
tort 99 nummer 
ommarens alla träffar 

fitaiigivct(4e NI \ Nk 4 S.44BREGISTAT7 



SVENSKA SAAB-REGISTRET 
Box 391 
641 23 Katrineholm 
Http://www.autosite.se/saab  

Medlemsavgift år 1998: 175 kr 
För medlemmar under 18 år: 50 kr 
Postgiro 476 52 46-6 
Lösenord, hemsidan: naturkab 

Styrelsemedlemmar: 
Vice ordförande: 
Martin Bergstrand 
Bösslinge Börje 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-36 91 56 

Ordförande: 
Jolm Jonasson 
Hällbrinken 11 
132 36 Saltsjö-Boo 
Tel: 08-715 24 29 
Tisdagar 18-21 

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

Kassör/Medlemsregister: 
Mats Carlsson 
Storsvängen 124 
129 44 Hägersten 
Tel: 08-88 88 64 

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

Materialförvaltare: 
Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8d 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-25 69 45 
Onsdagar 18-21 

Vice sekreterare: 
Stephan Lund 
Brottö 1:35, 
130 25 Ingmarsö. 
Tel: 08-542 265 52 

Redaktör: 
Mattias Johansson 
Dr. Sydows gata 18 
413 24 Göteborg 
Tel: 031-41 22 21  /  070-535 46 04 

Reservdelsman: 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 
Fax: 033-29 53 69 
Torsdagar 19-21 



A BAKRUTAN 

INNEHÅLL NR 1 
Ordföranden har ordet. 	 Sid 4 
Saabregistrets hemsidor. 	 Sid 5 
Go-kart mästaren korad. 	 Sid 7 
Saab 99, en slitvarg. 	 Sid 8 
Saab 99 1,85 testad. 	 Sid 9 
Skrivelse från MHRF. 	 Sid 11 
Projekt Å. 	 Sid 14 
Pressinfo från Saab. 	 Sid 18 
Jubelyra i Skåne. 	 Sid 19 
Smålandsträffen 1997. 	 Sid 20 
Sommarens evenemang. 	 Sid 22 
Årsmötesprotokoll. 	 Sid 32 
Verksamhetsberättelse. 	 Sid 33 
Resultaträkning. 	 Sid 35 
Balansräkning & 
revisionsberättelse. 	 Sid 36 
Saab 95 projektet. 	 Sid 37 
Långlöparens återkomst. 	 Sid 38 
Christer Gebos dagboks- 
anteckningar. 	 Sid 41 
Ventilationsrutan. 	 Sid 49 
Många mil med samma bil. 	 Sid 50 
Frälsningen... 	 Sid 52 
Köp & Sälj. 	 Sid 56 
Besiktningsmän, 
lokalsektioner & 
tidningsredaktion. 	 Sid 63 

Skriv till Bakrutan. 
Skicka in dina reseskildringar, 
tävlingsbidrag. Saabäventyr 
m m till tidningsredaktören. 

(Ej till SSR:s boxadress) 

3 



A BAKRUTAN 

Ho
ej! Nu har vi haft årsmöte och 
det gick fint. Det var ett 

vanligt välbesökt möte för 
att vara i Stockholm. Det är bra att det 
är många som bryr sig om vad vi 
pysslar med. Det ventilerades frågor 
av alla de slag. En trevlig dalkulla 
informerade om tredagars träffen som 
kommer att vara i Dalarna. Jag är 
väldigt glad att från och med detta 
årsmöte är SSR styrelsen komplett 
med alla ledamöter. Jag hälsar den nya 
vice sekreteraren Stefan Lund väl-
kommen. Han får själv presentera sig 
i ett kommande nummer av Bakrutan. 
Jag hälsar även den nya material-
förvaltaren Bemt Olsson välkommen. 
Jag vill också tacka den avgående 
materialförvaltaren Jonas SaWn för 
alla dessa år han har ställt upp för 
klubben. Han var faktiskt en av 
veteranerna i SSR styrelsen. Det har 
varit väldig roligt att jobbat med dig - 
tack! Vi meddelade på årsmötet att det 
var en ny medlemsmatrikel på gång. 
Så se till att ni uppdaterar era uppgif-
ter om bilinnehav så vi far en så 
korrekt matrikel som möjligt. Upp-
gifter skickas till Mats Carlsson 
eller så kan ni gå in på vår Internet- 

sida. Där finns det en sida som endast 
är för oss medlemmar och där kan ni 
uppdatera era uppgifter direkt till 
Mats. Det kom även upp olika önske-
mål på årsmötet hur matrikeln ska se 
ut. Vi noterade önskemålen. Men för 
att inte matrikeln ska se ut som 
Stockholms telefonkatalog så behål-
ler vi tills vidare den utformningen vi 
har i dag. Nog om detta. Nu börjar det 
att spritta i gasfoten när våren böljar 
närma sig. Då man far ta ut gammel 
Saaben och ta årets första provtur. 
Man lyssnar och känner om något har 
hänt under vinterförvaringen. 
Det bästa är att man gör en riktig 
service med smörjning och broms-
kontroll. Det är väldigt vanligt med 
kärvande bromscylindrar på våra bilar 
som har stått över vintern. Även 
tändning och elsystem brukar behöva 
en översyn. Sen är det bara att bege 
sig iväg ut på någon av alla träffar som 
arrangeras i år. Och det är många det, 
så det blir nog lite körigt. Nu får det 
vara bra. 
Tack för mig och vi ses säkert någon-
stans i sommar. 

John. 
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Saabregistrets hemsidor 
Jag tänkte att det var dags igen att 
berätta om vad vi har på våra hemsidor 
på Internet. Hemsidorna består idag av 
cirka 20 sidor uppdelade på olika 
ämnesområden. Flera av hemsidorna 
finns dessutom i engelska versioner 
för våra utländska Saabfantaster och 
medlemmar. 

SSR-sidorna 
Jag börjar med de sidor som är direkt 
SSR-relaterade och de är uppdelade 
på: 
* Information om klubben och våra 

syften. 
* Nyheter och aktuellt inom SSR. 
* Information om våra träffar och en 

del andra motorevenemang. 
* Formulär för anmälan av nya 

medlemmar direkt via Internet. 
* Medlemssidor. Medlemssidorna 

kan bara nås av de besökare som har 
rätt lösenord. Lösenordet hittar du i 
Bakrutan. På medlemssidorna kan 
du uppdatera dina uppgifter om din 
bil eller adress direkt via Internet. 
Det fmns också en förteckning över 
E-postadresser till medlemmar. 
Deltagande i förteckningen är 
frivilligt. 

Ljud och bild 

Utöver SSR-sidorna fmns det också 
många bilder på våra klenoder. Just nu 

finns det cirka 60 bilder på tvåtaktare, 
V4:or och några 99:or. Bilderna är 
uppdelade på nya bilder med kom-
mentarer och en arkivdel med enbart 
bilder. 
En uppskattad sida är ljudsidan. Där 
hittar du ljudinspelningar med tvåtak-
tare, V4:or och några 99:or. Allt från 
standard till vråltrimmade rally-
maskiner. Några av ljuden fmns i 
stereo. 

Allmänt 

Vi har en sida där våra reservdels-
projekt visas. Både slutförda och 
kommande. Sidan är tänkt att tjäna 
som en reklampelare för våra 
reservdelsprojekt i syfte att nå ut till 
många intresserade. 
På länksidan finns länkar till andra 
Saab-sidor och även andra motor-
relaterade ställen på Internet. 

Faktasidorna 

En växande del är faktasidorna som 
innehåller matnyttiga fakta om våra 
klenoder. Jag törs påstå att det för 
närvarande är den största faktabanken 
om äldre Saabar på Internet och mer 
fakta fylls på efterhand. Just nu kan du 
bland annat hitta: 
* Jämförelser år för år för Saab 92, 

93, 95, 96, 99 och Sonett. 
* Klädseltyger för Saab 93, 95 och 96 
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tom 1967. 
* Mattias Roswalls artiklar om 

motorfärger och drivpaketsalter-
nativ. 

* Ritning och byggbeskrivning på 
bäddsats till din 60:tals Saab 96. 

* Tekniska tips för Saab 92, 93, 95 
och 99. 

Hemsidorna förnyas, förbättras och 
utökas nästan hela tiden. Välkomna att 
besöka våra hemsidor på: 
http://www.autosite.se/saab/  

Kommentarer, positiva som negativa, 
är alltid välkomna! 
/Martin B 

Lösenord 

Lösenordet till medlemssidorna på 
Internet är från och med Bakrutan 2/ 
98 utgivning "naturkab". Var noga med 
små och STORA bokstäver. Väl-
komna! 
/Martin B 

Information om dörrlisterna 

Dörrlisterna är på väg att gå i produk-
tion och leverans förväntas till efter 
sommaren. Priset är fortfarande inte 
fastställt, men räkna med 500 kr 
styck. Ni som förbeställt har givetvis 
förtur i den ordning som beställning-
arna kommit in. Senaste nytt om 
dörrlisterna och våra andra projekt 
hittar du på vår hemsida på: 
http://www.autosite.se/saab/  
under "reservdelar". 
/Martin B 
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Go-kartmästaren korad 

Nu har vi äntligen korat årets KM-mästare i 
go-kart i SSR, Stockholm. 

