våren att 
kontakta ägarna till de bilar som kan vara aktuella. För vissa bilar kan Folksam 
erbjuda vanlig bilförsäkring omfattande halv- eller helförsäkring. Andra bilar 
kommer vi bara att kunna ge trafikförsäkring. 

Frågor? 
Har du några frågor så hör gärna av dig till MHRF:s kansli eller till vår kund-
tjänst på telefon 020-7608 10 

Med vänlig hälsning 
FOLKSAM 
Produktområde bil 

y6. 

jell Ohlsson 

7170? 
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BAKRUTAN 

Söderturen i lånta 

fjädrar 
När jag som gammal SAABentusiast 
fick tillfälle att damma av 
rattväxelkunskapen inför Söder-
turen 
i augusti 96 kunde jag ju bara inte 
säga nej. När det dessutom skulle 
åkas i en lå'gmilad 96-74 ägd av 
min granne Yngve Ekberg var ju 
lyckan total. 
Min egen erfarenhet av SAABar har 
varit allt från 95-68 till farsans nya 
900. Att jag själv numera kör 
en VW Jetta får väl tillskrivas lite 
sinnesförvirring och bekvämlighetens 
stämpel då det inte finns 
nyare V4 än 1980. Det är ju rätt 
bekvämt att ha en någorlunda ny och 
billig bil som dessutom trots 
sin ringa storlek har 4 dörrar och 
taklucka. 
Nå, nu var det Söderturen det skulle 
handla om. 

Vi träffades lördagen 24 augusti vid 
SAAB & GM handlaren Klintberg & 
Way vid Kungens Kurva i Stockholm. 
Lite spännande var det allt att få med 
fru Monika och sonen Magnus 7 år på 
sånt här äventyr för Yngve hade tjatat 
på mig att "det är klart att Du ska åka 
runt" nu när Du har ett riktigt fordon att 
komma med. Och visst gjorde sig den 
carolinerblå 96:an väldigt bra tillsam-
mans med sina SAAB-kusiner, samtidigt 
som vi själva gick och kollade alla andra 
deltagares bilar, där allt från nyskick till 
skrotskick förekom. 
Det är riktigt kul att se hur SAAB-
intresset har spritt sig ner i åldrarna där 
man med sina 40 år var bland dom 
äldsta (förutom Yngve). Arrangörerna 
John (ordf), Erik (fd redaktör) och 
Yngve hälsade alla oss ca 50 ekipage 
varmt välkomna och förklarade i stort 
hur dagen var tänkt att bli. Om den blev 
som dessa tre herrar hade tänkt berodde 
mest på hur vi deltagare skulle köra, 
hitta, svara och uppföra oss. 
Efter inmundigande av hamburgare 
skulle vi ut på en 7-milatur i Stockholms 
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BAKRUTAN 

södra delar med mål på friluftsgården 
Lida. Vädret var soligt, humöret på 
topp, kartläsaren Monika peppad, 
Magnus lovad en jätteglass vid målet, 
ja vad kunde nu hindra oss från att ta 
totalsegern i vår första SAAB träff. 

Vi startade bland de första och redan 
efter några kilometer var det dags för 
första klunga frågan. 
Det blev till att chansa och detta skulle 
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bli vår melodi i nästan 
alla kommande frågor 
utom i de barnfrågor som 
Magnus grejade åt oss. 
Vid ett praktiskt prov vid 
Yngves syrras lantställe 
inträffade en liten fadäs 
som Ekbergarna fortfa-
rande skrattar åt. Jag 
skulle "gissa" på tre 
SAABdetaljer och kaxig 
som man är sa jag "här 
gissas inget, här vet 
man". Att jag sedan fick 
för mig att hållaren till 
strålkastarlampan var 
kontakten till tutan i 
ratten, ja lite får man ju 
bjuda på. 
Vid en stor parkerings-
plats stod John och tog 
tid på oss när vi körde 
slalom både fram och 
baklänges 
mellan koner. Hornen i 
pannan växte ut och de 
65 friska hästarna fick 
jobba hårt, här skulle det 
bli revansch för fadäsen 

på kontrollen innan. Men när 
SSRsekreterare Göran Kölborn körde 
fortare med sin 92:a, ja då förstod jag 
att totalsegern var i fara. Det gick 
rykten om ett motorcykelprov vid 
målet och då tändes hoppet igen, som 
motorcykelordonans i lumpen borde 
man ju ta detta, men då vi fick se 
vilken hoj provet skulle köras med, ja 
då tvivlade till och med jag. 
Det var Yngves son Tomas 50 cc 
Yamaha cross vi skulle köra på en 
slalombana med mycket gupp och hål. 
Men här kom min revansch. 2:a tiden 
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som stod sig ända till Tomas själv (7 
år) petade ner mig till 3:e, men alla 
frågechansningar under resans lopp 
gjorde att vi kom nånstans i mitten till 
slut. 
Det fanns mycket priser skänkta av alla 
möjliga och detta gjorde att alla fick 
pris. Totalt var vi nog runt 50 bilar som 
tog oss runt och detta gav mig blodad 
tand för 97 års Södertur ska jag vinna. 
Det vet jag eftersom jag har pluggat in 
varenda pryl som har med SAAB-bilen 
att göra såsom reservdel eller historia. 

Frågan är bara om jag har någon egen 
SAAB att köra, annars får man väl 
hyra in sig i Yngves vagnpark igen. 
Vem som vann och vad alla deltagarna 
hette har jag förträngt, men vi hade 
väldigt kul denna dag. 
Stort tack till arrangörerna för en 
lyckad träff och speciellt tack till Ulrica 
Randa som skötte korvgrillningen på 
ett föredömligt sätt. Vi hörs och ses 
igen! 

Familjen Anders, Monika och 
Magnus Forsberg i Huddinge. 

Sekreterare sökes!!! 
Svenska Saab Registret söker en 
sekreterare, då vår tidigare sekreterare, 
Göran Kölborn av tidsskäl avsagt sig 
posten. 

Ni bör bo ca. 10 mil eller närmare från 
Stockholm, då styrelsen för närva-
rande har sitt säte där och det är därför 
viktigt att sekreteraren finns nära till 
hands. 
Klubben växer och förhoppningsvis 

blir det många viktiga och roliga beslut 
som måste sättas på pränt, nu och i 
framtiden. Det är ett toppen roligt 
gäng att jobba ihop med och jag är helt 
"hundra" på att ni får hjälp att komma 
till "rätta" med jobbet. 
Ring mig på telefon: 031-25 69 45 eller 
John Jonasson, tel: 08-25 89 48 och 
säg det vi vill höra, att du vill bli 
sekreterare i SSR. 

Bernt Olsson, valberedningen. 
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riffs~ 	Äär, 	A BAKRUTAN 

Ny lokalsektion 

Ja, så har det då äntligen hänt!!! SSR 
har blivit berikad med ytterligare en 
sektion: Saab-Skå'nia!!?... Efter sista 
numret av Bakrutan då alla fick ta del 
av min amatörmässiga undersökning 
av var våra medlemmar bor och jag 
själv lite förvånande kom fram till att 
Skåne hamnade på tredje plats av alla 
våra landskap som var hemsökta av 
gamla/medelålders Saabar, höjdes flera 
röster (Mattas Roswall, men också 
min egen om krav på en lokalsektion. 
Jag skrev 73 stycken intresse-
anmälningar till bildandet av en 
Skånesektion. Jag hoppas att jag inte 
missat någon, i så fall ber jag om 
ursäkt här: Förlåt mig men hör gärna av 
er! C:a 15 svar returnerades i min 

brevlåda varav ungefär hälften kunde 
tänka sig att aktivt delta i organisation 
av träffar, styrelseuppdrag mm. 
Jag bjöd hem dessa till mig en söndag i 
Februari och då bildades nämnda 
sektion (ännu inte godkänd av SSR). 
De närvarande var Hans Höglund med 
fru från Löddeköpinge. Michael 
Isaksson, Hanaskog, Mats Sandgren 
från Ödåkra och jag själv naturligtvis. 
Övriga kunde inte komma. 
Efter att ha snackat lite skit om Volvo 
tog Mats på sig kassörssysslan, Hans 
valde att bli lokalredaktör och jag själv 
blev ordförande. 

Ulf Stenson 

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

Kassör: 
Mats Sandgren 
Gränsvägen 4 
260 35 Ödåkra 
Tel: 042-205151 

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

14 



Svenska Saahregistrets verksamhetsberättelse för verksfirnhel -såret l99  

Svenska Saabregistrets styrelse har under verksamhetsåret 1996 varit 
konstituerad enligt följande: 

Ordförande 	 John Jonasson, Bromma 
Vice ordförande 	Martin Bergstrand, Uppsala 
Sekreterare 	 Göran Kölbom, Tyresö 
Vice sekreterare 	Fredrik Ekendahl, Bromma 
Kassör 	 Mats Carlsson, Hägersten 
Redaktör 	 Mattias Johansson, Nödinge 
Materielförvaltare 	Jonas Sahlen, Kullavik 
Klubbmästare 	 Nicklas Lindberg, Göteborg 
Suppleanter 	 Rolf Jensen, Bollebygd 

Yngve Ekberg, Huddinge 
Leif Blomberg, Tidaholm 

Revisor 	 Hans Söderström, Enskede 
Revisorsuppleant 	Claus Kegel, Gräddö 
Valberedning 	 Bemt Olsson, Göteborg (sammankallande) 

Peter Ludvigsen, Kullavik 
Joel Bemeklev, Göteborg 

SSR har under verksamhetsåret 1996 fyllt 20 år. Verksamhetsåret 1996 var ett 
innehållsrikt år med flera aktiviteter som egna träffar och andra arrangemang. 
Vår framstående hedersmedlem, Gunnar A Sjögren har tyvärr avlidit. 

Svenska Saabreeistrets träffar var förlagda till Göteborg, Stockholm, Vormsele, 
Umeå, Ängelholm, Gotland och Trollhättan/Åmål. Det arbete som Trollhätte-
sektionen lade ned i samband med årets största begivenhet, Dalslandsloppet, 
förtjänar ett särskilt omnämnande. 

Sektionerna i Trollhättan, Norrland samt Gotland har samtliga 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. Ett särskilt tack riktas till Mattias Roswall och Lennart Sandberg, för det 
arbete de lägger ned på att värva nya medlemmar. 

1996 års årsmöte avhölls på Saabmuseet i Trollhättan. Mötet var välbesökt med 
120-talet medlemmar. Mötet avslutades med en uppskattad bildelsmarlmad. Ett 
stort tack riktas till Peter Bäckström, Saab Automobile AB för att de ställde upp 
med lokal och förfriskningar tillsammans med Trollhättessektionen. 

Klubbtidningen Bakrutan har dragits med omfattande problem med utgivningen 
under året. I syfte att korta produktionstiden och dra ned kostnaderna, har all 
produktion fram till tryckeriet gjorts av redaktionen. Efter mycket stora inledande 
problem är dessa identifierade och åtgärdade. 
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Fredrik Ekendahl 
Vice sekreterare 

Mattias Johansson 
Redaktör 

Till SSR:s klubbshop har flera nya fina artiklar tagits fram under 1996, bland dessa 
kan nämnas dekaler, nyckeiringar och muggar i jubileumsutförande. En stor del av 
artiklarna har sålts till medlemmarna. 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten och ett flertal telefon-
kontakter sinsemellan i viktiga frågor. 

Styrelsen har under året aktivt verkat för att utöka klubbens reservdelslager. 
Flera nytillverkningsprojekt har genomförts. Bland dessa kan nämnas gummilister 
till framskärmar, aveasssystem och stötfångarböjar till 93, 95 och 96. Ett litet lager 
av 92-delar har inköpts. Omsättningen av klubbens reservdelslager har under året 
varit mycket stor. 

SSR:s medlemsantal var vid årsskiftet 96/97 cirka 1160 medlemmar. 
En ny och lätthanterlig matrikel har utgivits under 1996. 