Tävlingen ägde rum 28 februari i Svenska Go-
karthallen i Hammarby. 
15 anmälda förare deltog. Tävlingen var uppdelad i 
tre heat. Bästa poängplockare gick vidare till B-
fmal eller A-fmal. A-finalen avgjordes med 15 
varv. 
Tävlingsdagen avslutades med middag och dryck på 
restaurang. 

Text och bild: Leif 

B-Final 

Placering: Förare: Tid: 	Placerin Förare: Tid: 
1 Fredrik 20,42 	 1 Magnus 21,47 
2 John 20,56 	 2 Bert 21,04 
3 Torbjörn 20,79 	 3 Robert 22,04 
4 Göran 20,85 	 4 Erik 21,72 
5 Svenne 21,01 	 5 Anders 21,35 
6 Lars M 21,12 	 6 Peter Ö 21,88 
7 Roger W 21,04 	 7 Peter T 22,50 
8 Leif 20,97 
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SAAB 99 
EN 
SLITVARG 
Här kommer ännu en 
uppmaning att ta till 
vara våra gamla 
99:or. 
Under senare år har 

jag funderat på om 
jag inte borde skaffa 
mig en tidig 99:a. 

Allt för många har gått en tidig död 
till mötes, under mina besök på 
traktens bilslcrotar har jag med fasa 
sett lågmilade, i det närmaste rostfria 
bilar stå och vänta på de mobila 
pressverken! 
Nej, jag vet inte varför 99:an är så 
underskattad i Sverige, den är ju minst 
lika speciell, som tidigare Saab 
produkter. I mitt tycke den mest 
intressanta av 70-talets "vanliga 
bilar". 
Under hösten-97 dök den "perfekta" 
99:an upp, 1972 års modell och från 
början en LE, men aningen modifierad 
med bl.a. modernare inredning, motor 
och växellåda. Den var seriöst renove-
rad av dåvarande ägare Per Törnqvist i 
Mölltorp, priset var rätt och jag är 
numera en lycklig ägare av en mycket 
fin bil. Bilen såldes som ny i Stock-
holm och med automatlåda passade 
den bra i storstadstrafiken. 

Inte förrän 1984 hamnade den här i 
Västergötland. 
Bilen renoverades undan för undan 
och fick en 2 liters motor, manuell 
växellåda mm. Under alla år har den 
tjänat som slitvarg året om, ofta tungt 
lastad och med släpkärra där bak. 
Kilometerräknaren har slagit om flera 
gånger och hur långt bilen har gått vet 
ingen med säkerhet. Ett är dock 
säkert, denna bil kommer inte att lida 
skrotdöden i första taget! 
Så till sist, alla likasinnade ta tillvara 
på våra gamla 99:or innan det är 
försent! 

Text & bild: 
Carl-Magnus Johansson 
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.N. !STIG 
13-1ÖRKI.I .N14 
tteslt. 
Vekstikees 
vadds testlag 
»ett 
Ml ERIKS:MIN 
rot. 

Den nya motorn 
på SS hk DIN 
och automatlåda 
gör Saab 99 till en 
dröm for föraren 
och ert mardröm för 
konkurrent fabriken 
i Göteborg, anser 
Teknikens världs 
testlag som 
provat nyheten. 

Instrumenthradas hor (di de detaber som 
placerar :Saab tungt for.- många konkur-
renter. Lattavlasta instrument med behaglig 
ledbeissning gör den till ett monster vart all 
kopiera. .kutontntladans saxelväljare ar 
placerad på gulle'. Sparr i knoppen. 

lya Saab 99-1850 cm3, 88 hk-en drömbil! 
INI En Saab 99 med ny. större 
aor — det är ett led i en ut-
riclingsföljtetong med naänga 
pitel 

ån allra forma början. när 
ab 99 kora upp som ett splitter 
tt projekt i Trollhättan. tänkte 
in sig en I300-kubikare. Gan-
s snart därefter trasig man att 
08 cm' nog bättre skulle mot. 
tra marknadens krav, men in- 

n det blev dags för premiär 
agacks man borra ännu mer. 
y så blev Saab 99 vid sin debut 
1780-kubikare. 

var marginalerna nästan helt 
wstjade. och nar den första 
tamatversionen behövde extra 
'Skrattet kom Boschs elektro-
ka insprutningssyst em som 
Waren i nöden. Det hjälpte 
If Mende dr Co att klamma ut 

bastkrafter extra på toppen 
men det blev fortfarande ingen 
*hak motor för en bil med 
maatliida. 

d ett nödrop lyckades man 
TO upp cvlindrarna ytterligare 

ram, man fick 1854 i stället 
1789 cm" vilket betydde mera 

st i motorn utan att man be. 
le öka maxeffekten från EA 
almen. 

:854 con' plus den elektroniska 
srutningen blev nästa steg. 
i len motorn — pi hela 97 hk 
V mot standardmodellens 80 

mollanmotorns 88 — är än 
ange ganska ovanlig. 

i kikar vi vidare in i framtiden 
tar Saab med en tvålitersmo-
frön Södertälje. therflynning. 
av produktionen till Sverige 
fabriken möjlighet att arbeta 

med ett nytt basblock med större 
marginaler. och de kommer att 
behövas. Avgasbestämmelserna 
kommer att framtvinga en sänk-
ning av litereffekterna. och för att 
inte behöva minska effekten 
tvingas man gå upp i volym. 
Teknikens värld har haft möjlig-
het att provköra automatversio-
nen av 88 hk Saab 99 1850 i 
kombination med fyradörrarska-
masen som ju också är relativt ny 
på marknaden. En kombination 
för hela 24 300 kr. men så har ju 
också allting gått upp med raket-
fart på senare år. Vanliga 99.an 
kostar exklusive frakt 21 200 kr. 
den manuella med 1850-motorn 
22 000 och dito tyradörrars 
23 000. 

• Motorn i den här versionen år 

alltså bara ert hästkraft starkare 

ån i den första automat-99:an. 
88 hk DIN mot 87. varvid också 

är att marka att den nya motorns 

toppeffekt tas ut vid ett något 

lägre van-tal. 5 000 varv per 
minut mot 5 200. 

I realiteten år de båda modellerna 

ungefär jamsnabba eftersom nya 
fyradörrars 1850 väger mer än 

den nu alopstde tvådörrars 

automatversionen med 1700. 

kubiksmotor. Olikheter kan också 

hero på otillräcklig inkörning.. Det 

problemet har antöns som för-

klaring till att si på senare år 

upprepade gånger fått nya Saab-

modeller som visat sig långsam-

mare än tidigare med samma 
motoreffekt. Även den här gången 

blev resultatet detsamma. nya 

1850 Automat accelererade inte 

lika snabbt som 1970 års före-

gångare men hör efter ytterligare 

några 100 mil vara uppe i de råt-

ta siffrorna. 

Men accelerationen är inte allt 
här i världen, det märker man 

speciellt väl när man kör Saab 

med nya stora motorn. Uppborr-

ningen av motorn med :1.5 mm 
har gjort underverk speciellt med 

automatversionen. Nu har mo-

torn en segdragning som helt en-

kelt känns naturlig och som man 

tycker räcker fullständigt för be-

kväm okomplicerad automatkör-

ning. För att banga med i stada-

fart behöver man inte ideligen lita 

till nedväxling med hjälp av- kick-
down utan kan låta motorn smyga  

igång bilen mjukt och behagligt 

så att uppväxlingarna knappast 

märks. Den som däremot försöker 

köra utpräglat sportigt får en 

ganska rvckig acceleration som 

ändå inte ger det temperament 

vederbörande kanske väntar sig 

• En ån så länge ovanlig detalj år 
att den här automathidebilen har 

manuell choke. Det är lättare att 

moderera choken for problemfri 

start än när man helt år i 
automatchokens våld och anting-

en får rusning eller motorstopp så 

snart viisolväljaren läggs på 
"Drive - . 
Växelväljaren år av samma typ 
som tidigare, dvs placerad på 
'kardantunneln -  inom bekvämt 

i' fort. Ind 10 i 
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BAKRUTAN 

(forts fr sid 9) 

Tank om ada vervoögare provkörde Saab«  

rackhåll för föraren En centrum-
knapp påverka backspeirren. 
1 övrigt noterar man att Saab 99 

undan för undan kommer med 
vettiga sminyiseter som än så 
långe är unika på bilmarknaden. 
Virraereidamna genotadysta tem-
lyrkanter 1 ex år en god servioe åt 
föraren och detta giller ännu 
mera den disketts ledbelysaingea 
av diverse andra reglage. 1 nåta» 

alla andra bilar är ju föraren 
iwerlämnad åt att vid kvillskör-
ning famla i ett kompakt mörker 
när det piller att slå till en viss 
tangent utan att oavsiktligt 
komma it en annan. 

Komforten år som tidigare 
mycket god, och man uppskattar 
mer sch mer den mjuka välaole. 
randa klädseln av jerseyiyg. 
fransk typ. Ger snabbt hygglig 
sittvårme på vintern och ventile-
rar tillräckligt når det blir varmt i 
bilen. 

Saabs goda innerutrymmen är 
vid det här laget välkända, och vi 
fick den här gången ett påtagligt 
bevis på att även bagageutrym-
met rymmer mer ån man tror. 
Fyra dubbade vintentick kunde 
stuvas undan i bagageutrymmet 
utan att behöva inkräkta på pas-
sagerarut rymmer Det aenare 
hade i och för sig varit möjligt. 
eftersom Saab bland sina finesser 
har baksäte av kombityp. Spe-
ciellt i kombination med fyra dör-
rar kan man ha verkligt stor an. 

ACCELERATION 

99 1858 hmw« 
Vaka 142 Ammata 
Melanom 11ISAmaskam 
Sadr9914 1790 1970 
h* ge 17N leamal Mal 

barm icodMrama art 
	

58 
SaMN19611Ammatit 
	

8.75 
laka 142 Mums 
	

ILO 
Opel New HIS kram* 

	
OK 

Sault N LA 1799 1976 
Safi N 1700 mai Mig) 0.112 

visdaing av den måra 	I- 
form som badas. air bakre rygg-
stödet fålls framåt•aed» kadi 
frågar asan sig naturligtvis varar 
inte Saab löper IMMA ut «b gir 
även bakrutan rippainjabar å la 
Renault 16 och Auatia Mai. Om 

om något skulle ippaa armakara 
ögon lör fördelarna boa aa bok-
kombi • - och det Mule ime be. 
hilha kli luirabill dyrt. 

• Körroäasigt bjuder dan bir 
versionen inga andra nyhetar öa 

att segdrapangen som nämnas år 
bittre och irritatimeaamammase 
färre. Om alla Volma- gam Msk ms 
charm att prov-köra an Saab 59 
skulle det finnas grund får m Mi-
la panik på Hisingen. Mao 	så 

när sons på någan osaMmottie 
samma fina innerutrymman som 
boa Volvo, man får what läsa mal 
sittkomfort och defusitivt Malm 
ftidrinaskomfort och ra Nr 
köregenakaper och körglåsfte ett 

bra stycke över Voives Nivå. 
Minuspunkterna är tyngre EP/e-

ning vid stillastående. late lika 
enormt bagageutrymme arr bas 

Volvo men i gessaild alhai ors 
smidig charm som den tuffa. so-

lida konkurrenten från Hiakmaa 
inte ens försöker imadkorama. 

Saab 99 kommer ea verklipies Ht 
tänka på den idealiska dalmål= 
- liten utanpå, stor inuti. Mal 
automatik och nya Inotora bar 
bra bil blivit ännu bittre. • 
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A BAKRUTAN 

MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET 
IDEELL KULTURELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FÖR ÄLDRE VÄGFORDON 

KANSLI: BOX 211 52.100 31 STOCKHOLM BESÖKSADRESS TOMTEBOGATAN 33 
TEL: 08-30 28 01 FA.X: 08-31 27 06 E-POST: zuhrIgmhzise HEMSIDA: sm-wautixite.scimhrf 

ORG.NR: 802013-6041 POSTGIRO- 4366 18-8 

Stockholm 18 januari 1998 

Till Motorhistoriska Riksförbundets 132 medlemsklubbar. 

MHRF:s dialog med myndigheterna och staten pågår ständigt. I stort sett varje månad händer ett eller 
annat som kan komma att påverka vår hobbys villkor. 

Så sent som den 29 januari 1998 fattade regeringen beslut att lämna tilläggsdirektiv till den sittande 
utredningen om vägtrafikens samlade beskattning (Fi 1996: I 1) Tilläggsdirektiven. som har beteckningen 
Dir 1998:7. lämnade trycket i vecka 7. 

Eftersom en del av tilläggsdirektivet gäller fordon som omfattas av den rullande 30-årsgränsen tog 
Gunnar Elmgren omedelbart kontakt med den politiskt sakkunnige som handlägger frågan hos skatte-
minister Thomas Östros. Måndagen den 16 februari träffade Björn-Eric Lindh och Gunnar Elingren 
Finansdepartementets sakkunnige för att diskutera frågan. 

Den del av frågan som speciellt berör hobbyn finns i stycket längst ned på direktivens sida 3 (bifogas). 
Det var alltså när frågan om vägavgifter för tunga fordon behandlades som man ansåg att det fanns ett 
behov att titta närmare på 30-årsgränsen och se om det fanns-några EG regleo som borde beaktas. Det bör 
också påpekas att Finansdepartementet ser med viss oro på förekomsten av skattebefriade 60-talsbilar i 
vardagstrafiken. Vi skyddar alltså våra intressen bäst genom att se till att skattebefriade bilar antingen blir 
samlarbilar eller försvinner ur vardagstrafiken. 

Björn-Eric Lindh och Gunnar Elmgren presenterade bland annat det material som vi drog för Riksdagen 
på miljökonferensen den 22 april 1997. Dessutom redovisades material som tagits fram under hösten 
avseende läget beträffande avställning och skrotning. Fortsättningen blir att de kommer att ta kontakt med 
ordföranden i Revisorsnämnden Lennart Grufberg som svarar för själva utredningen. 

Utredningen skall vara klar den 30 oktober 1998. alltså efter valet. Medlemsklubbarna kommer som 
vanligt att hållas informerade fortlöpande. 

Jag kan konstatera följande: 
1.Tack vare vårt nätverk visste vi om tilläggsdirektivet innan tryckfärgen hunnit torka. 
2. Kontakt togs omedelbart med Finansdepartementet. 
3. Det första mötet har, när detta skrivs, redan ägt rum. 
4. MHRF samlar nu in den information som behövs för frågans fortsatta behandling. 
5. MHRF är som vanligt med i dialogen och kan därmed hävda hela hobbyns intressen. 

NIHRF har bett Gunnar Elmgren att hjälpa till med omvärldsbevakningen. Jag hoppas att styrelsen kan ha 
en överenskommelse med honom klar innan slutet av vecka 8. Tanken är att han dels ska bevaka vad som 
sker i den svenska beslutsfattarvärlden. dels hålla kontakt med de kolleger som gör samma sak i Bryssel. 

11 



BAKRUTAN 

----.--MHRF 
44, ..z. • - 

N
ieN

121X1/91  

ftlH
I  

FOLKSAM 

FÖRSÄKRINGAR 
FÖR 

SAMLARFORDON 
17 

Gäller från 
1 april 1990 

ÅRETS NYHETER 
Så hår fungerar 
korttidsforsåleringen. 
Kant rdsforsäkr mg aren 7nöd-för-
sakring-  i mas tre månader för 
tes.hendransport av en bil som 
ute hunnit besiktigas as klub-

ben. Ansökan nbiste godkännas 
at klubben. Ej uhu ttjad del as 
premien kan anländas för en föl-
jande II IRF-försaLring. Det är 
inre en "kör-mukring-försäkrine. 
utanden skaller:ältas:n - al NII IR-F-
iats:ikring så fort sant möjligt 

Två specialvarianter - en får 
orenoverade fordon, och en 
får tävlingsfordon. 
Vi kan numer förvara fordon som 
ägaren :MILT bor bevaras i slitet 
brulaskick och som inte stall ram-
seras. Sanuna premie som vanligt. 
mem 5-eva specialregler sid skador. 

Vi kan också 1 t förhöjd 
prentret försäkra fordon sunt p3 
senare tid byggts im. för att Una 
ett äldre Livlagsfordon. Les, ral-
h bilar. 

För båda varianterna gäller 
speciella regler — kontakta 

II IRD 

Om du råkar ut för en skada - 
ring Folksam Stockholm eller NIFIRF! 
Om det inträffar en skada skall du alltid kontakta Folksams 
bus udkontor 1 Stockholm aliltelauska as del gc:1 I eller 511 IRF 
— inte Folksams lolalkontnr. En av fardelarna med IIIRF-
försäkongen ar att alla skador handlings i samråd mellan Folk-
sam och 51111W. JI personer snu. Jr speciellt lummiga på samla-
t:dar. Adresser alt telef • fensäkringsbres et och 
på det lilla Lort för plånboken som alla hursäkringstagare fått. 

Vant.% inte med att anmäla en skada — ju fortare si får seta 
något. desto mal:hare Lo n rangla alt se till at t allt blir 
uppklarat ah da d hålla sLidelostrtaderna nere. 