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

Uppsala den 24 februari 1997 

John Jonasson 
Ordförande 

 

Göran Kölborn 
Sekreterare 

Mats Carlsson 
Kassör 

Nick-fe-3  
Nicklas Lindberg 
Klubbmästare 
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Resultaträkning Svenska SAAB-registret 
1996-01-01--1996-12-31 

Medlemsavgifter 179 321,02 kr 
Försäljning delar 75 160,58 kr 
Försäljning,dekaler,tröjor,m.m. 19 683,50 kr 
Övriga intäkter 1 895,00 kr 

Summa intäkter 276 060,10 kr 

Inköp delar 82 217,00 kr 
Inköp dekaler,tröjor.m.m. 31 316,00 kr 
Årsmöte 5 513,00 kr 
Annonsbladet 9619,00 kr 
Hyra lager 7 800,00 kr 
Matrikel 21 375.00 kr 
Resekostnader 3 028.00 kr 
Bakrutan 64 050,00 kr 
Träffar 9 310,80 kr 
Hyra dator 6 000,00 kr 
Porto 18 735,70 kr 
Övrigt 11 830,30 kr 
Avgifter MHRF 7 700,00 kr 
Minskning lager 2 150,35 kr 

Summa kostnader 280 646,15 kr 

Resultat före avsknvningar - 	4 585,05 kr 

Avskrivningar 4 629,00 kr 

Resultat före finasiella intäkter 
och kostnader 

- 	9 214,05 kr 

Ränteintäkter 2 727,34 kr 
Räntekostnader 
Skatter 157,00 kr 

Årets resultat - 	6 329,71 kr 
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Balansräkning Svenska SAAB-registret 
1996-01-01-1996-12-31 

Postgiro reservdelar, SSR-matrial 46 963,48 kr 
Bank 12 687,99 kr 
Postgiro 8 290,37 kr 
Lager 221 259,55 kr 
Inventarier 6 172,00 kr 

Summa tillgångar 295 373,39 kr 

Förutbetalda intäkter 6 624,00 kr 
Leverantörsskulder 22 217,00 kr 

Summa skulder 28 841,00 kr 

Eget kapital 272 862,10 kr 
Redovisat resultat 6 329,71 kr 

Summa eget kapital 266 532,39 kr 

Summa skulder och eget kapital 295 373,39 kr 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Gällande Svenska Saabrenistrets räkenskaper och styrelsens förvaltning 

kalenderåret 1996_ 

Undertecknad utsedd revisor har efter utförd granskning, ej funnit anledning tll 
anmärkning varför jag föreslår kassören samt styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

Norrtälje 1997-02-25 

3.1Ah LAg}t 
Klaus Keger 
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SSR ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1997-03-01 
i Trollhättan 

Närvarande: 	c:a 140 st 

Inledning 
John Jonasson, förklarade årsmötet öppnat. 

Mötesordförande 
Till mötesordförande valdes: Martin Bergstrand 

Sekreterare 
Till sekreterare valdes: Fredrik Ekendahl 

Justeringsmän 
Till justeringsmän och rösträknare valdes: Yngve Ekberg och Erik Randa 

Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av John Jonasson. 
Den ekonomiska redogörelsen föredrogs av Claus Kegel. 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorsuppleanten Claus Kegel. 

Ärsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

styrelsen valdes följande personer: Till poster inom 
Ordförande 
	

1 år 
v ordförande 
	

2 år 
Sekreterare 
	

2 år 
Redaktör 
	

2 år 
Klubbmästare 
	

2 år 
Suppleanter 
	

1 år 

Till revisorer valdes: 

Till Valberedning valdes: 

John Jonasson 
Martin Bergstrand 
Vakant 
Mattias Johansson 
Niklas Lindberg 
Yngve Ekberg 
Leif Blomberg 
Rolf Jensen 

Hans Söderström 
Claus Kegel 

Bernt Olsson, sammankallande 
Peter Ludvigsen 
Joel Berneklev 

Bakrutan 
Mattias Johansson berättade om det första problematiska året. 
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Justeras 
, 

; 

Erik Randa 

Festival 
Peter Bäckström och Göran Fredriksson redovisade programmet för sommarens 
jubileumsfestival. 
Peter presenterade Saab's nya klubbkontakt, Gösta Jakfors. 

Reservdelsinformation 
Martin Bergstrand informerade. 
Reservdels enkät, mötets förslag gällde diverse delar, vänd er till Martin för mer info. 

Martin förevisade också uppdatering av Matrikeln. 

Miljöinformation 
John Jonasson informerade om framtida problem inom miljön. 

Inga förslag har inkommit till styrelsen. 

Övrigt 
Mattias Roswall redogjorde för medlemmar som inte kunde komma till årsmötet, 
bl a Ulf Stensson som dragit igång ett utskick till 74 medlemmar i Skåne 
Hasse Claesson är kontaktman för Småland. 

Mattias och Lennart Sandberg berättade om 95-utskicket. 
John berättade om den blivande sektionen i Skåne. 
John presenterade styrelsen. 
Martin Bergstrand förevisade SSR på internet för en intresserad stämma. 

1998 års medlemsavgift bestämdes till 175:-. 
Milersättning för resor i klubbens tjänst till 13:-/milen. 

Årsmötet avslutades och därefter följde reservdelsmarknad i Saab's bilmuseums 
lokaler, som Peter Bäckström ställt till förfogande. 

Vi vill alla tacka Trollhättesektionens damer och Peter Bäckström för gott fika och 
gästvänlighet. 
Tack skall Ni hall 

Vid protokollet 

Fredrik Ekendahl 

Justeras 

; 

Yngve Ekberg 
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Saabtrampbil 
tillverkas hos 
småländsk 
Saabtävlingsförare 

De eleganta små plastvagnarna 
tillverkas på Anas beställning vid en 
smålandsindustri, AB Elektro-
Mekano, Bredary4 i 
småindustridistriktet ett par mil från 
Värnamo. Hittills har drygt 300 
tillverkats. 

Erik Carlssons idé 
Idén till trampbilen var ursprungligen 
Erik Carlssons, berättar fabrikör 
Ingemar Johansson, Elektro-Mekano, 
själv Saabentusiast och framgångsrik 
tävlingsförare. Vi tog fram en kon-
struktion med stålrörsram och plast-
skal och de första vagnarna blev klara 
förra hösten. En av de första sänd-
ningarna gick f. ö. Till ANA-Motor i 
Linköping i samband med introduktio-
nen av 1963 års Saabmodell. Bilen 
gjordes som en exakt kopia - frånsett 
överbyggnaden - av en "riktig" Saab 
och är i skala 1:3,1. Vid yrkesskolan i 

grannsamhället Anders-
torp mallades linjerna 
fram från en Saabkaross. 
Hjulstorleken har också 
kunnats hållas skalenlig 
trots att fälg och däck är 
standard transportvagns-
hjul. 

Tål omild behandling 
Stålrörsramen svetsas i 
jigg vid en mekanisk 
verkstad i en mil av-
lägsna Reftele och 
levereras lackerad till 
Elektro-Mekano. Från 
samma ort kommer de 
valcumpressade plastska-
len i fyra enheter - 
sidstycken, motorhuv 
och balducka. Färgerna är 
original röd, ljusblå och 
vit. Bilen drivs med 
pedaler som kan ställas i 
tre lägen alltefter förarens 
benlängd. Drivning sker 
med det ena bakhjulet, 
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som är fast med axeln. Genom att det 
andra bakhjulet löper fritt uppnås en 
slags diffrentialverkan. En exakt 
styrning har åstadkommits med en 
enkel mekanism bestående av vev-
släng på rattstången och länk till 
parallellstaget. Bilens samtliga består 
av smörjningsfria nylonbussningar. 
Konstruktionen är genomgående enkel 
och robust och gjord efter principen 
att vagnarna skall tåla all omild 
behandling, som pojkförare i olika 
åldrar kan utsätta dem för. 

Uppvisning på Nfirburgring 
Bilen bär utan svårighet också en 
vuxen, har fabrikör Johansson prak-
tiskt demonstrerat. Det var på 
Niirburgring, racerbanan i Västtysk-
land, dit herr Johansson i fjol i sam-
band med en tävling tagit med en av  

sina trampbilar med inmonterad 
mopedmotor (med drivning på bak-
hjulen). På den röda bilen hade han 
klistrat Erik Carlssons tävlingsnummer 
från Monte Carlorallyt. när han i en 
pausmellan ett par lopp körde ut 
framför åskådarläktaren väckte det lilla 
ekipaget kolossal uppmärksamhet. 
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Tävlingserfarenhet 
Niirburgring är bekant mark för 
Ingemar Johansson. I somras vann 
han där med Saab Sport klasseger i ett 
tolvtimmars och ett 500-km-lopp och 
kom tvåa i ett sextimmars. Banan på 
22,8 km är mycket krävande med 172 
kurvor och en nivåskillnad på 300 
meter. Toppfarten med Sporten låg på 
ca 1801cm/tim. Banlopp är den enda 
tävlingsverksamhet herr Johansson nu 
ägnar sig åt efter att tidigare ha varit 
flitig skogstävlare. Med Saab började 
han tävla 1957 och räknar som bästa 
resultat en femteplacering i SM. Till 
toppresultaten hör också en tredje-
placering i Scandiatron 1959, det året 
Saab segrade i märkeslag genom att 
belägga de tre första platserna. Förra 
årets Scandiatrofé är f. ö. den sista T-
tävling han deltagit i. 

Biltillbehörstillverkning 
Även utom tävlandet har herr Johans-
son viss kontakt med Saab. Av 
Elelctro-Mekanos produkter levereras 
nummerskyltar till tjänstebilarna vid 
Saab-T. Dessa praktiska nummer-
skyltar med varje siffra ingjuten i en 
separat plastskiva är en stor artikel, 
huvudsakligen på västsvenska 
marknaden. På tillverkningsprogram-
met står vidare backlampor (ca 50.000 
per år), varningstrianglar, trafikmärken 
för Väg & Vatten samt husnummer och 
gatuskyltar. Sakkunskapen bakom 
miniatyr-Saaben är tydligen pålitlig på 
både bil och trafiksidan. 

Artikeln hämtad från Vips 1963 
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Den nye annonsredaktören presenterar 
åL 

Hej på er alla medlemmar. Jag som tar över 
det här uppdraget heter Joel Bemeklev och 
jag är av årsmodell 67. Gick med i SSR i 
slutet på 1985 och köpte min första 2-taktare 
1988, så det närmar sig 10 års tvåtakts-
åkande, i 96-64 såklart. Gillar att meka med 
de 3-cylindriga motorerna alltifrån standard till 
trimmat. Jobbar för övrigt med att utveckla framtidens bilmotorer (dock ej 
2-takt). 
Jag kommer alltså att ha hand om alla privatannonser i bakrutan. Så jag 
uppmanar alla medlemmar att skicka in mycket annonser. De flesta 
medlemmar har väl något att sälja som de inte behöver och/eller köpa 
något som saknas. Då medlemsantalet är stort borde det bli en ansenlig 
mängd annonser och det vore ju kul. 
Rubrikerna blir: Säljes, Köpes, Bytes, Skänkes och Övrigt. 

Skicka era annonser till: 

Joel Bemeklev 
Cederflychtsgatan 9, vån 5 
422 54 Hisings-Backa 
Tel: 031-52 58 73 

Skriv tydligt och märk gärna kuvertet med SSR-annons i hörnet så kom-
mer det garanterat med förutsatt att det kommit mig tillhanda innan 
datumstoppet för respektive nummer. 
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Drivaggregaten, 
igen! 

Efter attför några nummer spånat 
igenom färgsättningen på dessa kan 
det vara på sin plats att försöka få 
till en liten sammanställning över 
vilken motor/växellåda som skall 
sitta i vilken 92-93-95 och -96 från 
produktionsstarten 1950 till 1980, då 
den sista 96:an lämnade bandet. Och 
framför allt, hur man utvändigt 
skiljer kraftkällorna åt! 

Det är tämligen liten yttre detalj-
skillnad mellan vissa motortyper, ex.vis 
93 och första generationens 95/96. 
därför kan det vara svårt att veta vad 
som egentligen skall ta plats i maskin-
rummet på den bil man försöker bygga 
upp till originalskick. 

Beträffande motornummer (ej att 
förväxla med reservdelsnumret, som 
för tvåtaktarnas del alltid börjar på 7). 
Det har ej gått att få riktig klarhet i 
vilka motornummer som hör ihop med 
vilka årsmodeller. Därför nämns här 
inget om detta samband utan bara hur 
man på yttre kännetecken ungefärligt 
kan åldersbestärnma maskineriet. 
Vi kan börja med motorerna för att 
sedan ta en titt på växellådorna. 

Saab 92: Bilen tillverkades 1946-56 
(förserie för utprovning om ca. 20 bilar 
1946-49, produktion 1950-56). Den 
första Saab 92, den så kallade 
ursaaben som idag finns uppställd och 
bevarad på Saabs bilmuseum, hade en 
2-cylindrig DKW-motor under huven. 