Adresser och telefonnummer! 
Vill du frarta iii, eller diskutera NII IRF-forsäkrut,-;ar kontaktar 
du i hasta kral dm klubbs finsalsongsk 	tte 
Du Lin ruk•a skris a. fasa eller ona till 511 1111'.. forsakrings-
,,,1,1 ,,,,, •-• Itc.s:In h- .  iglo ;1 Stakholut. id 01.: 	tas 

1 r'of.. e-post mlut.tors6, alut se NIIIRE har telefontid 
• ardagar la no- If. rIi  med uppcliall Mr lunch. 

JOUR DYGNET RUNT, ÅRET RUNT! 
1)11 L.111 Alltid rue;.. LII IRKionaLnrigem nuartelefon pa 1111111111U 

020-45 00 00 
ilJr iri.mo Ii_tt pa \HIRE"s Ishilthfunktuumner och beaktniags-

man sa att dn Lm ta personlig kontakt intd dessa orn det skulle 
lx-lamas Ilar ciii t.ett tel på bilen Lan det sara bra att ta kontakt med 
någon konen; som hor i närheten. eller med klubbens resendels-
kunnige. Jomen La,u NIA loon också alltid få tag på någon 
från \ HIRE s kansli ont så skulle- Inhalas. Glenn inte att alltid ha 
med deg det lilla stil:kortet med adresser och telefonnummer. 

Hur gick det för 
MHRF-försäkringen 1997? 
1997 blev åter ett bra år! 
Efter det dåliga året 1996 (som nätt och jaint gick ihop) blev 
1997 ett ar mcd ',omalt utfall, trots att si åter råkade ut för ctt 
antal personskada på matares kelsidan. 

Mc-olyckor med personskador. 
Vi hade hoppats på att under 1997 slippa itte-okekor med 
alls artiga personskada'. men si råkade ut för flera sådana. 
däribland åter en som ligger i halvmiljonklassen. 

Sam si tidigare sagt galler detinte sngrc förare med moder-
na et klar. utan medelålders 111;111 mcd Medelålders niotorcy klar 
son" kör i diket, kör omkull eller kör på något. 

Både vi och dc stora me-klubbanta tror att problemet är 
bristande kön-ana. och vi har därför inlett ett samarbete ont 
"as runt gskurser" under s åren och förso llllll aren. \ ler infon 
mat 	L 	• från klubbarna! 

Om du som mc-ägare känner på dig att du skulle m3 bra av 
att få tråna körning -bör du ta kontakt med klubbarna eller 
XIII».  för att höra om det finns någon kurs i dm närhet. 

Mercedes-Elenz-ägare kan sträcka på sig! 
Under flera år har si berat Lit all lercedes-13enz-bilar 
sant ö% erreprestmerade u skack-statistiken. speciellt 
när det gällt skador på platser och tider där bilarna 
egeotligeru inte borde ha betet -1 sig. 

Vi är glada åt att kunna märka en tsdlig skillnad 
under 1997 Visserligen Lm det vara en si p. men 
si vill naturligki, gama tro att det beror på att man tänkt sig 
för iuu,iatu man antänt sin bil. 
Tack alla Alercalew-Renz-tigarc. och fortsätt på %armod ratt! 

Hur år det med den svenska hederligheten? 
For några tiotal år sedan sar dct inget problem med att 1.1111M3 
sitt hus. och sina förråd_ olåsta om Mall I ar borta en stund, 
åtminstone om man bodde på landsbygden. 

Idag är det ts %ärr helt annorlunda. nagot 	ålen \HIRE- 
törsakongen fått 1,11111.1 av. 

Under året Ludet sant flera inbrott i förråd ovItgarage som 
legat I ankan trång tull hus. Troligen har tim Jr11.1 i törsta halld 
ink lånt nie efter sånt lllll si Usslar med_ utan snarare efter 
saker llllll snabbt Lm lllll sättas u pengar - u i riterelack på fälg, 
erkty g. maskiner och liknande. \ len CII eller JI ■ 11.111 gammal 

förgasare. några •ackra strålkastare eller en bel Ine• tor följer 
gama med pi kapet och återkommer sedan åtting 

X1 rakar neksa 	tOr planerade stölder. m u r t es. as en 
NIvreeele•-Ben, 1911S1. a Stockholm i högan as forta aret. Dar 
klIppre tjuv armt upp en rallerhur u garaget olli It ekauks stjäla 
den okorhara bilen utan itt na9m lade märke till det . Det finns 
anno inga spår efter Ink. 

Vardagsbil, men ej carport. 
1 fortsat t lllll gen kommer si att IM.' noggranna aar det galler 
arda;shrlar_ och si galkanner inte kas ming i Lura 

Nya klubbar i förbundet! 
sa klultharsedair limes n 1997 ar. An iLa tordonsinu 

Cadillac Chili Stockholm. CIJNIIC I londa Club Sucden. Club 
- lo. Club CSE 19-2:— . Ford L -S klubb Sverige. The 

Llim-Nlmor Club. Ss sinka CHX-klubhen Toomph Osv-
ner. hutats de Clulv i. Su eden Totalt ar ii na 1 klubbar 
med ta 70 frön medlemmar. 

Ta det försiktigt även 1998! 
(dom rine att resultatet for N HIRE-försäkringen lustan enbart 
beror på si:adr:utfallet Lagre kostnader ger låga prenner. Itöga 
kostnader bets der at t premierna höjs, 

Framflyttning av 
20 -årsgransen. 
Som s mkr ils tiar ii gränsen 
ett år framåt. Från den 1 april 
199S försäkran i alltså bilar och 
nie tillserkade till och och med 
197S. I gruppen lör de senare 
fordonen fl% ilar si gränsen till 
och med PISS. 

•Förstaårs-fÖrSåkrillgell .  

återkommer 
Det bhr MU int akt att teckna 

NII IRF-finsalorag (till för-
höjd prenite) baden som ännu 
inte varit :ned i en 511 IRF-
klubb i ett år Föltande år sänks 
premien till dcll llllll ala 

Ny försäkring för 
rnopeder. 
Vi har redan tidigare försäkrat 
1110pedef. Men nu ko eeeee ler en 
sne, 11,1_, rvin ia oti 

teckna 
k  dnei;Lf 

ringen inaste ågarell ha körkort 
För mr eller för bil Premium Jr 
dciisainina MIM för me från 
motsvarande if_ 
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MHRF-FÖRSÄKRINGEN 
PREMIER OCH MAXVÄRDEN (från 980401) 

OBS! Samtliga premier är helårspremier. 

Helförsäkringar 
Helförsäkring bilar och mc t.o.m. 1950 
Crundpreinie för ersättning upp till 4 basbelopp 1145.6004 
hit bel och .2 basbelopp 172400:4 för mc. Tillagg för enhet 
om 2 extra basbelopp 172.500-) är 60:-. Slas 30 -basbelopp. 

Helförsäkring bilar och mc 1951 -64 
Crundpremie för eriatt lllll g upp till 4 basbelopp 1145.6004 
hk bil och 2 basbelopp 172600.-1 för mc. for cnhct 
om 2 extra basbelopp 172.S00:4 år 60:-. Mas 3D -basbelopp. 

Helförsäkring bilar och mc 1965 -78 
Crundpremie för ersattning upp till 4 basbelopp 1145.600.4 
for bd och 2 basbelopp 172.50)1-1 för me. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp i72.600-1 år 60:-. hirs 30 basbelopp. 

Helförsäkring bilar 1979-88 	 1.182: - 
krukor Mr si, is %MU sedan minst ett år haft, och har, en sållande 
Å I/ 112F-fiirnikring för bil tillverkad Lirat 19 -5). 
Grinulpreniic for ersättning upp till 4 basbelopp 1145.6004. 
Extra basbelopp Lin i lista fall löpas till. 

Helförsäkring motorcyklar 1979 -88 	 982: - 
(endera för den som sedan minst ett år haft. och har. enstiliande 
3111011r-helforsäkring för motorcykel tilherkial kam 19, S/. 
Comdpr 	for ers:uttring upp till 3 basbelopp 1109.2004. 
Extra basbelopp Lan i issa fall köpas till. 

Helförsäkring tunga lastbilar och bussar 1951 -67 588: - 
Grundpremie för ers:Itt ll i ll g upp till 4 basbelopp 1145.600:4. 
Tilliggspremie för extra basbelopp fi llll s et.Tunga lastbilar och 
bussar tills erlade (om. 1950 har premier och sg. -risker som bilar 

Helförsäkring traktorer t.o.m. 1967 	 195: - 
Grundprenue för etsålt ll i ll g ur till 2 basbelopp 172.6004. 

Helförsäkring husvagnar to.m. 1975 	 195: - 
Grundmemie fin er‘itt 	g upp till 2 basbelopp (72.800 -) 
Tillaggspremie för extra basbelopp finns ej. 

Helförsäkring mopeder t.o.m. 1978 	 se mc rör respektive år 
(agaren måste ha körkort bir me alternativt bil) 
Grundprenne for ersättning upp till 2 basbelopp 172.5004 
Tillägsprmnie for eStra 111,bC1Opp f 	el. 

Korttidsförsäkring (Azuren måste ha varit medlem i menat ett dn 	488:-/kvartal 
fOrmlarug för tes liontransport is ankopt fordon 

som uusi, ej hunnit besiktig.o och godkännas as klubb. 
Amokari skall  goillannas as klubb. ta uhu Riad del as- premie 
km ansamlas tor en direkt p3 denna föllande NIIIRF-frirsäkring._ 

artalspre 	- for C..it bång upp till 10JK basbelopp t109200•4 

Förstaårsförsäkring (alla fordonstyper) 	 1.182:- 	982:- 
IM spetten torsalimg tor ilvis son, 51111U iiitu. sant med i sin 
NI1 IRF-Llubl, i ett är Dkr ett år inergår premien till lernmal 
noa S. 	..i premie rus sett tellieriningsar 
Frsattimigons å riell ektr.1 basbelopp som ,iii,tssaraiuslc bod 

Bil 	Mc 

278:- 	208:- 

358:- 	238:- 

419:. 	328:- 

TrlIng.preanie för extra Kisbe opp fäns cj. 

(lp 

Bil Bil 

1979-88 

Mc Mc 
1979.88 

195:- 195:- 195:- 195:- 

240:- 660:- 160:- 460:- 

230:- 660:- 160' 460:- 

Övriga försäkringstyper 

	

son extra ba•uell 	6.1 - Mas 5 1,4,hchipr 
i 1S2 lam -, totalt ålas bilar eller 6 me per finsakring 

ReBORetingSförSäkring 
tort u-att 	2 sipp till 4 knIsClOpp i 145nntl:-1 

for bd oeb basbelopp i -nia i 4 6.1 Ml. Tellagig Mr enhet 

	

om 2 extra luMelopp s2 SIM , 	(iii.. Nias 30 basbelopp 

Uppställningsförsäkring 
Crundprerine tor ersatt:ung upp till 4 basbelopp ;143.600.-1 
tör bil rieli 2 basbelopp C2.S00 .i lin me. Tillägg for alltet 
om 2 extra basbelopp 1 -2.910,1 :0 öb, NI, Oir 

Lagerförsäkring .endast orrnove,dc l'orthm • 
(:sultdpicon, tur ...nk upp till 7 haslrelopp i -2 9.04 

BAKRUTAN lerAier3 	 A 
SJÄLVRISKER 
Personbil/motorcykel/moped 

Bd 	letapterrytvid 
Trafik • 

Vagnskada to.m.1950 1.000.- 500.- 
Vagnskada 1951-1964 	1.500- 1000, 
Vagnskada 1965-192S 2 000.- 1 500.- 
Vagnskada 1979-1955 000•- 3.000:- 
Brand 1000- 1.000.- 
Stöld/inbrott 1 000- 1_000:- 
Räddning 300.- 300.- 

Clas" 200- 200:- 
(+20% på rnerskjutande belopp) 

Glas• • tranneringsfins) 500.- 	200:- 
(+30% på (nerskjutande belopp) 

Rättsskydd 20% av lostnarkii. Ligst1.000- 

Tung lastbil/buss från 1951 
Trafik" -- 
Vagnskada 3.000.- 
Brand 1 000.- 
Stilld/Inbrott 1.000, 
Räddning 1.000 - 
Glas*" 200:- 

1+ 20% as ost/skjutande kostnad, 
Rättsskydd 207 lantoaden. Liv 1.000.- 

Traktor/Husvagn 

Trafik' --- 
Vagnskada 1 500. - 
Brand 1 000 - 
Stöld/Inbrott 1 000 - 
Räddning 1 000.. 
Clas'' 200.- 

1+ 20% as (nerskjutande kostnad/ 
Rättsdadd 20% so larshenkti. lav 1 000 - 

• Sårskild 	 000.-. tas alltid ut om 
formen år under 24 år. Samma sjährok 
tillämpas sid s rs.a trafikbrott. tes. sid 
k 	n  i berusat tillstånd eller sid tisad 
grin ardshobet i trafil 

• For fordon 1951 och senare måste ska-
dan lx-siktigas as Folksam innan utbetal- 
	 de:i' 

BASBELOPPET 1998 
Basbeloppet ans a s bl. J as staten for 
beräkning m löner och pensioner. Det 
förändra, algen och följer med infla-
tionen. Bastneloppet  Föi 199S är 36.400:- 

Sånt händer aldrig mig! 
1, 	dralthan.:nlanilS inra -allaandra - 
nian alen du km Mb elki ut Vem tior alt 
h.ttIMItt I dct Iis n.1 illnarazer 4,11 bli 
..indaliserat cilia-konui.i look -att blasten 
•Li da ned eller att Lisiiiini iihicis. aslisp 
nät 4,11 slas ut as ett 434111 •J 	Klen 
-tar, suttit upp till sakna' Strala darbir 
nate med ditt törsalinnels ad. i all st ii-
nerliet inte nar du Lit faut rullen ski.dd 
till en summa som Jr en bråkdel as ...I du 
betalar för din saulag.hil 
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A BAKRUTAN 

Projekt 
och många andra 

Redan 1954 började Sixten Sason 
(en mycket duktig industridesigner 
och Sabbformernas pappa) att 
skissa på en större Saab. Till en 
början var det en vidareutveckling 
av 92:an som senare förkastades. 

Projekt Å var en Citroen Ds liknande 
front som skissades fram 1955, redan 
då fanns "Å" i Combi Cou0 version! 
En bit in på sextiotalet var i huvudsak 
två projekt aktuella: En modell med 
lång nos och mycket kort bakdel, som 
fick smeknamnet "Le Canard" (an-
kan). Den hade en tvärställd motor 
fram och två bagagerum, ett fram och 
ett bak! 
Björn Envall, Sixtens medhjälpare 
hade tillsammans med Gunnar Ljung-
ström, Rolf Mellde och direktionen 
parallellt jobbat på ett grundkoncept, 

men det fanns ännu varianter att välja 
mellan. Den 2 april 1964 hade 
styrelsen sammanträde, där spikades 
det att bilen även skulle firmas i 
fyradörrars version och att introduk-
tionen skulle ske våren 1968. Det 
blev starten på projekt Gudmund. Att 
man valde just det namnet beror på att 
Gudmund hade namnsdag den 2 april 
(enligt en äldre almanacka). 
"Ankan" hade en 99:a liknande bakdel, 
men alldeles för kort. Sixten önskade 
redan då att bilen skulle bli en Combi 
Coup, men styrelsen var tveksam till 
detta. Dock visade vindtunneltester att 
bakdelen måste bli längre, och så blev 
det. Att den nya större Saaben inte 
skulle vara försedd med tvåtaktsmotor 
stod helt klart. Saab själva hade inte 
resurser att ta fram en fyrtaktare, så 
man beslöt att ta in en utomstående 
konstruktör, den engelska motor-
firman Ricardo & Co kontaktades. 
Samtidigt som "99"- projektet 
fortskred utvecklades 95 och 96, även 
här provades fyrtaktsmotorer och på 
så sätt kom Rolf Mellde 1962 i 
kontakt med Ricardo. 

14 



A BAKRUTAN 

En 1200cc version provades i bänk 
och i ett tjugotal 96:or, även en 
1500cc version testades. Ricardo-
motorerna var raka fyror med enkel 
överliggande kamaxel. 
Det var genom Ricardo som Tryggve 
Holm (Saabs dåvarande chef) fick 
höra att Triumph också sökte en 
lämplig basmotor. Triumphs tanke var 
att konstruera en motor som även gick 
att göra i V-form, för de lyxigare 
modellerna. De båda företagen 
inledde förhandlingar, man kom 
överens om att gemensamt utveckla 
den nya motorfamiljen och att den 
skulle tillverkas i Coventry, England. 
Testningen skulle dock skötas av Saab. 
1965 undertecknades ett kontrakt där 
Triumph förband sig att leverera en 
1500cc version och eventuellt en 
1700cc motor till Saab. 
Nu arbetades det för högtryck med 
tvådörrars versionen, men även andra 
karosser var planerade, förutom 
fyradörrarsmodellen fanns det planer 
på en kombi. Ett sätt att kunna köra 
den nya bilen utan att avslöja den var 
att låta bredda en 96:a med tjugo 
centimeter och på så sätt få ner hela 
drivlinan till 99:an. Den berömda 
"Paddan" var nu född. Olyckligtvis 
körde man följe med en vanlig 96:a 
och en påpasslig Expressenfotograf 
lyckades ta en avslöjande bild på en 
misstänkt "fet" 96:a. Ryktet spred sig 
att "det blir ingen ny Saab, det blir en 
breddad 96:a!" 
Det blev till slut tvunget att köra 
99:an och ett sätt som användes för 
att lura motorjournalisterna på var att 
maskera bilarna. Man monterade 
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A BAKRUTAN 

runda strålkastare, öppningsbara 
sidorutor i dörrarna och inte ett enda 
Saabemblem. Däremot använde man 
ett egentillverkat Daihatsuemblem! 
Bokstäverna var gjorda av Saab 
Sportemblem och efter lite sågande 
och klippande fick man då det i 
Sverige icke existerande japanska 
märket. 