Från chassienummer 002 sitter dock 
Saabs egen tvärställda maskin monte-
rad. Om det finns någon större skillnad 
mellan förseriebilarnas och 
produktionsbilarnas motorer är oklart. 
92-motorn är alltså 2-cylindrig och på 
764 crn3, cylinderdiametern 80,0 mm. 
Effekt 25 hk (t.o.m. 1953), 28 hk (1954- 
56). Förgasare: Solex 32 AIC (t.o.m. 
1953), Solex 32 BI (1954-56). 
Under produktionsåren händer två 
förändringar av vikt: Dels som framgår 
härovan sker ett förgasarbyte fr.o.m. - 
54 års modell vilket höjer motor- 
effekten 3 hk, dels införs 1955 elektrisk 
bränslepump monterad i karossen. Den 
ersätter alltså den tidigare 
motorblocksmonterade pumpen, som 
drivs av tryckväxlingarna i vevhuset. 
Hålet (urtaget) för den sistnämnda 
pumpen lär dock enligt uppgift fmnas 
kvar på såväl motorer monterade i bilar 
1955 och -56 som på fabriksrenoverade 
d:o efter 1954. 

Dragningsföljd, cy linderlocksbul tar. 
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Saab 93: Tillverkad 1956-60. Motorn är 
3-cylindrig och monterad på längden. 
Cylindervolym 748 cm3, cylinder-
diameter 66,0 mm. Effekt 33 hk. Förga-
sare Solex 40 Al, Zenith 34 VNN. 
Bägge alternativen förekommer fr.o.m. 
chassienummer 51664 (början 1959), 
innan dess enbart Solex. 
Generatorn och vattenpumpen sitter 
monterade tillsammans och utgör 
således en enhet vilken drivs via 
kilrem från vevaxelremskivan. Remmen 
driver även fläktaxeln som sitter 
monterad över motorn med fläkten i 
bakkant, eftersom kylaren sitter bakom 
motorn. Topplocket hålls på plats av 8 
bultar. 

Saab 95 årsmodell 1959 (förmodligen 
även tidiga -60): har en till det yttre 
helt identisk motor med 93, men 
borrningen är 70,0 mm och slag-
volymen därmed ökad till 801 cm3. 
Saab 95-59 tillverkades i 40 exemplar 
men upplagan på denna ganska 
speciella motor uppgår kanske till 

något hundratal. 

Saab 95 och 96 1960-64: Motorn i 
dessa vagnar är även den 3-cylindrig 
och på 841 cm3, borrning 70,0 mm. 
Effekten är 38 hk. Förgasare Solex 40 
Al (1960-63), Solex 40 Bl (1964), 
Zenith 34 VNN. Bägge 
förgasarfabrikaten förekommer i såväl 
95 och 96, samtliga fem årsmodeller, 
dock sådes 96:orna med 
Zenithförgasare nästan uteslutande 
utomlands. Utseendet på kortnos 95/ 
96-motorn är mycket snarlikt 93:ans 
och de tidiga 95-motorerna, men med 
en viktig skillnad: Topplocket har 12 
bultar som håller det på plats! Luft-
renaren till Zenith-försedda motorer är 
märkt "AC" och lika på 93 och 95/96. 
På Solex-försedda motorer är den märkt 
"MANN" och har på 93:an en yttre 
diameter på mm och på 95/96 är detta 
mått 205 mm. 

Saab 95 och 96 med 3-cylindrig 
tvåtaktsmotor årsmodell 1965-68: 
Radikalt omkonstruerad. Mest synbara 
skillnaden är att vattenpumpen sitter i 
framkant på topplocket samt attd det 
sistnämnda har två av sina hörnen 
fasade i 45- På föregångaren är 
samtliga hörn avrundade. Vidare införs 
konventionell likströmsgenerator i och 
med att kylvätskepumpen tar plats som 
tidigare nämnts. Fläkten monterades 
på vattenpumpens remskiva i och med 
att kylaren nu sitter framför motorn. I 
och med detta försvinner den för 
kortnosarna så klassiska "överlig-
gande fläktaxeln". Cylindervolym och 
borrning oförändrat, effekt 1965 40 hk, 



BAKRUTAN VA 	 A 

 

enbart Solexförgasare. Bränslepumpen 
blir i och med denna motorgeneration 
återigen mekanisk, drivs på samma sätt 
som på de äldsta 92:ornas dito (genom 
tryckväxlingarna i vevhuset) och 
placeras på blockets högra sida. 1966 
får även modell 95 och 96 
trippelförgasaranläggning (Solex 34 
W2), något som tidigare enbart varit 
förbehållet Saab Sport. Effekten höjs 
därmed till 42 hk. En långnosmotor 
som saknar insug är lätt att ålders-
bestämma: Finns det sex gängade hål 
för insuget är det en enförgasarmaskin 
och därmed en -65:a, men finns det 
därmot åtta gängade hål är det en 
motor av årsmodell 1966-68. 
Återigen finns anledning att poängtera 
och omnämna: Trippelförgasarstället 
sitter monterat på samtliga  
tvåtaktssaabar fr.o.m. årsmodell 1966 
och inte enbart på Monte Carlo 850/ 
Saab Sport. Inte minst på veterandels-
marknader brukar man stöta på 
åtskilliga säljare som lever i tron att 
detta bränslesystem enbart fanns på 
de sistnämnda Saabarna, och har satt 
en prislapp därefter. 
1967 införs växelströmsgenerator med 
åtföljande ändrat utförande på dess 
fastsättningsbygel. Den detaljen är 
identisk med Monte Carlo 850:s dito 
1966-67. 
Saab 95 och 96 V4 1966 till 1980: 
Man kan säga att det finns två genera-
tioner V4-motorer som är markant 
skilda från varandra. Men låt oss först 
titta på lite tekniska data och specifika-
tioner; dessa är gemensamma för de 
bägge: Borrning 90,03 mm, cylindervo-
lym 1498 crn3. 
Förgasare: 

Solex 32 PDS IT-4 alt. 28/32 PDS IT-7, 
1966-68 automatchoke, motoreffekt 65 
hk. 
Fomoco 71 TW9510-JD, 1969-75A 
automatchoke, motoreffekt 65 hk. 
Fomoco 9510 KJB, 1975B-77A manuell 
choke, motoreffekt 62 hk. 
Solex 32/32 TD1D, 1977B-80 automat-
choke, motoreffekt 68 hk. 
DVG = Deutsche Vergaser Gesellschaft. 
Första generationens V4-motorer är de 
röda (1966-67) och silvermålade (1967 till 
mitten -68). Främsta skillnaden jämfört 
med generation 2, de blå (mitten 1968- 
69) och de svarta (1970-80) motorerna, 
ligger i kylvattenkanalemas konstruk-
tion. Lyfter man på cylinderlocken på 
generation 1 ser det ut som cylindrarna 
är av lös fodertyp. Sanningen är dock 
den att de är fastgjutna i blocket. 
Generation 2 har en för fyrtaktsmotorer 
konventionell lösning på hur kylvatten-
kanalerna omger cylindermantlarna. 
Vidare är tändstiftsgängan 10 mm lång 
på de äldre motorerna och 16 mm på de 
yngre. Övriga detaljskillnader som kan 
göra det lite lättare att avgöra årsmodell 
på din V4-motor är t.ex: Plastfläkt 
infördes 1969, bränsleanslutningsrör i 
såväl pump som förgasare ändrades från 
6 mm i diameter till 8 mm året därpå. 
Samma år (1970) infördes även en 
bränslepump som ej längre var demon-
terbar och därmed renoverbar. Luftrena-
ren har en diameter på 170 mm 1966 till 
mitten av modellåret -67. Därefter 240 
mm till och med 1977. Materialet ändra-
des också i densamma, från plåt till 
plast ca. 1974. När dubbelports-
förgasaren kom i och med årsmodell 
1977B blev diametern 
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INRE DRIVKNUT 

320 mm och man återgick till plåt. 

Sportmotorerna 
Tillbaka till tvåtaktsepoken igen. Hur 
skiljer man en sportmotor från en 
standard tvåtaktsmotor, och framför 
allt, hur ser man skillnad på olika 
utföranden på högeffektspisama? 
Den första trimmade tvåtalctsmotom 
som såldes så att säga utanför 
tävlingsbanorna var den som hamnade 
i 93 Gran Turismo 750. Året var 1958 
och denna bil vari produktion till 1960, 
då den ersattes av 96 Gran Turismo 
750 (tillverkad 1960 till tidigt 1962). 
Observera att GT:n i 96-utförande 
behöll 748-kubiksmotom i jämförelse 
med standard-96:an som från begyn-
nelsen monterades med den större 841- 
kubiksmaskinen. Vad är då skillnaden 
mellan en GT 750-motor och en 
standard 93? 
Främst är det storleken på portarna 
och även gjutningen av dessa inne i 
blocket. Utvändigt syns skillnaden 
nästan bara på cylinderblocket. 
Vattenhalsen som utgör anslutning för 
slangen som kommer från kylaren är 
skruvad på GT:n, istället för gjuten i ett 

stycke med toppen som på 93:an. 
Vidare är urfräsningarna runt 
tändstiftshålen mindre på GT-locket, 
med andra ord får en tändstiftsnyckel 
med för tjockt gods inte plats. Givetvis 
skiljer också reservdelsnumren: 
Block 93:77703 
Block 95/96 GT: 713718 
Block 95,8 cyl.locksbultar: 
Cyl.lock 93: 707753 
Cyl.lock 93/96 GT: 713004 
Cyl.lock 95, 8-bultat: 709 477 
Saab GT 750 ersätts våren 1962 av 
Saab Sport. Denna har en separat-
smord treförgasarmaskin med samma 
borrning och volym som Saab 95/96, 
men har tack vare sitt bränslesystem 
och ändrade portar en effekt på 52 hk. 
12 bultar håller cylinderlocket på plats. 
Enldaste sättet att se om det är en 
Sportmotor är givetvis att titta efter en 
oljepump på motoms främre vänstra 
del. De är också lätta att skilja från en 
långnos-sportmotor eftersom 
standardmotorns ändringar vad gäller 
vattenpumpens placering gäller även 
dessa. Motorn till en Saab Sport 1965 
(alltså första långnosen) och en Monte 
Carlo 850 1966-67 (Sportens ersättare) 
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är lite besvärligare att skilja åt. Det är i 
stort sett bara förgasarna som skiljer 
utifrån. Invändigt skiljer dock en 
väsentlig detalj: Monte Carlon har 
dubbla oljesamlingsringar kring mittre 
ramlagret. Motorns block är därmed 
urfräst för den extra ringen. Således 
går det ej att lägga ner en Monte 
Carlo-vevaxel i en Sport, men väl 
tvärtom. 

93:ans. Fyrväxlad valbar från modell-
året 1962 på vissa exportmarknader, 
men först fr.o.m. 1964 häri Sverige. De 
fyrpetade lådorna ser till det yttre helt 
identiska ut med de trepetade dito, och 
har även de inre drivknut av gummi-
typ. En stor fyra inpräglad på 
växellådshuset gör det lätt att skilja 
lådorna åt. Slutväxel som de 
treväxlade, 7:38. 
Saab 93 GT 750 1958-59 med treväx- 

Växellädshus, kopplingshus och gavellock. 