Den första av dessa 
"Daihatsus" blev färdig i slutet 
av juni 1965 och lämpliga 
testvägar hittade man i Fin-
lands ödemarker samt i Polen. 
Under åren 1966-67 hård-
testades bilarna med 1700cc 
under tuffast tänkbara förhål-
landen. Rolf Mellde hade 
under åren utvecklat testmeto-
der som fick Triumphs motor-
tester att blekna. Motorerna 
skulle bland annat klara 
omväxlande tomgång och 
fullgasköming under 400 
timmar utan att någon ventil-
justering skulle behöva göras. 
Det skulle ej heller synas 

några fel då man demonterade mo-
torn. I böljan var det en hel del strul 
med maskinerna men efter en del 
förbättringar fick man fason på 1709- 
kubilcaren. 
För att teknikerna skulle få arbetsro 
för de allt nyfiknare motor-
journalisterna beslöt man att premiär-
visa bilen den 22 november 1967. Till 
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BAKRUTAN 	  

journalisternas stora besvikelse fanns 
det inga bilar att provköra. Saab 99 
släpptes inte ut till den breda allmän-
heten för än hösten 1968 och då som 
1969 års modell. Tidigare var det bara 
Saabanställda som fått köra 
"Gudmund". Sixten Sason fick aldrig 
se sitt verk färdigt, han gick bort efter 
en tids sjukdom i januari 1967. Björn 
Envall som var Sasons lärling gick 
över till Opel men kom tillbaka några 
år senare. Han blev sedemera Saabs 
chefsdesigner och den platsen har 
numera Einar Hareide tagit över. 
99:an blev en omtyckt slitvarg i alla 
versioner, men till slut skulle även 
Saabs första stora bil bli ersatt. 
Tillverkningen av Saab 99 upphörde 
1984 och mer modeller skulle det 
komma, men det är en annan historia... 

Text: Bernt Olsson 

P.S Boken "Bilarna de 40 första åren" 
rekommenderas varmt. Skriven av 
Björn-Eric Lindh och utgiven av 
Förlags huset Norden AB. D.S. 
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PRESSINFORMATION 
Saab Opel Sverige AB 

  

Saab 900 utsedd till 'Top Car' i USA 

För tredje året i rad har Saab 900 blivit utsedd till 'Top Car' i den årliga ranking som 

görs av amerikanska Consumer Review Tidningen gör varje år en bedömning av 'de 

bästa bilarna som säljs i USA och redovisar resultatet i sin publikation 'Top 40 New 

Cars'. 

Sedan man utvärderat mer än 200 nya person- och lätta lastbilar, väljer tidningen ut de 

tio bästa bilarna i var och en av fyra kategorier. Saab 900 bedömdes tillhöra kategorin 

'lyx- och sportbilar', som var en för året ny kategori. 

Målet med utvärderingen är att presentera de bilar som 'ger mest bil för pengarna'. 

I sin presentation av Saab 900 konstaterar tidningen att 'Saab 900 är ett mycket pris-

värt alternativ, eftersom den har standardutrustning som annars bara återfinns på bilar 

som kostar 10.000 dollar mer. Den har goda prestanda. särprägel och en rad praktiska 

finesser. När man jämför Saab 900 med andra bilar som har dessa kvaliteter, framstår 

Saab 900 som mycket imponerande'. 

1998-04-17 

98 1 1 I TA 
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JUBELYRA! 
Ja, så var det då dags för "hemma 
hos i garagemöte" hos Christer 
Wigren, söder om LA (on the west-
coast, you know),alltså Landskrona. 
1 hans hudda*. 

Eftersom undertecknad skrivit fel 
datum i kallelsen, tvingades styrelsen 
i Saab Skånia ringa runt till alla 
medlemmar i Skåne. Alla utom en var 
positiv till det hela, så viss optimism 
rådde. 
Själv lyckades jag "tajma" händelsen 
med en präktig influensa. Men i 
egenskap av ordförande och arrangör 
uppbjöd jag alla mina krafter för att 
köra dit. Och se, där 
stod faktiskt fler bilar 
än normalt utanför 
Christers hudda. 
Febern kändes som 
bortblåst! Inne i 
verkstaden fylkades 
dom öppna ytor som 
inte var upptagna 
veteranbilar, mestadels 
Saab men även av 
oviktiga märken som 
Lotus Elan, Porsche, 
Volvo Amazon, BMC 
Cooper S m.m. Allt 
som allt kom 30 personer. Christer 
hade i all hemlighet bjudit in en viss 
Kaj Rosenqvist som arbetat för Saab i 
Trollhättan och England. Han var bl.a. 
högste ansvarig för drivlinan i Saab 
99. Det visade sig att Kaj var en god 

entertainer som 
höll en lång och 
underhållande 
monolog om 
livet på Saab på 
70-talet.Han 
hann defmitivt 
inte berätta allt 
denna eftermiddag, så honom kan vi 
bjuda in fler gånger! 
Själv körde jag hem och bäddade ner 
mig mellan lakanen och Saab-filten, 
sjuk och lycklig! Hur länge de andra 
stannade vet jag inte. Ett stort tack till 
Christer som upplät lokal och bjöd på 
fika och ett lika stort tack till Kaj och 
ni andra som kom! Äntligen någonting 
att skriva hem om! 

Text och bild: Ulf Stenson 

*Hudda, uttalas hodda, skånskt uttryck 
för hydda, koja. 
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Smålandsträffen 
-97 
Lördagen den 16 augusti var det 
dags för en Saabtriiff i Ingelstad i 
Småland. 

Sitter här i det "mysiga" påskvädret, 
snålblåst och snöblandat regn, och 
tänker tillbaka på den sköna somma-
ren 1997 med bland annat 
Ingelstadträffen i Småland. 

Dagen började tidigt eftersom jag 
hade cirka 27 mil (enkel resa) fram- 

för mig och reskamraten för dagen var 
en tvåtakts 95:a. Efter ungefär 4 
tinunars färd genom det sommarfagra 
Småland, ni måste hålla med om att 
det känns underbart att lägga ett blått 
band efter sig där man åker genom 
landskapet, var jag lyckligt och väl 
framme i Ingelstad. 

Resan hade gått bra trots att jag kom 
iväg senare än jag hade tänk mig. 
Lyckligt och väl framme välkomnades 
jag genom att försöka identifiera fem 
stycken hastighetsmätare till rätt 
modell. Svårt men roligt! Därefter 
åkte vi till Inglinge-hög som är ett 
märkligt fornminne. Det är ett stort 
gravfält med olika stensättningar. Mitt 
på den största gravhögen fmns två 
stenar. De ser ut som en kungastol. 
Matthias Roswall (en av arrangörerna) 
berättade en skröna om en bonde som 
försökte flytta på en av stenarna, för 
det sades att en skatt fanns där under. 
Det skulle han emellertid inte ha 
gjort, för hans gård brann ner en kort 
tid därefter. Bäst att låta alla stenar 

ligga där de ska. Efter 
den intressanta 
historiken bjöds det på 
kaffe som gjorde gott i 
en resandes mage. 

Framåt middagstid 
skulle jag få använda 
mina "små grå" för då 
startade "Rallyt" och 
längs färden skulle vi 
besvara 12 klunga 
frågor rörande både 
Saabs historia och 
småländska specialite-

ter. Efter ca 2 mils körning och ett 
antal frågor kom vi fram till Trolla-
gården, känd från två dokumentärpro-
gram i TV för sina invånares ekolo-
giska odlande och levnadsätt. De sålde 
frukt, grönsaker och kryddor m m. 
Det som var lite väl exotiskt var nog 
att de bodde i gamla bussar och 
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husvagnar året runt. 
Efter ytterligare Saabåkning i härlig 
småländsk natur kom vi i mål vid 
fritidsgården Dojjan i Ingelstad. 
Medan den berömda cykelgrillen 
tändes och en utsökt korv grillades åt 

68-replikor som är byggda på, en 96- 
70:a, ägd av Tobbe i Vadstena respek-
tive en 96-75:a ägd av Hasse Claesson 
i Ingelstad (en av arrangörerna). 
Under hemresan kom jag, i backarna 
söder om Gränna, ifatt! en silver- 

oss, som för övrigt SSR bjöd på, tack 
för det, fortsatte jag att prata Saab 
med nya och gamla kompisar. Det är 
inte minst det att få träffa Saabvänner 
som gör resan värdefull. Därefter var 
det genomgång av frågorna och 
prisutdelning, som fick avrunda en 
mycket trevlig träff 

Till Ingelstad hade kommit en 92:a 
från 54, tre stycken sonetter, två 
95:or varav en tvåtaktare, och ett stort 
knippe fma 96:or i olika modeller och 
skepnader. Tre lite ovanliga vagnar 
fanns det. En ovanlig 1700 S i en 
härlig 70-tals färg, indiskt gul, och två 

färgad, tysk-registrerad Mercedes. 
Alla i den vände sig om och tittade 
med stora, förvånade ögon på den 
underliga, lilla bilen som i ett blått 
moln körde om dem. Vilken RESA! 
Jag måste ge Matthias och Hasse en 
eloge för en mycket lyckad och 
genomarbetad Saabträff 

I Korsberga, söder om Vetlanda, äger 
1998 års smålandsträff rum, närmare 
bestämt den 15 augusti. 
Vi ses där! 