Så till växellådorna. 
Saab 92: Enkel att skilja från senare 
modeller, tack vare att aggregatet är 
monterat på tvären. Generatorn sitter 
monterad på lådan och drivs via en 
axel från den sistnämnda. 92:ans låda 
är treväxlad med osynkad etta. 
Saab 93: Har även den treväxlad låda 
med osynkad etta. Slutväxel 7:38. 
Växellådshus i gjutjärn, utgående 
drivaxlar av gummityp (=inre drivknut). 
Saab 96 1960-64: Levererades till 1963 
med treväxlad låda, helt identisk med 

lad låda: Till det yttre helt lik standard 
93-lådan, men slutväxeln är 7:34. 
Saab 93 GT 750 1960 och 96 GT 750 
1960-62 (enligt uppgift sker intro-
duktionen av fyrväxlad kraftöverfö-
ring i samband med 1960 års modell): 
Till det yttre lik den senare 96-lådan 
men med slutväxel 7:36. 
Saab Sport 1962-65: Samma 
fyrväxlade låda som GT:n, med undan-
tag för att -65:an har annat kopplings-
hus. 
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Saab 95 1959-64: Monteras med Saabs 
första fyrväxlade låda. Enligt uppgift 
hade det allra första hundratalet 
vagnar slutväxel 6:36, detta för att 
bilen skulle ha acceptabla fartresurser 
även vid tung last. Hur länge denna 
låda satt monterad är oklart men den 
ersattes någon gång under tidigt 
sextiotal av den vanliga fyrväxlade 
7:38-lådan. En del hävdar dock att den 
äldre lådan fanns att få fram till 1962- 
63, om så önskades. tidiga fyrväxlade 
lådor har sin "prägelfyra" instansad på 
kopplingshuset istället för 
växellådshuset. Den enda 95:a som lär 
ha sålts med treväxlad låda var den så 
kallade varuvagnen. En variant med 
helt täckta sidorutor som såldes i 
Danmark (ev. också i Norge) åren 1961- 
66. Treväxlat fanns tydligen på denna 

vagn under några år och det enda som 
är säkert är att den ej fanns 1966 då 
den treväxlade lådans tid var all. 
Slutväxel på en treväxlad varu-95:a är 
förmodligen 7:38. 
Saab-lådor årsmodell 1965: lådan till 
standard 95/96 har fortfarande inre 
drivknut av gummityp men eftersom 
det infördes hydraulisk koppling det 
här året sitter en liten så kallad slav-
cylinder monterad på växellådshusets 
övre del. utväxling som föregående år, 
7:38. Saab Sport däremot får en helt ny 
typ av inre drivknut av så kallad 
ståltyp, även kallad handgranat. Det är 
den typen som hänger med på V4:an 
ända till sista produktionsåret. Givet-
vis modifieras även Sportens 
kopplingshus till hydraulpåverkan. 
Slutväxel som föregående år, 7:36.Så 
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till modellåret 1965 händer det en hel 
del. Den treväxlade lådan slutar 
tillverkas. Även standardvagnar får 
inre drivknutar av ståltyp, slutväxel 
som tidigare 7:38. monte Carlo 850 får 
däremot annan slutväxel, 8:39. den 
sistnämnda modellen är i produktion 
till 1967 och standardtvåtaktarna till 
1968. Så är vi då inne på V4-epoken. 
Lättaste sättet att se skillnad på en 
tvåtaktslångnos-låda från åren 1966 
till -68 och en V4 dito från samma år är 
förstås att titta på kopplingshuset 
som på V4-varianten är betydligt 
större (högre). Vidare sitter fästurtaget 
för startmotorn på vänster sida om det 
är en V4:a. Men fortfarande sitter den 
präglade fyran kvar på lådan, trots att 
inga treväxlade lådor längre fanns i 
produktion. 1969 till 1980 är 
växellådshusen ribbade av 
förstärkningsskäl. När denna ändring 
införs försvinner "prägelfyran". dessa 
lådor har även de utväxlingen 8:39 och 

inga ändringar som syns utifrån 
kommer till stånd under årens gång. 
Däremot förändras de invändigt med 
bland annat kraftigare lager i olika 
etapper. Monte Carlo V4 1966-68 har 
exakt samma transmission som stan-
dard V4:an. 
Beträffande Saxomat -bilarna: Ingen-
ting avvek från standardbilarnas 
växellådor, det var bara kopplingen och 
alla dess detaljer inklusive kopplings-
hus som var speciellt. 
Som bekant har det under åren sålts ett 
antal olika drevsatser till växellådorna, 
avsedda för tävlingsbruk, men det är en 
helt annan historia om vilken många 
sidor kan skrivas, här har jag bara 
försökt reda ut standardvagnarnas 
transmissionsutföranden. 
Ojsan, det blev rörigt ändå i slutändan 
det här, så vi avslutar väl med två 
sammanställningstabeller över allti-
hopa. 

Matthias Roswall 
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En 08-ing e (vein 

kom till sans 
Mannen på bilden heter Larry 
Sunberg och bor i Bureå utanför 
Skellefteå. Han är till yrket bilmeka-
niker och anses av de flesta som 
väldigt vettig för att komma från 
Stockholm. Kanske just därför har 
han tillsammans med sin kvinna Eva 
bosatt sig i det härliga Norrland. 

Litet tokig är han som trots sitt jobb 
även arbetar med bilar på sin fritid. 
Bilar i det här fallet är liktydigt med 
saab-tvåtaktare i alla valörer. Vissa 
fördelar har han av att vara yrkesman 
då han renoverar, tillgång till utrust-
ning, kunnande och kontakter är inte 
fel att ha då det bär till. Dessutom så 
finns det ju kompisar i SSR som det går 
att få hjälp av då det kniper, tack och 
lov. Nu blir ju inte Larry rådlös speci-
ellt fort utan klarar nästan allt. Första 
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projektet blev en citygrå Saab 96 
kortnos som helrenoverades till ett 
utsökt originalskick genom ett nog-
grant putsjobb, fullt i klass med det 
som åstadkoms av Umeås putsbögar i 
deras bättre stunder. Ett av de stora 
problemen, som Larry delar med många 
andra, var att hitta användbara 
gummimattor till golvet. Det löste sig 
till slut för vår vän. Proppen gick ur 
och Larry fick hem en grön Saab 96 
kortnos som reservdelsbil, men trots 
att den såg lindrigt buskig ut var solid 
och så bra att Larry kastade in en 1966 

års tre-
förgasarmotor och 
körde den som 
bruksbil några år. 
Nu håller Larry på 
med en tidig grön 
Saab 92 utan 
bagagelucka och 
som vanligt har det 
trillat fram två-tre 
stycken 
reservdelsbilar. I 
god tid innan 
sekelskiftet 
kommer Larry och 
hans Eva puttra 
fram, två stycken i 
tvåcylindrig 
tvåtalctsbil. Larry är 

ett väldigt gott föredöme för alla andra 
med sitt planerande och målmedvetna 
arbete mot målet. 

Gnussar Kromhz 





SSR medlemsenkät 1997 

Gör din röst hörd och hjälp oss genom att fylla i nedanstående enkät så noggrant du kan. Av 
inkomna och fullständigt ifyllda enkätsvar lottar vi ut tre checkar på 150 kr att handla i 
klubbshoppen för. Dina svar kommer inte att visas för någon annan utanför styrelsen. 
Tack för din hjälp att göra SSR till en ännu bättre klubb! 
På påståenden med siffrorna 1-5 betyder 1 att du INTE håller med, 
och 5 att du absolut håller med om påståendet. 

1. Håller inte alls med 
2. Håller inte riktigt med 
3. Ingen åsikt/ neutral 
4. Håller med till största delen 
5. Håller absolut med 

Exempel 

Påståendet är att Saab 96 är en mycket rolig bil. 
Din egen åsikt är att Saab 96 är en rolig bil. Dvs du håller med om påståendet men inte helt 
och hållet. 
Saab: 
En mycket rolig bil I 2 3 4 5 

Om Dig själv 

Till träffarna brukar jag köra i en Saab; 
A) tvåtaktare 	B) V4 	C) 99 	D) annan bil 

A 	BC D 

I vilket län bor du? 
Din ålder 

	

A) 15-20 	B) 21-25 

	

D) 36-45 	E) 46-55 
C) 26-35 
F) 56-65 	G) 65- 

ABCDEF G 

Namn och adress (Frivilligt, men en förutsättning för att delta i 
utlottningen) 

Styrelsen 

Ger ett kompetent intryck 1 2 3 4 5 
Ger ett trovärdigt intryck 1 2 3 4 5 
Ger ett anonymt intryck I 2 3 4 5 
Arbetar långsiktigt 1 2 3 4 5 
Är öppna för synpunkter 1 2 3 4 5 
Stockholmsorienterade 1 2 3 4 5 
Jag vill åtaga mig en styrelsepost 1 2 3 4 5 
Egna förslag: 
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Bakrutan 
Allmänt 
Bakrutan är välgjord 1 2 3 4 5 
Bakrutan har en bra utformning 1 2 3 4 5 
Bakrutan är innehållsrik 1 2 3 4 5 
Bakrutan har rätt innehåll 1 2 3 4 5 
Bakrutan bör ha fler sidor I 2 3 4 5 
Egna förslag: 

Innehåll 
För lite Saab 92 1 2 3 4 5 
För lite Saab 93 1 2 3 4 5 
För lite Saab 95/96 tvåtakt 1 2 3 4 5 
För lite Saab 95 /96 V4 1 2 3 4 5 
För lite Saab 99 1 2 3 4 5 
För lite Saab Sonett I tom III 1 2 3 4 5 
För lite Saabhistoria 1 2 3 4 5 
För lite om Saab idag 1 2 3 4 5 
För lite medlems- och personreportage 1 2 3 4 5 
För lite reportage frän träffar 1 2 3 4 5 
För lite knep och knåp 1 2 3 4 5 
Egna förslag: 

RESERVDELAR 
Bra kvalitet på nytillverkningar 1 2 3 4 5 
För höga priser 1 2 3 4 5 
SSR nytillverkar rätt saker 1 2 3 4 5 
Egna förslag (förslag på nytillverkning, missnöjd/nöjd med 
vilka reservdelar) 

TRÄFFAR 
Allmänt 
Jag åker aldrig på träffar. 1 2 3 4 5 
Jag brukar åka på träffar 1 2 3 4 5 
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Varför åker du på träffar? 
Träffa likasinnade 1 2 3 4 5 
Tillfalle att hitta delar 1 2 3 4 5 
Bra arrangemang 1 2 3 4 5 

Träffarnas placering 
Jag åker på träffar inom 5 mil. 1 2 3 4 5 
Jag åker på träffar mellan 5 och 10 mil. 1 2 3 4 5 
Jag åker på träffar mellan 10 och 20 mil. 1 2 3 4 5 
Jag åker på träffar över 20 mil. 1 2 3 4 5 
Är du intresserad av att ordna träffar? 1 2 3 4 5 
Anser du att SSR ger dig tillräckligt stöd om du vill anordna 
en träff? 

1 2 3 4 5 

Egna förslag: 

INFORMATION FRÅN SSR 
Jag får tillräckligt med information om vad som sker i SSR 1 2 3 4 5 
Jag får tillräckligt med information om bilhobbyn i stort 1 2 3 4 5 

INTERNET 
Har du besökt SSR:s hemsida någon gång? JA / NEJ 
Om du besökt hemsidan, hur ofta besöker du den? 
A) En gång per dag B/ Varannan dag 
C/ En gång per vecka D/ En gäng /månad 

A 	BC D 

Jag har tillgång till Internet. 
(Eget abonnemang) 
Om Nej besvara nedanstående fråga 

JA / NEJ 

Jag har tillgång till Internet. (Finns hos släkt eller vänner.) 
Om Nej besvara nedanstående fråga 

JA / NEJ 

Jag har ej tillgång till Intemet JA / NEJ 
Intemet är ett bra sätt att gå ut med information 1 2 	3 	4 5 

Hemsidan 
Hemsidan är välgjord 1 2 3 4 5 
Hemsidan har en bra utformning 1 2 3 4 5 
Hemsidan är innehållsrik 1 2 3 4 5 
Hemsidan har rätt innehåll 1 2 3 4 5 
Egna förslag: 
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Utdrag ur SSR's stadgar 
SSR's lever upp till målsättningen att: 
Bevara äldre Saab-bilar i originalskick. 1 2 3 4 5 
Verka för en god reservdelsförsörjning till medlemmar till 
rimliga priser. 

1 2 3 4 5 

Öka kunskapen om Saab intressanta historia. 1 2 3 4 5 
Främja ökade kontakter mellan medlemmar genom till 
exempel träffar och rallyn. 

1 2 3 4 5 

Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gentemot 
myndigheter, andra föreningar och organisationer 

1 2 3 4 5 

Egna förslag: 

Här kan du skriva om sådant som du anser enkäten ej tar upp, men som du vill ha delge oss. 

Tack för din medverkan att göra SSR till en ännu bättre klubb för den Saabintresserade! 
Lycka till i lotteriet! Styrelsen 
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Ventilationsrutan  

Tack Ulf! 
Du tar upp en känslig fråga och jag är 
böjd att hålla med dig i mångt och 
mycket. Som jag ser det har vi två 
kategorier medlemmar, i varje fall här 
uppe i Norrlandssektionen. Först puts 
och lackgalningarna typ Stig "Gamle-
man" Johansson, 011e Larsson och 
Staffan "Gardinen" Lindgren. De 
lackar, putsar och kromar jävlar i min 
själ så att bilarna är långt mycket 
bättre än då de var nya. Visst är bilarna 
vackra och ägarna lyckliga över att få 
visa upp sina pärlor och spänna sig 
lite. - Men var är själen? Blir min - 
följdfråga. Dessa lagom nötta och 
orenoverade pärlor som trots att de har 
en och annan skavank är väl ändå mer 
fröjdfulla för bilentusiastögat att titta 
på. Skavankerna visar att bilen an- 

vänts och varit till såväl nytta som 
glädje för sin ägare. Kanske vi ska dela 
in bilarna i renoverad och icke renove-
rad vid våra Concours de' Elegance-
tävlingar? Detta som en uppmuntran 
till dem som vill föra nyttotraditionen 
vidare. Fast samtidigt så ser jag det 
som tråkigare med den andra kategorin 
klubbmedlemmar vilka knappt tvättat 
än mindre rostskyddat, vaxat och 
fräschat upp sina långt från gott skick 
varande bilar. Även om vi åker gamla 
Saabar behöver de ju inte se ut som 
tusan för det. 
Fram för Saabar i gott orenoverat 
bruksskick, de är bäst så! 

Mvh 

Martin Stenlund 

Till "ventilationsrutan" skriv er ni med synpunktel 
frågor eller bara för att få ventilera ideer. Kort sa I 

allt. Insändarna skickas som vanligt till tidningen 
adress. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera/ 
korta ned eventuellt långa brev. 
Red_ 
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B ilen -en utställning om 
bilar och människor på 
Nordiska museet 

Nordiska museets omtalade utställ-
ning "Bilen" öppnade äntligen 
portarna i mars. Utställningen 
skildrar svenskarnas förhållande till 
bilen genom åren. 

Det var med högt ställda förväntningar 
vi körde mot Nordiska Museet i den 
skinande 99-71 :an. Utanför museet var 
det en kö på 10 meter, så svenskarnas 
intresse var det inget fel på. Det första 
som möter oss efter biljettkassan är en 
Benz från 1899, trevlig, men kanske lite 
för gammal för min smak. lett försök 
att någorlunda följa museets upplägg, 
vandrar vi vidare mot en Detroit 
Electric. Bilmodellen är förlaga till 
farmor Ankas bil välbekanta bil. En 
rolig skylt strax intill fångar ögat. En 
vit emaljskylt förkunnar nämligen "Kör 
i skridt". Denna tidiga fartbegränsning 
var ursprungligen avsedd för hästar, 
men fick duga även för bilisterna 
framtill 1906. 

På temat "Bilindustrin" ställs en Saab 
92A, en Volvo PV444 och en Toyota 
Crown från 1963 ut.! Saabs del av 
montern, där man självklart känner sig 
som mest hemma, dominerar Saab 92 
an i rallyutförande samt en modell av 
Saab 91 Safir. Sixten Sason, som 
beskrivs som en av de mest betydelse- 
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fulla industridesignerna som funnits i 
Sverige, hedras med flera av hans 
designade produkter, alltifrån Electro-
lux dammsugare till Saab 99. Sixten 
föddes i Skövde med efternamnet 
Andersson, men tog på 50-talet 
artistnamnet Sason som efternamn. 

I en annan del av montern visas en 
lista över nybilsförsäljningens tio i 
topp lista som förkunnar: 

Volkswagen 
bilar 

24.431 sålda 

Volvo PV 444 23.716 
Opel Rekord 7215 
Opel Kapitän 4.622 
Saab 4515 
DKW 3.186 
Ford Taunus 12M 2.819 
Ford Anglia 2.791 
Austin A30 2.323 
Borgward Isabella 2.303 

För en 92:a fick man betala 6.950 kr, för 
en VW 6.450 kr. Saaben skulle i 1996 
års penningvärde kosta cirka 100.000 
kr.Man får onekligen mer bil för 
100.000 kr idag, åtminstone om man ser 
till prestanda och komfort, men 
knappast om man ser till den inbyggda 
charmen och den egensinniga och 
framsynta konstruktionen. 

I montern "Bilismens landskap" får 
man lära sig att de första motorvägarna 
byggdes i Italien på 20-talet, och att 
den första svenska motorvägen 
öppnades 1954. Det var en 17 km lång 
sträcka mellan Malmö och Lund. En 
höjdare är förstås Sven Liljeqvist's 
Shellmack från Sollebrunn. Mackens 
innehåll ställs nu ut på muse& i en 

exakt kopia av själva mackbyggnaden. 
Mer om bensinbolag: Jag har alltid 
trott att BP stod för British Petroleum, 
och det är i och för sig delvis sant, 
men ursprungligen lär det ha betytt 
"Best Persian" vilket var en kvalitets-
beteckning. Namnförvirringen blir än 
värre, då det första företagsnamnet var 
Benzin & Petroleumkompaniet, vilka i 
sin tur på 30-talet köptes upp av 
British Petroleum. 

På ett annat ställe framgår att nästan 
400.000 människor, det vill säga 10% 
av Sveriges sysselsatta befolkning 
arbetar inom bil- och transportsektorn. 
Vad skulle hända om bilisterna skulle 
protestera och agera hårdare mot alla 
pålagor som var statsmakt kommer 
med? 
Raggarkulturen ägnas stor uppmärk-
samhet. Bilintresserade unga som 
prövade vuxenväldens gränser, 
skildrades av tidningarna som tog 
fasta på bråk och vilda fester. Därmed 
var en kliché skapad som fortfarande 
lever. 

I rallymontern representeras rally-
sporten av en PV544 från 1964. Bilen 
kördes av Joginder Sing till seger i 
1965 års Safarirally. Vår egen Erik 
Carlsson är omnämd och presenterad 
på flera ställen med exempelvis Monte 
Carlo segrarna. Gunnar Palms 
kartläsarlampa i form av en ombyggd 
kaffe/tekanna är en rolig och tidsty-
pisk detalj. 
Strax intill har veteranbilshobbyn och 
märkesklubbarna sin egen monter. 
Citroen tar en stor del. Det berättas att 
på Citroenldubbens styrelsemöten 
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ställs det alltid fram ett porträtt av herr 
Citroen själv på hedersplats. 
Till min stora besvikelse såg jag att 
bland alla andra klubbmärken sakna-
des SSR:s klubbmärke. Museet har fått 
SSR-märken och klubbinformation 
tillskickade tidigare, men tydligen har 
det klickat någonstans. Tråkigt när den 
största svenska Saabklubben med 
mellan 1100-1200 medlemmar inte är 
representerade. Vi har återigen lämnat 
material till museet. 

Montrarna i övrigt är fyllda med 
anekdoter och berättelser om männis-
kors förhållande till bilen. 
Uställningen är fylld med roliga 
skyltar, tillbehör och detaljer. Där finns 
antistatremmen för bilar, 
wunderbaumar i mängder, speciella 
glasögon för att slippa bli bländad 
(påminner om sience fiction), tänd-
gnistprovare i fickformat, bensin- 

dunkar, gamla bilvaxburkar, parkerings-
automater, rattmuffar, smörgås-
behållare och allt möjligt annat. 

Jag tycker att utställningen är väl värd 
ett besök. Nordiska Museet ligger på 
Djurgården, entréavgiften är 60 kr, eller 
40 kr/person för grupper om minst tio 
personer. Under våren och sommaren 
kommer ett antal arrangemang att 
hållas på, eller i anslutning till museet. 
Lördagen den 24 maj arrangeras Lopp 
30 av MHS. Start och mål vid museet, 
start frk) 1100, målgång 1400-1600. 
Söndagen den 1 juni arrangeras 
Gärdesloppet. Lördagen den 12 juli är 
det AHK dagen på museet. 
Museets öppettider är tisdag-söndag 
1100-1700. Torsdagar även till 2000. 
Museet har telefon 08-666 46 00. 

Bakrutans utsände 
Martin Bergstrand 

1 nsdagsträffar i Göteborg 
a var det dags igen. Onsdagen 
1 juni drar vi igång första träffen. 
ågår sedan varannan vecka till 
0 Augusti. Passa på och deltaga. 
ika. bil tjöt. lägga stan i blårök och 
n massa annat skoj. Vi utgår som 

vanligt från 	isvgen 89. 
Toyota center (f.d. Saabs lokaler). 
För mer info ring: Bernt Olsson. tel: 
031-25 69 45. Nicklas Lindberg. tel: 
031-25 59 30 eller 070-575 3671. 
Joel Bemeklev, tel: 031-52 58 73. 
Alla hjärtligt välkomna!! 

Tisdagsträffar i Stockholm, 
Var? Brostugan. 
Tid? 18.00 med avresa 18.30. 

ed start 13 Maj. 



Välkommen till Saab Jubileumsfestival 19971 

Den 19-20 juli arrangerar vi Saabs Jubileumsfestival med anledning av 
att Saab firar sitt 50-årsjubileum som biltillverkare. Som vanligt är 
tidpunkten vald för att sammanfalla med 'Fallens Dagar', då hela 
Trollhättan går i kamevalsyra och staden är full av arrangemang av 
olika slag. Bl a bjuder man flera gånger dagligen på det skådespel som 
utgörs av att de pampiga vattenfallet släpps på för fullt. 

Förhandsintresset överträffar alla förväntningar: Hittills har över 2.000 
anmält sitt intresse för att delta! 

Festivalprogrammet - ett samarrangemang mellan Saab, Bilsport och 
Nostalgia - ser ut så hår: 

Lördagen den 19 juli 

Från 09.00 Registrering av förhandsanmälda veteranekipage 

12.00 	Programmet på Saabs provbana inleds med 
flyguppvisning, parad av Saabs museibilar och 
uppvisning av Saab Performance Team, varefter banan 
öppnas för körning med de egna veteranbilarna 
to m Saab 96 V4, 1980 års modell. 

Kvällen 	Grillfest i Folkets Park med Saab och Svenska Saab- 
registret som värd. 

Söndagen den 20 juli 

Morgonen 	Registrering och parkering för bilar som deltar i pris- 
bedömning 
Klassindelning - se nedan! 
Bedömning av bilarna 
Swapmeet 
Jubileumsutställning inkl. Saabs hela modellprogram 
Prisutdelning 
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Saab Automobile AB 
Informationavd Iningep 

Klassindelning: 
(I varje klass utdelas ett pris) 

Saab 92, 93, 95 (2-t+V4), 96 (24), 96 V4, Sonett, 99, 900 (inkl. Cab), 
9000, tävlingsbilar (alla kategorier), Custom-bilar, 'Long distance' och 
'Peoples Choice'. 

Tidigare klassvinnare är välkomna att ställa ut sina bilar i 'Hall of Fame' 
men prisbedöms inte. 

P.S. Vi tjuvstartar Festivalen redan på fredagen den 18 juli. Då går 
nämligen deltagarna i det norska 'Nordkapsrallyt' i mål i Trollhättan efter 
10 dagars körning Oslo-Nordkap-Trollhättan. Arrangörer av rallyt är 
norska 'Gammalsaabens Venner'. Mer än 250 ekipage är anmälda och 
i Trollhättan kommer deltagarna att bli mötta av ett specialprogram som 
avslutning på rallyt. 

Men som sagt: Fredagen är uteslutande till för deltagarna i 
Nordkapsrallyt - den verkliga festivalyran drar vi igång först på 
lördagen. 

För ytterligare information om Saab Jubileumsfestival och anmälnings-
blanketter: Ring Peter Bäckström (0520-85 943) eller Göran Fredriksson 
(0520-84 819 eller 010- 333 89 70). 

OBS! Deltagandet är kostnadsfritt, men rumsbokning ombesörjes inte 
av Saab. För att underlätta er rumsbokning bifogar vi en lista över 
hotell, campingplatser etc. 

På Saab Opel Sveriges internetsida (http://saab  opeLse) kommer vi att 
under våren återkomma med kompletterande information. 

Välkomna till en hejdundrande Saab-fest i 50-årsjubiléets tecken! 

Med vänlig hälsning, 

011e Axelson 
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Saab Jubileumsfestival 1997 - 19-20 juli 

Anmälningsblankett  

Namn: 	  

Adress: 	  

Telefon:  	Telefax: 

Medlem i Saab-klubb: 	  

Vi kommer : 	 st på middagen den 19 juli. 
( Svenska Saabregistret och Saab står för värdskapet ) 

Bil: 	  Årsmodell: 	 

Jag vill deltaga i bilbedömningen, kategori: 

92 0 99 El 
93 El 900 ( inkl. Cab.) 0 
95 (2-takt och V4) 0 9000 0 
96 2-takt 0 Tävlingsbilar El 
96 V4 0 Custom bilar El 
Sonett 0 Long distance El 

Sänd denna anmälningsblankett före 1997-05-15 till: 

Maria Zetterberg 
Saab Automobile AB 
Informationsavdelningen 
461 80 TROLLHÄTTAN 

Fax: 0520-815 38 
Tel: 0520-844 09 

SAAD 50 114747 
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FSO:n, 
V4:an med 
nio ? liv. 
Det hela böljade med ett samtal från 
svåger Rally-Johnny Hellström 
hösten 1988. Du måste bara rädda en 
96-71:a från att bli pressad på 
Bromma & Botkyrka Bilskrot. Som 
vanligt var det brådis och betänke-
tiden blev betydligt förkortad av 
Johnnys förlösande ord som: 
Fabriksmoterad 1700-sats, rosfri, 1 
ägare, 10.000 mil osv. 