Text och bild: Daniel Gustavsson 

21 



Aew Amer, 	A BAKRUTAN 

Evenemang 1998  
Här kommer de första evenemangen som anordnas av Svenska Saab-Registret 

samt träffar och andra evenemang som rör bilhobbyn. 
Om någon tänker anordna någon träff eller har frågor som rör olika evenemang 
kontakta vår klubbmästare Nicklas Lindberg. 

Banftsgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-25 59 30 
E-mail: karl.lindberg@goteborg.maiLtelia.com  

17 maj 	Östgöta Saabklubb anordnar vårträff i Norrköping. 
Kontakta Magnus Lindberg, 011-34 34 23 eller 
Ulf Lindman, 011-14 19 55 

14 juni 	Den 14 juni anordnas det en traditionell träff i Uppsala. 
Plats: B&W stormarknads parkering klockan: 10:00. 
Kontakta Mats Blomkvist 018-258034 eller Lars-Åke 
Karlsson 018-367706. 
Väl mött i Uppsala! 

27 juni 	Westervik Classic Car & Bike Show 
Lördag 27 juni på Gränsö slott i Västervik. Cruising på 
förmiddagen, utställning på dagen och rock'n roll på 
kvällen. Alla fordon äldre än tjugo år samt specialfordon 
är välkomna. Marknad. 
Anmälan och info: Jörgen Larsson 0490-202 50, Lars 
Göransson 0493-513 09. 
Ett arrangemang av fyra idiella föreningar: Klubbrock, 
Veteran fordonsklubben i Tjust, American Car Club i 
Västervik och Motorcyckelhistoriska klubben i Tjust. 
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10-12 juli Träff på Hedemora Motorstadion 
Kostnad 150:-/ekipage Anmälan: senast 31 maj. 
Anmälan och frågor besvaras av: Jörgen Palm te1:0225- 
38049 eller Gunnel Palm tel: 0225-38137 Välkomna. 
För mer info se separat annons. 

15 augusti Stora träffen med minirally 
Plats och tid Motorcentrum Umeå. Kl 11:00 
Anmälan och frågor besvaras av: 
Sunkan tel: 090-49221 el 
Martin tel: 0961-.61733 

6 juni 	Minirally/dryck och matinköpsträff. 
Välkomna till en SAAB träff i Skåne och Danmark. Vi 
startar i Landskrona och kör ett minirally till Helsingborg. 
Därefter tar vi bilarna över till Danmark och Helsingör 
där vi kan handla god och billig öl och kanske mat? Sedan 
kör vi en kortare runda i kortege till en gemytlig plats och 
har där en picnic. Pris för en överfart till Helsingborg/ 
Helsingör är nu nere i 150:- tur och retur. Anmäl snarast 
med tanke på att jag skall boka biljetter. Dock senast 10 
maj. För mer information och anmälan ring: 
Ulf Stenson tel: 042-242323 

6 juni 	Balsersnäs veteranbilsträff. Veteranfordon - MC till och 
med årsmodell 1968. Se annons för mer info. Sista anmäl-
ning 29 maj. 

4 juli 	Båstad Classic Car show. 
Ska du ställa ut måste du anmäla dig själv. 
En del Saabar brukar finnas på plats där. 
Kom och besök oss! 
Ett tips till dig som bara skall titta på bilar är att komma 
tidigt så slipper du köerna. 
Har du frågor, ring då Ulf Stenson tel: 042-242323 
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15 augusti Smålandsträffen i Korsberga. Plats: Korsberga bygdegård. 
Tid: 12:00. För vidare information se separat inbjudan. 
För anmälan och information, ring: 
Matthias: 0143-139 22 
Hasse: 0470-301 58 

18 augusti Fordonsutställning och marknad lördagen den 18/7 i 
Kalmar. Upplysningar genom: Göran eller Arme-Christine 
011erstad, tel 0485-41060. 

29 augusti Dalslandsloppet, start och mål: Saabs bilmuseum i Troll-
hättan. Anmälan senast 29 maj. För mer information se 
separat annons och anmälningsblankett. 

6 sept 
	

Saabmarknad i Linköping, en marknad anordnad av Öst- 
göta Saabklubb. Plats: Gistad. Tid: klockan 10:00. Se 
annons för mer information. 

7 nov 	Sena träffen i Umeå. 
Plats och tid: Motorcentrum i Umeå kl 11:00 
Anmälan och frågor besvaras av: 
Sunkan tel: 090-49221 el 
Martin tel: 0961-61733 

Tisdagar Succén fortsätter även i år, med fika kvällar på Brostugan. 
Vi kommer även att åka på diverse begivenheter. 
Gamla och nya bilar är välkommen till tisdagsträffarna i 
Stockholm. Plats: Brostugan klockan 18:00, vid eventuella 
utflykter åker vi klockan 18:45. Första träffen börjar redan 
första tisdagen efter Bakrutan har kommit ut. Och slutar 
någon gång till hösten. Kontaktperson Erik Randa tel: 
08-7106113 eller 070-7622228. 
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Friin Stockholm 
Af y 

6 
1991 JUNI 199a 

OM MAR REN BILTÄVLING! 
INGEN "TIPSPROMENAD" 

I Västerås 
Lördag 6 Juni 

Även i år kommer vi att ordna ett rally i vacker 
Mälardalsnatur, på krokiga vägar och i ädel tävlan. 

Rallyt ör en trivsam blandning mellan orientering 
på idealtid och specialprov (t.ex körning på konhana). 

Samling: 	Vid Visthusgatans vändplan kl 13.00 	V lhu.gitlii 	(elfinina 

Fårsta start kl 13.30. 

Mat: 	Vi bjuder på fika under rallyt samt cn 
enkel måltid efter målgång. 

Utrsustning: 	Tävlingsbil, kartlåsaregamilj, penna, tidmgarur, 
linjal, gott humör, bra väder... 

Startavgift: 	100-150 kronor per ekipage, beroende på antal 

Anmälan: 	Helst Ibre 3 juni till Annika och Dag Lindahl, 
-VALLBY 	- 

tel hem; 021-35 54 43, arb; 021 19 05 42 moTET Email: da g.lindaltlfir)prevas.se 
Från Örebro, Köping 
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SAAB - SAABO Träffen 10-12 Juli 1998 

Fredag: Drop-in under dagen på Hedemora motorstadion. 
Korvgrillning på kvällen. 

Lördag: Familjerally på dagen, med prisutdelning och fest 
på kvällen. 

Motormarknad. 

Söndag: Eventuellt körning på Gokartbanan. 
Hemligt studiebesök. 
Motormarknad. 

Välkomna in i röken hälsar Hedemora arrangörerna! 

Anmälan: Jörgen Palm 
0225-380 49 

Gunnel Palm 
0225-381 37 
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MARKNAD 
Linköping 

Bilar, reservdelar, tillbehör mm 

SER VERING AV KAFFE, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 

Söndagen den 6 sept 1998 kl 10.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 
sin årliga Saabmarknad, 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 pilning "SAABMARICNAD" från Gistad samhälle mot 
idrottsplatsen. 
Säljplatser c:a 3x8 m 60 kr 
Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före den 4 sept 

Mats Phersson 
Erland Johansson 

013-631 67 
013-2704 12 K PSTEOLC4  

(tili 
124..)  

rrni- 

si 

111111M11/Ar Air Ar Ar ArA BAKRUTAN 
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Baldersnäs Herrgård 
Inbjudan till 

Baldernäs Veteranbilsträff! 
den 6 juni k1.1146 
VETERANFORDON - MC 

ÅRSMODELLER T 0 M 1968. 
ENTUSIASTBILAR 

VETERANDELSMARKNAD 
Utlottning "Bästa fårdon"- Underhållning 

Ponnvridturer - Restainung 
Hantrerksförsäljning- Dalslands Mitnrrum 

Välkommen till Balders näs Herrgård 
Balett-mås ligger ed en halvö i Laxsjön vid Dalslands kanal. 

Den genuina bemerdsnziljön med ilen Romantiska Parken som 
anlades pa 1820-talet blir en vacker innunning 

till evenemanget. 