Vad gjorde då denna V4 
hingst på skroten? 
Jo, ägaren tog gen-
vägen hem genom ett 
par trädgårdar efter en 
glad fest så den röde 
blev lite tilltuffsad i 
fronten och 2-tummet 
låg nog kvar i potatis-
landet. Då polisen tog 
körkortet för den extra 
glade SAAB-ägaren tog 
skroten hand om bilen. 
Men då Johnny har en stadig order 
inne på skroten att bli uppringd då ett 
intressant objekt kommer in (läs V4) 
blev det som det blev. 
Efter snabb provkörning och justering 
av växellägena var man ju givetvis såld 
och det blev FSO:n också. Redan 
nästa dag satt det en USA-front, nytt 

Simons 2 tum, svarvade EMSfälgar + 
med lite annat godis från hyllorna såg 
min nye vän riktigt trevlig ut. Att 
lacken var fruktansvärd matt gjorde 
inte så mycket för den gick fruktans-
värt bra och inredningen var i nyskick. 
Åren gick och FSO:n blev en perfekt 
och pålitlig 2:a bil. Jag tog alltid den så 
fort det blev tillfälle att ut och reta nån 
vid nåt rödljus eller köra familjen till 
OBS. Vår Volvo-kombi körde hustru 
Ulrika mycket oftare än jag (undrar 
varför). 
Sommaren 95 hade jag haft i gång 
"Monstret" 95-77:an några år så FSO:n 
fick en ny ägare (Karin) som behövde 
en andrabil över sommaren. Det mesta 
av godiset flyttades över till Monstret 
och FSO:n blev klädd i bättre beg. 

flyglar och dörrar givetvis i olika 
färger. Den pigga 1700-motorn fick 
dock sitta i tills Karins semestertripp 
runt Sverige var avklarad, för pålitli-
gare maskin har jag aldrig haft.Nå, i 
augusti kom skräcksamtalet. FSO:n var 
på Södertäljeskroten, ditbärgad på 
natten efter en våldsam rullning 1 km 
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från min bostad. Som ni vet klarar ju 
det svenska stålet en del stryk, men 
hur Karins 18-årige son hade lyckats 
rulla på en 50-sträcka och åkt nästan 
100 meter på taket, ja det kan man ju 
bara spekulera om. Några 50 km var det 
nog inte tal om för det satt ju en rask 
maskin i. 
Nu var det bråttom att få ut FSO:n från 
skroten (för andra gången) innan den 
blev ännu mer platt. Karin var väldigt 
ledsen över att FSO:n blev skrot, men 
desto gladare över att sonen i sista 
stund tagit V4:an istället för den nya 
Nissan Micran som säkert hade blivit 
av med taket i samma smäll. Ja, då var 
man på skroten igen och hämtade ut 
FSO:n och skrotkillarna gjorde stora 
ögon när motorn drogs igång och 
gamle vännen kämpade upp på släpet 
för egen maskin. Men vad skulle jag 
nu göra? Karin var flott och sa att jag 
fick tillbaka "vår" bil gratis bara hon 
fick filten i baksätet. För övrigt var det 
väl ett takbyte + nya flyglar och dörrar 
som gällde då själva stommen fortfa-
rande var hel, men då jag hade somnat 

av totalt i 93 GT-projektet var det 
knappast läge att börja byta tak på en 
brulcsV4. 
Räddningen kom i form av rallyå'kande 
grannen Fredrik som haft sin gamla V4 
i många år och som dessutom var 
skicklig plåtis. Nu behövde han en ny 
kaross och blev såld då han såg hur 
frisk FSO:n var (förutom bagatellen 
med taket osv). 
Under sommaren 96 byttes tak + lite 
förstärkningar i stommen. Det var då 
han upptäckte att det var en T-kaross 
med extra tjock golvplåt som dolde sig 
under all massa som första ägaren + 
jag smetat på. Det var förklaringen 
varför denna 71:a ej rostat i golvet 
trots ett rätt hårt liv på saltade vägar. 
Som slutsummering har FSO:n inom 10 
år klarat en fyllkörning, 1 pålcöming 
bakifrån, 2 skrotbesök och ska nu 
börja sin karriär som nybyggd vit och 
gul rallybil i Veterancupen för bilar 
1966-72. 
Vi får hoppas att FSO 244 får en lugn 
ålderdom med A-föraren Fredrik så att 
vi slipper hämta den nån mer gång från 
skroten. 

Tack för ordet 
Yngve Ekberg 
FSOligare 
1988-1995 
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Inbjudan 
1987 "10 ÅR" 1997 
Östdöta SAAB Klubb 

Jubileums-Vårträff! 
Under 2 dagar 

970531 - 970601 

51515074‘,4 

rue' 8 

   

   

Lördag: 
SAMLING LANDERYDS HEMBYGDSGÅRD: 
LINKÖPING 	 från Kl. 09.00 
Visning av Hembygdsgården med museer. Fika! 	Kl. 10.00 
Omkring middagstid startar vi vårt sedvanliga rally. Färden går söderut. 
MATUPPEHÅLL utmed vägen. Egen picknick-korg.  
SLUTMÅL Pinnarps vildmarkscentrum KISA: 

Logeringmöjligheter: 
Den äventyrlige tar med sitt tält. Pris. 100 Kr 
För varmare boende, Husvagn. Pris. 100 Kr. El. + 25 Kr. 
Den bekväme hyr en stuga (4 - 6 Pers.) Pris. 670 Kr. 
Vi har ett antal stugor reserverade. Först till kvarn.... 
Ev. kan 2-bäddsstugor ställas till vårt förfogande. 

Eftersom vi inte fått oss någon lagad mat på hela dagen har vi 
fixat så att restaurangen vid Pinnarp ställer upp till en kostnad 
av 80 Kronor. Måste förbeställas. 

Under kvällen kommer vi att grilla! 'Vad bestämmer du själv" 
(Ev. kommer vi att arrangera något äventyrligt.) 

Söndag: 
Vi samlas för kortegekörning till Grahns bilar i Kisa där vi stäl-
ler upp våra bilar. 
Avslutning med prisutdelning. ca . Kl. 14.00 

ANMÄLAN KLUBBEN TILLHANDA SENAST 970510  
(3 VECKOR FÖRE) 	Startavgift 100 Kr. 
Till: Kenth Druid , Blistadlund Gistad 590 62 Linghem. 
Info 013/ 734 70 el 010/ 640 41 41. 
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Anmälninngsblankett 
Östgöta Saabklubbs 
Jubilkims-Vårträff 
970531 - 970601 

Härmed anmäler jag/vi oss till träffen! 

Namn: 
Adress: 
Tel: 
Klubb: 

    

    

 

Fordon: 

  

    

Boende  
Antal boende i: Tält: 	Husvagn: 	Stuga 6-bädds: 

Ni som önskar boende i stuga inbetalar avgiften 670:-/stuga till 
Östgöta Saabklubbs Postgiro 291708-6 samtidigt som anmälan 
inskickas, dock senast 970510. Ange "betalning för stuga på 
vårträffen" på talongen och glöm ej att skriva vem som betalar! 
Jag önskar/önskar inte att klubben försöker hitta någon som 
kan ta de 	platser som vi ej använder i stugan. 
Inbetald stugavgift är bindande och återbetalas ej. 

Mat  
Mot en kostnad på c:a 80:-/person kan vi få en Fläsknoisette 
serverad efter ankomsten till Pinnarps vildmarkscentrum. 
Beställer fläsknoisetter å c:a 80:-/st, Antal: 	 
Ni som ej beställer fixar själva er mat. 

Startavgift erlägges vid träffstarten. Camping och matavgifter 
direkt till Pinnarp på träffen. 
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BAKRUTAN 

Rätta svaret på knep & knåp korsordet var inskickat 
av Pernilla Johansson i Störlinge. En överraskning 

kommer på posten. Nedan finns lösningen på korsordet. 

På vilken bilmodell satt 
detta topplock monterat? 

Som vanligt vinner 
första rätta inskickade 
lösningen. Lycka till! 
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MARKNAD 

Linköping 
Bilar, reservdelar, tillbehör mm 

Lördagen den 30 aug 1997 kl 10.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABICLUBB 
sin årliga Saabmarlmad. där allt från reservdelar till hela bilar säljes: 
Saab 92 till 9000. 
Plats: Gistad. som ligger utmed gamla E4:an mellan Linköping och 
Norrköping. Följ pilmne - SAABMARIC.NAD" från Gistad samhälle mot 
idrottsplatsen. 
Säljplatser c:a 3x8 m 60 kr 
Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före den 28 aug. 

SERVERING AV KAFFE, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMALNING.AR OCH FRÅGOR TILL 

Erland Johansson 
	

013-27 at 12 
Mats Phersson 	013-631 67 	

'blå ÖTA 

VÄLKOMNA! 
	[-Cu/ 

breiazer~ 

;e4t, 

1(4  
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OM: 
"Birgers begagnade billiga bilar 
Bratten" har setts annonsera hårt i 
lokalpressen Västerbotten. Allt från 
Saab 93 renoveringsobjekt till dyra, 
fina och sommarkörda saab 96 V4:or. 
Alltid något för varje plånbok. 

Stig "gamlernan" Johansson har 
ånyo inte kunnat behärska sig utan 
dragit hem ett objekt igen. Det är dock 
inte en Saab denna gång. Kan det vara 
en Skoda Oktavia eller en Lancia 
Aprillo? 

Martin Stenlund har visst dragit hem 
ett antal gamla Saabar igen. Även om 
han är märkestrogen undrar redaktören 
vad det tjänar till. En pärla var i och för 
sig malmgrå och skattebefriad. Det 
verkar som om han tänder mest på grå 
bilar för tillfället. Om bilarna tänder då 
man vrider om nyckeln i tändlåset är en 
helt annan fråga. 

"Bättre lyss till den kolv som smält 
än att aldrig starta en Saab Sport!" 
Sägs en av klubbens mest kända 

medlemmar utropa i travesti över 
Heidenstam. Fast på Heidenstams tid 
fanns ju inte saab Sporten, men som 
tur är det överflöd på kolvar till 
tvåtaktarna. 

Birgers billiga biltips: Köp Saab, köp 
Saab, köp Saab, håll igång!! 

Från säker källa i Umeåområ'det 
meddelas det att Bosse Nordström har 
skalat Bananen! Dvs, hans gula 96-66 
som på något underligt sätt blev lite 
avskalad under rallyt "Kalldrage". 

Nicklas "Turbo-Nicke" Lindberg har 
återigen provat väghållningen på sin 
95-65 med förödande resultat. Då hans 
passagerare i dödsförakt lyckades 
hålla sig fast, trots två'hjulsköming i 
rondell på regnvåt asfalt. Nicke får i 
fortsättningen finna sig i att åka ensam 
i sin 95:a! 
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MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET 
IDEELL KULTURELL SAMAL1NSLUTNING AV KLUBBAR. FOR ÄLDRE VÄGFORDON 

KANSLI. BOX 211 52. 100 31 STOCKHOLM TEL 09-30 23 01. FAX 09-31 27 06 
AIHR.F-FORSAKRINGEN: BOX 210 97. 10031 STOCKHOLM TEL 09-320331 FAX 08-31 27 06 

BESOKSADR-ESS: TONITEBOGATAN 25. STOCKHOLM. 
ORO NR. 802013-6041 POSTGIRO 45 66 18-8 

Stockholm 1997-03-14 

Till alla MHRF-klubbar 

Beträffande ny förmögenhetsskattelag till 1998 års taxering: 

I kväll, vid MHRF:s styrelsemöte, kunde vi till vår stora glädje notera ännu en stor framgång 
för MHRF. Finansdepartementet har lagt fram lagrådsremissen till förmögenhetsbeskattning, 
och utan minsta tvekan har man tagit hänsyn till 1v1HRF:s inlaga om äldre fordon. 

Som tidigare kommer det att utgå förmögenhetsskatt med 1,5% på förmögenhet över 
90(1000:-. Frigränsen på yttre lösöre (bl.a. bilar och båtar) är 10.000:- men man har gjort 
undantag: bilar som är 30 är eller äldre undantas från beskattning, liksom föremål som 
deponerats på museum. 

Lagen ska träda i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Den 
ska även tillämpas vid preliminärskatteberäkning som som sker efter ikraftträdandet. 

Vi ville gärna att ni skulle få reda på detta så fort som möjligt, och sänder därför fax till alla 
klubbar dit vi har ett aktuellt faxnummer. Vi kommer givetvis också att påpeka att texten bör 
omfatta alla samlarfordon, inte enbart bilar, 

Styrelsen 

Källa: FAR INFO 97:6/160 (utg. Föreningen Auktoriserade Revisorer) 
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Evenemang 1997 

17-18 Maj 
31 Maj-1 Juni 
31 Maj-1 Juni 
6-8 Juni 
14 Juni 

4-6 Juli 
5 Juli 

7 Juli 

18 Juli 

25-27 Juli 
28 Juli-2 Augusti 
16 Augusti 

23 Augusti 

30-31 Augusti 

30 Augusti 

RHK-race och sportvagnsmeeting, Anderstorp. 
RHK-race och sportvagnsmeeting, Falkenberg. 
Östgöta Saab klubbs Jubileumsträff. Se inbjudan. 
Klubbträff, Anderstorp. Se nästa sida för info. 
Saab-rally, utgår från Kristianstad. För anmälan och info: 
Michael Isaksson, tel: 044-635 67. Senast 1 Juni. 
RHK och sportvagnsmeeting, Ring Knutstorp 
Bå'stad classic car show, Norrviken/Båstad. Ring 
Sune Svensson, tel: 040-49 02 62. Om du vill ställa 
ut din Saab. I samband anordnar Saab Skå'nia träff, 
kontakta Ulf Stenson för anmälan och info, 
tel: 042-24 23 23. 
Saabträff med rallyslinga, Malung. Kontakta: 
Ronny Berntsson, tel: 0280-12353 (förmiddagar) eller 
Bo Thorildsson, tel: 0280-14089 (efter 20.00) 
Samkörning till festivalen i Trollhättan, kontakta: 
Ulf Stenson, tel: Se ovan. 

SSK Raceweek, Kinnekulle Ring. 
Classic car week, Rättvik. 
Saabträff i Växjö. För information ring: Hans Claesson, 
tel: 0470-301 58 eller Matthias Roswall, tel: 0143-149 22. 
Söderturen, anmälan senast 16/8. För anmälan och info: 
Yngve Ekberg, tel: 08-774 28 85 eller John Jonasson, tel: 
08-25 89 48 
Automobil sportscar show, Mantorp Park 

Saabmarknad, Linköping. Se separat inbjudan. 

Ni som tänker anordna någon tråff eller har några frågor som rör 
olika evenemang kontakta vår klubbmästare .Vicklas Lindberg på 

telefon: 031 25 59 30. 
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Evenemang 1997 

Klubbträff i Anderstorp 6-8 Juni 

Den 6-8 Juni vet jag var ni skall vara, nämligen i Anderstorp. Det kommer att bli 
"swap meet", körning på GP-banan, minibilar & crosscart, parad och concours de' 
elegance. SSR kommer att ha en egen uppställningsplats nära banområdet där det 
kommer att serveras korv till alla medlemmar. Klubbshopen kommer också att vara 
på plats, passa på att fynda. 
Fredag 6 Juni blir det parad genom Anderstorp där Kungen blir hedersgäst, 
concours de' elegance tävlingen går då också av stapeln. 
Lördag 7 Juni mellan kl. 16 och 17 blir det körning på GP-banan med egen bil! 
Montera det rätta avgassystemet på din tvåtaktare, för V4:orna blir det givetvis 
klubbens 2" system! Tävlingar blir det i form av STCC den svenska motsvarighe-
ten till brittiska BTCC. Sport och formelbilar kommer också att finnas med. Det 
pågår förhandlingar om ett "mini Le Mans", GT race samt en tävling för historisk 
Formel 1. Putsa era Saabar, allt från 92-99 är välkomna. Montera gärna något 
sportigt attribut på er bil så möts vi i Anderstorp. 

PS 
Hjälp mottages gärna då jag är optimistisk att det kommer många bilar, detta kan bli 
en riktig förövning till Festivalen i sommar. Kontakta Bernt Olsson för vidare 
information, adress: Se sista sidan. DS. 

Stora höstträffen i Umeå 1997 
Träffen går av stapeln troligen sist helgen i augusti och då ska för att kanske få 
igång fler aktiviteter inom Norrlandssektionen, genom omröstning utse en komplett 
ny styrelse! Allt för att vi ska bli bättre! OBS! Valbara och röstberättigade är 
endast medlemmar i Svenska Saab Registret! 
Förslag på frivilliga styrelseledamöter mottages tacksamt av Martin Stenlund. 
Även förslag på nya aktiviteter önskas. 

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

Ovanlig Saab 96-70 söker ny händig 
beskyddare. Stort soltak, tonade rutor 
runt om med bakre öppningsbara. 
USA-front. Pris: Högstbjudande lägst 
6.000 kr. 
Saab 93-60. Mitt avstannade projekt är 
nu till salu, tanken var ett utseende likt 
GT750 och modernt innanmäte, 
trimmad V4 växellåda med Sonett 
slutväxel. Allt genomgånget av Hans 
Eklund. Röd skinnldädsel, tonade 
specialgjorda rutor runtom. Runda 
mätare från Sport och mycket mer. Pris: 
Beroende på utrustning. Delar i 
mängder till Saab 2T och V4. Ring och 
fråga. 
Johan Brusewitz, tel 0152-175 91, 
010-650 48 69. 

80 mod. 96 V4 jubileum önskes kjöpt. 
Har du et bra eksemplar av en slik bil 
så ta kontakt med meg i Norge. Bra pris 
for bra bil! Ta sjansen, ring eller skriv 
till: 
Jöran Ödegaard, Martin Stokkensv 
27,7027 Trondheim, Norge, tel +47 
72 55 82 15. 

Saab 93: 2 bakskärmar hö/vä något 
rostiga, bakruta, sidorutor hö/vä, lister 
till rutor, balducka något rostig. 
komplett instrumentbräda, bra grill. 
Saab 95: Komplett rostfri baklucka, 
delar bakre kofångare, bakskärmar hö/ 
va. 
Claes-Göran Ericsson, tel 0520-975 
85. 

Till Saab 99: Fyra EMS-fälgar 
(fotbollsfälgar, fyrhåls aluminium) med 
särskilda muttrar. Pris: 1.200 kr. 
Hans Erling, tel 08-511 716 24, fax 
arb 08-788 76 03. 

Saab 99 -70, 2 dörrars beige, dragkrok, 
bra renoveringsobjekt, avställd 1987, 
aldrig avregad. Pris:! .500 kr 
Martin Bergstrand, tel 018-36 91 56. 

Saabo -67. Vit/grå. En ägare ny-1989. 
Avställd sedan 1984. Fint "orört" 
originalskick. Ej ommålad inuti, 
originaltyg på dynor och gardiner. 
220V insatt. Säljes till högstbjudande. 
Magnus Lindberg, tel 011-34 34 23. 

Fyra Ronalfålgar till 95/96. Pris: 
Högstbjudande. 
Åke Holmsten, tel 0512-502 91. 

Saab 95-62. Fint renoveringsobjekt, 
sparsamt med rost. Pris: 4.000 kr 
Anders Eriksson, tel 08-605 25 60, 
fax 08-72496 12, mobil 070-75684 
45. 

Fabriksnytt originalkrom: Till Saab 96 - 
64 och bakåt. 1 st stötf. böj HB. 1 st 
mellanstycke till främre stötfångare. 
Pris: 750 kr st + frakt. 1 st Solex 
trippelförgasare. Pris: 400 kr. 1 st nytt 
original mellanstycke önskas byta mot 
1 st nytt mellanstycke till bakre 
stötfångaren. 
Gillis Svensson, tel 0490-161 24. 
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riöp silij 
Saab 96-62, nybes u.a, bruksskick, 
beige. Pris: 5.000 kr. Ny mittdel stöt-
fångare fram "långnos". Pris: 1.000 kr. 
Plastskärmar fram till "kortnos". Pris: 
500 kr för båda. Saab 96-68, avställd, 
obesiktigad, vit. Pris: 2.000 kr. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 efter 
kl 20.00. 

Saab 96 V4 -67. Ny koppling utbytt 
växellåda, renoverad huvudcylinder, 
bruksskick, ej helt original. Pris: 4.000 
kr. 
Magnus Rönn, tel 0498-27 88 55. 

Saab 95 -72, få ägare, ful men relativt 
rostfri, går hyfsat, fma vinterdäck, 
avgäld. Pris: 2.000 kr. 4 st breddade 
2T fälgar, 1" utåt. Pris: 5001cr. 2 st 
sportfälgar, blästrade och 
svartlackerade. Pris: 3001cr. US-turbo 
fälg. Pris: 100 kr. Påbörjad soffa, V4 
bakdel, skänkes mot hämtning. 
Christer Borg, tel dag 016-10 33 81, 
tel kväll 016-14 28 24 eller 0705-36 
6202. 

Saab 93 A -57. Grå, samma ägare sedan 
1957. Körd bara under sommarhalvåret. 
Nytt batteri och nya bromsrör samt 
nya strålkastarinsatser. Se Bakrutan 1/ 
96. 
Percy Breisler, Logdansvägen 22, 
172 42 Sundbyberg, tel 08-62847 28. 

Saab V4 Monte Carlo -66. 
Renoveringsobjekt, komplett sånär 
som på ratten. Rostig kaross, nya 
skärmar och mycket fmt horn medföl- 

jer. Pris: 6.5001cr 
Göran Dahln, tel 08-85 16 28, 0705- 
32 96 18. 

Saab 95-75, kaross utan motor och 
låda, papper. Fin inredning ytterst lite 
rost, 1000:-. 
Saab 95-78, röd, renoveringsobjekt, 
mycket nytt, lite rost, mycket delar, 
2500:- 
Nya delar: gula Koni stötdämpare fram 
93-99. Hjulus komplett med snedvägg 
vänster till 95:a (nr 7391675). Huvud-
kopplingscylinder 95-99 (nr 8944993). 
Dörrytterplåt höger (nr 7600190). 
Instruktionsbok 93-58 samt diverse 95- 
96 tvåtakt. Bromsslangar 93-96 -61 fram 
och bak. Stänklappar (nr 737324) 2-takt 
samt tidig V4, (nr 737979) till V4. 
Sandplåtar 93 bak komplett sats både - 
58 och 59-. Handbromsvajer 93-96 upp 
till årsmodell 61+diverse annat. 
Begagnade delar: Reservdelskatalog 
93 från feb 59, reservdelsprislista 92-93 
från feb 59, diverse instuktionsböcker 
93-V4, dörrar V4 bra skick 68-80. 66:a 
motorer mest bra motorblock även 60- 
65, skärmar höger V4 fram, silver och 
röda motorer till V4 i bra skick. 
Fredrik Ekendahl tel 08-878800 efter 
21.00, 070-5878801 

Saab 96-71, 11000 mil i toppskick, 
beige, 15000:- 
Saab 96-64, brun, mycket fin, går bra, 
körklar, pris 12000:- 
Tobbe Karlsson tel 08-59122872 
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Köp & sälj 

MYCKET nya delar till Saab 2T, V4 
och 99 Triumph. Strålkastarskydd med 
sugkopp, kylarskydd, termostater, 
fördelarlock med flera eldetaljer, 
stötdämpare, bromsrepsatser till 
huvud- och hjulcylindrar, 
bromsslangar, ventilkåpspackningar, 
hastighetsmätarewirar, ventiler, kolvar, 
styrleder, torkarblad, kylarslangar, 
kullager och bromsklotsar. Repsats 
kopplingshuvudcylinder 99/900. 
Komplett förteckning fmnes på 
delarna. 
Roger Andersson, Höla 2074, 83001 
Hallen, tel 0643-230 00. 

Drivknutsdamasker till kortnos, lång 
och kortnos framflyglar, 1 st flygel V4 
plast, diverse tänddelar 92, 93, 95, 96. 1 
st 65-motor. 3 vxl lådor, kortnos 
motorblock, bromsbelägg fram 59-66. 
Vattenpumpstätningar 93, 95, 96 tom 
1968. 7,6 och 312 graders kamaxlar, 
diverse litteratur från 1960, såsom 
broschyrer och instruktionsböcker. 2 
st JP fälgar utan bult och kåpor. 
Renoverade oljepumpar Saab Sport, 
diverse delar från skrotade kortnosar 
och V4:or. 
Erik Randa, tel 08-71061 13. 

Diverse olika Saab broschyrer. Boken 
"Vad får jag mest ut av min Saab" och 
"Saab för Saab". Saab nålmärken. 
Claes Göran Dahlqvist, tel 0650-169 
19 (efter kl 18.00). 

Saabo husvagn -67, renoverad fm 
vagn. Saab V4-67 silversand, fräsch 

orenoverad (fråga John Jonasson), 
renoverad växellåda, helt original. 
Saab 99 Turbo -78, svart 3 dörrars, 
orenoverad = ärlig. Körbar, behöver 
lite kärlek och rostsvetsning för att bli 
fm. Eventuellt tages V4 1700S i byte 
mot dessa bilar. Fina inredningsdetal-
jer till olika V4:or. Drivknutsdamasker 
707095, sexbladig fläkt till kortnos. 
Delar från skrotad 99 EMS -77. Broms-
repsatser till 93. 
Saab och Lancia broschyrer 1970-90, 
planscherna "En unik  bilhistoria", 
"Från grön till blå". Bilen idag 1969-79. 
Riktiga höjdare! 
Martin, tel 0961-617 33. 

Saab 96 V4 -77. Två ägare 8.000 mil. 
Fint skick. Pris: 10.000 kr. Reservdelsbil 
96 V4 och extra motor. Pris: 1.000 kr. 
Delar: Plåt, krom och interiör till 92, 93, 
95, 96. 
Stefan Gustafsson, tel 0492-403 54. 

Saab 93B -59. Säljes pga dödsfall. 
Bilen har plåtren kaross, delvis 
uppsvetsad. Bra skärmar finns i plåt. 
Motorn går, men behöver nya lager. 
Bra växellåda. Bilen står i Ålem, vid 
Mönsterås. Pris: Högstbjudande. 
Esbjörn Forslund, tel arb 08-71922 
65, kväll 08-532 510 84. 

Saab 96 V4 -70. Ömt välvårdad 
enägarebil, inredning i nyskick, endast 
12.000 mil. Saab pedal car 60-tal. Pris: 
17.500 kr för båda bilarna, eller sepa-
rata bud. 
Bengt, tel 044-21 0050, 21 00 60, 
070-559 70 95. 	 59 
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Köp & sälj 
Automatväxellåda till Saab 99-73. 
Fabriksrenoverad, körd sex månader. 
Okänd, tel 090-49 290, 090-190619. 

Saab 96-64. Halvhyfsat renoverings-
objekt eller reservdelsbil. Bra driv-
paket, -motor och växellåda. Pris: 2.000 
kr eller byte mot minicross, 
renoveringsbar mc eller annat förslag. 
Leif Andersson, tel 018-38 65 53. 

OmIcromad kofångare säljes till Saab 
96, 1 st fram komplett med horn. Pris: 
1.900 kr. 1 st bak komplett med horn. 
Pris: 1.900 kr. Nya tändstift kan köpas 
på beställning. NGK A7, A8. Pris: 45 
kr/st. Begränsat parti nya 
bromsslangar. 9662-65, Saab nr 
7317563. Pris: 80 kr /st. Begränsat antal 
bromscylindrar till Saab V4, fram kan 
köpas på beställning. V-fram nr 
7328453. H-fram nr 7328461. Pris: 300 
kr/st. 
Ted Stockhaus, Ekonomstråket 311, 
907 30 Umeå, tel 090-19 74 70. 

Inredningar till: Lagunblå 96-78, beige 
95-71, vit 95-76 (brun klädsel), 
jadegrön 95-78. Motorer och växellå-
dor till Saab V4, provkörda och klara 
att monteras i bil. Växellåda Saab 99 - 
75, provkörd, fungerar väl. Pris: 400 kr. 
Saab 95-68 komplett renoverings-
objekt, rostig baktill, kan provköras, 
allt fungerar, extra delar medföljer. Pris: 
2.500 kr. 
Mattias Roswall, tel 0143-139 22, 
0705-83 64 62. 

Saab 95-68, komplett renoverings-
objekt, vettig karossmässigt. Pris: 
1.500 kr. Saab 96-78, besiktningsklar, 
koppling måste bytas. Diverse lösa 
delar medföljer. Pris: 3.500 kr. 
Karl- Gunnar Karlsson, tel 0221-718 
28, 350 95. 

Nya delar. Bagagelucka 96:a. V4 skärm 
VF 69-76. Dekorplåt höger 95:a. Lucas 
vindrutetorkarmotor. Begagnade delar: 
Lucas vindrutetorkarmotor, vä dörr 
tvåtakt i bra skick, baklucka till 95:a i 
bra skick. 
Sune Johansson, Runebergsgatan 
50B, 611 37 Nyköping, tel 0155-21 
84 41. 

Saab V4 jubileums 80:a. Mycket bra 
kaross, dålig motor, annan motor 
medföljer. Läderratt original, varvräk-
nare. nackstöd bak. Många nya delar t 
ex strålkastare, damasker, kulbultar, 
bromsok, bromsskivor, bromsslangar, 
handbromsvajrar. Nya kompletta 
bromsar bak. Nytt komplett avgassys-
tem. Nya däck. Skattat och besiktigad. 
Pris: 20.000 kr. 
Niclas Söderberg, tel 0290-911 19. 

Saab V4. 1966 
6500 mil, ljusgul, går mycket bra. Lite 
rost i dörrar, parkeringsskada vänster 
skärm, fram och bak. Klädsel tip-top 
förutom förarstolens ryggstöd. 
Ammi Fäldt, tel: 019-611 54 35 
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Köp & sälj 
Köpes: 

Små emblem "Saab Sport" till fram-
skärmar och stort till bakluckan. Temp-
och tankmätare till Sport/ Monte 
Carlo. 
Ulf Ericsson, tel 0322-404 76. 

Saab 93 eller 96 tvåtakt i fmt skick 
köpes. 
Martin Agstam, tel 026-61 1374, 
010-208 56 01. 

2T motor i bra skick. 1962-64. 
Niclas Söderberg, tel 0290-911 19. 

Saab V4 1700S köpes oavsett skick, 
släpvagn "Foldaway". Röd/grått 
baksäte till sport, bromsskyddsplåtar 
till Sport, kolvar till V4 
bromsokbakstötdämpare till Saab 95, 
bromsdelar till V4 fram, bakre sidorutor 
till Monte Carlo -66. Originalverktyg 
till V4 samt 99 turbomotor. 
Mätutrustning till K-Jetronic insprut-
ning. ANA-Nytt 1959-65, engelska 
motortidningar, broschyr Saab 95/96 
1961-64. 
Martin, tel 0961-617 33. 

Till Saab 96 V4 -80 jubileumsmodell: 
Sport/läderratt nr: 12401, främre spoiler 
nr: 21998, Radiokonsoll V4, nackkudde 
fram Saab V4/99 stol nr: 123300014, 
"lilla" kudden bak V4/99 säte nr: 
123310013, nackkuddarna helst i blå 
plysch. Nytt eller bra begagnat. 
Magnus Blomberg, tel 0150-223 63. 

Till Saab 93B -59: Framstolar, grått tyg, 
röd galon och silverfärgad keder i fmt 
skick. Även dörrsidor av samma typ, 
fram och bak. 
Bo Thmildsson, tel 0280-14089 efter 
kl 20.00. 

Saab original Sport / Rallyklädsel till 99 
-78. 
Martin Bergstrand, tel 018-36 91 56. 

Komplett original verkstadshandbok 
till Saab 900 Turbo -81. Kopior går 
även bra. Nya motordelar typ kolvar, 
lager o s v. Vindavvisare dörr 105 131 
007, kåpa luftutsläpp 116 006 008, 
Gasfjäder till baklucka med "fågel-
badet" 92 93 580, skyddslist dörrar 105 
215 024, förvaringsbox bagageutrymme 
116 262 007, bagagerumsmatta 116 268 
004, skyddsnät 116 271 008. OBS! 
Endast nya delar. 
Per Jakobsson, Sleipnervägen 17, ltr, 
136 42 Haninge, tel 08-745 54 45. 

Till Saab MC 850: Motor komplett eller 
delar, original extraljus och fästen, 
framstolar med rött galon, övre list 
vänster sidoplåt, dörrlister, spolarburk 
med motor. 
Till Saab Sport 62-64: Topplock, 
luftrenare, fördelare, sportemblem till 
framskärmar och baklucka. 
Hans Larsson, tel 0532-102 45. 
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T2- •• .1. nop smf 

Saab 95-78. Endast bil i fint skick är 
utav intresse. Eventuellt kan en fin - 
77:a vara intressant. Frontspoiler till 
Saab 95/96. Dörrar till Saabo. Fräsch 
baklucka till Saab 9572-78. 
Radiokonsoll till Saab 95/96. Sport/ 
Rallyklädsel till 99/900 med höga 
ryggen 
Mats, tel/fax 0150-129 04. 

Till Saab 95-62: Komplett inredning 
eller bara framstol. Blått tyg / grå 
galon. Inredning till Saab 93, röd 
galon, med svart-röd-rutigt tyg med 
diamantformade rutor. 750cc motor 
komplett. 2 st diagonaldäck med vit 
sida köpes även om de är slitna. 
Stötfångare till Saab 93 och Saab 96, 
behöver ej vara helt 100 %-iga. 
TanIdocksgummi till Saab 96. Temp-
mätare till Saab 92A, första serien med 
stora siffran. Övrigt till Saab 92: Krom, 
framrutelist, bromscylindrar och dörrar. 
Göran Dahln, tel 08-85 16 28, 0705- 
32 96 18. 

Till Saab 96 långnos: Innerskärmar 
fram och bak 
Lars Erik Holtsung, tel 0300-292 52. 

Saab 9560-64 i fint skick. 
Stefan Gustafsson, tel 0492-403 54. 

Till Saab 99-77 USA: Vänster 
strålkastarsarg i plast även höger. Till 
Saab 96-61: Vänster dörr med trekan-
ten, dörrklädsel och framstolar vitt tyg 
/vit galon. Guirunimatta, även byte mot 
62 

långnosmatta i bra skick. 
Anders Dahl, tel 08-775 99 67, efter 
kl 17.00 010-698 27 28. 

Saab 9559-78 i bra skick. Eventuellt 
delbyte Saab 900 GLE -80 i hyfsat 
bruksskick. 
Peter Schmidt, tel 0586-343 26. 

Handskfacklucka nr 7171754 till Saab 
Sport komplett med handtag, även löst 
handtag av intresse. Fotografier och 
filmer från 1950-1964 års Midnattssols-
rally. 
Claes Göran Dahlqvist, tel 0650-169 
19. 

BY tes 
Finnes: Vänster och höger framskärm 
till Saab 93A, bytes mot framskärm till 
Saab 96-61. 
Anders Dahl, tel 08-775 99 67, efter 
kl 17.00 010-698 27 28. 

Toppfin Saab V4 -67, silversand bytes 
mot V4 1700S. 
Martin, 0961-617 33. 

Övrigt 

Kupégolv till Saab 92. Det finns 
möjlighet att göra kupégolv till Saab 
92. Om intresse finns att köpa ett 
sådant, hör då av er till: 
Ted Stockhaus, Ekonomstråket 311, 
907 30 Umeå, tel 090-19 74 70. 



MHRF-besiktningsmän: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tidningsredaktion: 	Martin Bergstrand 
Bemt Olsson 	 Bettina Römer 
Ryttaregatan 8 D 	Bösslinge Börje 
415 03 Göteborg 	755 92 Uppsala 
Tel: 031-25 69 45 	Tel: 018-36 91 56 

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
449 30 Nödinge 
0303-22 97 08 

Mikael Redsäter 	Nicklas Lindberg 
Gulldövergatan 34 	Banftsgatan 3 B 
449 34 Nödinge 	 415 03 Göteborg 
Tel: 0303-96625 	 031-25 5930 	 

  

  

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

Stoppdatum för Bak-utan 1997 

Nr 3 18 Augusti 
Nr 4 7 November 

1 din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 



EN TREVLIG 
SAABS OMMAR 

ÖNSKAR SSR ALLA 
MEDLEMMAR! 
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