Sista anm.ilningsilig 29/5 
Anm:i/an till: 

Stiftelsen Baldersniis, 660 10 Dals Långed 
Tel. 0531 - 412 13, Fax. 0531 -41245 
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SMÄL.ANDSTCÅFFEN 15 AUG1.-98 
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INBJUDAN TILL DALSLANDSLOPPET 1998 

Härmed inbjuder SSR:s Trollhattesektion till "Dalslandsloppet 1998". 
Dalslandsloppet kommer i år att genomföras i enklare form utan sponsorer och utan grillfest. 
Vi kommer dock att bjuda deltagarna på något åt- och drickbart när de kommer i mål 

Datum. 	Lördagen den 29 augusti 1998 

Start och mål: 	Saabs Bilmuseum, Trollhättan 

Startavgift - 	200 kr. Ev överskott kommer att gå till Barncancerfonden. 

Körslinga: 	Ca 20 mil på blandat underlag. 

Följande bilar får deltaga: Saab tvåtakt försedda med bilbalte. Forare och kartläsare ska vara 
försedda med hjälm.(max 2 pers i bilen) 

Max antal deltagare 60 st, uttagning kommer att ske genom lottning. 

Startbekräftelse med mer information samt inbetalningstalong kommer att skickas ut till 
deltagarna efter anmälningstidens utgång. 

Nedanstående anmälningstalong skall vara oss tillhanda senast den 29 maj på följande 
adress 

SSR 
Box 268 
462 23 VANERSBORG 

Anmälan till Dalslandsloppet 1998 

Biltvp Saab 	 Arsmod: 	 Reg nr: 

Förare 

Adress 

Telefon: 

Kartläsare: 
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Vårträff! 
Östgöta SAABklubb anordnar sin Vårträff söndagen 
den 17 maj 1998. Vi träffas och trivs med varandra 
och våra Saabar vid MotorCentrums lokaler (SAAB-Opel 
försäljare) utmed E22:ans södra utfart i NORRKÖPING 
k1.10.00. 
Anländande på E4 kör enligt skyltar mot Norrköpings 
Flygplats, följ ÖSK-skyltar från korsningen av E22. 

Tillsammans åker vi en lantlig tur på några mil med 
avslutning vid Lövstad Slott där guidad visning kommer 
att ske för oss. Egen fikakorg tas med för förmiddags-
fika invid slussarna på Göta Kanal under turens gång. 
Mat och fika finns att köpa vid Lövstad Slott. 

Startavgift för träffen blir 20:-/bil inklusive förare samt 
20:-/vuxen över 17år. Inträde till visningen av Lövstad 
Slott ingår då! Östgöta SAABklubb subventionerar inträdet 
till slottsvisningen för alla glada träffdeltagare, bra va? 

Kontaktpersoner: Magnus Lindberg tel. 011-343423 
Ulf Lindman 	tel. 011-141955 

Välkomna säger 
Östgöta SAABklubb 
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Arsmötesprotokoll Svenska SAAB Registret Nordiska musået Stockholm 980308 12.00 
Antal närvarande medlemmar: 75 st 

1. Mötet öppnades av Ordförande John Jonasson. 
2. a) Till ordförande för mötet valdes John Jonasson. 

b) Till sekreterare för mötet valdes Göran Kölborn. 
3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Dahl och Erik Randa. 
4. Mötet ansåg att årsmötet var behörligt utlyst. 
5. John Jonasson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och Hans Söderström föredrog 

ekonomiska redogjörelsen för verksamhetsåret 1997. 
6. Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Söderström på Claus Kegels vägnar. 
7. Mötet beslöt att ge styrelsen ekonomisk ansvarsfrihet för versaMhetsåret 1997. 
8. Följande styrelsemedlemmar jämte suppleanter valdes av mötet: 

a) Ordförande John Jonasson 	 för 1 år 
b) Vice sekreterare Stefan Lund 	 för 2 år 
c) Kassör Mats Carlsson 	 för 2 år 
d) Materialförvaltare Berndt Olsson 	för 1 år av 2 år 
e) Suppleanter Rolf Jensen, Leif Blomberg, Yngve Ekberg för 1 år. 

9. Till revisor valdes Hans Söderström, till revisorsuppleant valdes Claus Kegel för 1 år. 
10. Till valberedning valdes Berndt Olsson, Gustav Wallheden, Jonas Kohlsåen för 1 år 

varav Berndt Olsson valdes till sammankallande. 
11. Inga motioner eller förslag som väckts/lämnats in senast 8 dagar före årsmötet hade 

kommit in eller väckts. 
12. Medlemsavgiften för 1999 fastställdes till nuvarande 175:- per år. 
1. Reseersättningen fastställdes till statliga 13:- per mil. 
14. Göran Kölborn informerade om Länsförsäkringars Entusiastbilstörsäkring och de nya 

direktiven i MHRF/Folksams veteranbilsförsäkring. 
15. övriga frågor: 

al En motion som kommit in till styrelsen och behandlats men avslagits av styrelsen, 
rabatter för SSR medlemmar hos SAAB handlare. 

b) Matrikeln togs upp av en medlem, synpunkten var att få den upplagd efter chassi 
nummer ordning. Mats Carlsson får titta på det. 

c) önskemål väcktes om att kunna få speciella uppgifter utdragna ur klubbens data 
medlemsregister för en kostnad av 50:-. Mats Carlsson får titta på det också. 

d) Information hölls om träffen i Hedemora 10-12/7.98 och papper om träffen delades 
ut till intresserade efter mötet. 

e) Mathias Roswall hade synpunkter och idéer om att få fler bra och fungerande träffar. 
f) Annaboda träffen 1998 kommer att ha en egen klubb parkering med klubbens flagga. 
g) Dalslandsloppet blir ej aktuellt 1998 då arrangörerna är upptagna med presentationen 

av SAAB 9-3 samt att det lår bli svårt med tillstånd för ett lopp till! 
hl Insändarbrevet som publicerades i Bakrutan 1-98 togs upp för diskussion. Ett 

brev till har kommit till styrelsen och redaktionen som uppföljning, detta brev 
är dock undertecknat med ett riktigt namn. 

i) Det blir en träff i Småland den 15-8.98. 
j) Det finns tillgång för allmänheten till Internet på alla bibliotek informerade 

en medlem om. 
16. Mötet avslutades 13.15. Därefter bjöd klubben på förtäring i serveringen på Nordiska 

Musået och de som ville kunde titta på utställningen Bilen gratis. 

Yeg., 4-4514-• 

Göran Kölborn 

protokollförare 

1 ' n u 
Anders Dahl 

justeringsman 

Erik Randa 

justeringsman 
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Svenska SAABregistrets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1997. 

Svenska SAABregistrets styrelse har under verksamhetsåret varit 
konstituerad enligt följande: 

Ordförande 	John Jonasson, Bromma 
Vice ordförande 	Martin Bergstrand, Uppsala 
Sekreterare 	Göran Kölborn, Tyresö 
Vice sekreterare 	Vakant 
Kassör 	 Mats Carlsson, Hägersten 
Redaktör 	 Mattias Johansson, Nödinge 
Materialförvaltare 	Jonas SahMn, Kullavik 
Klubbmästare 	Nicklas Lindberg, Göteborg 
Suppleanter 	Rolf Jensen, Bollebygd 

Leif Blomberg, Tidaholm 
Yngve Ekberg, Huddinge 

Revisor 	 Hans Söderström, Enskede 
Revisorsuppleant 	Klaus Kegel, Gräddö 
Valberedning 	Bernt Olsson, Göteborg (sammankallande) 

Peter Ludvigsen, Kullavik 
Joel Berneklev, Göteborg 

Verksamhetsåret 1997 var som vanligt ett innehållsrikt år med flera aktiviteter 
som egna träffar och andra arrangemang. 

SSR:s träffar var förlagda till Växjö, Kristianstad, Malung, Anders torp, 
Stockholm, Umeå, Gotland och Trollhättan. Årets största SAABträff var i samband 
med SAAB:s 50 årsjubileum i Trollhättan i juli. En internationell träff som var 
mycket välbesökt och välarrangerad. Trollhättesektionen gjorde som vanligt ett 
utmärkt jobb som samordnare mellan SAAB Automobile AB och andra SA.ABklubbar. 

Sektionerna i Trollhättan, Norrland, Gotland och den nybildade SAAB Skånia har 
samtliga varit mycket aktiva med ett flertal aktiviteter och träffar för sina medlemmar. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som aktivt har engagerat sig för 
att ordna träffar och andra aktiviteter. 

1997 års årsmöte avhölls på SAABmuAet i Trollhättan. Mötet besöktes av ca 140 
medlemmar och avslutades med den populära bildelsmarknaden. Ett stort tack 
riktas till Peter Bäckström, SAAB Autotnobile AB för upplåtande av lokal och 
Trollhättesektionen för förfriskningar och övrigt arrangemang. 

Vår klubbtidning Bakrutan har utkommit med 4 nr under året och redaktionen 
har kommit tillrätta med de utgivningsproblem som fanns under 1996. 

Till SSR:s klubbshop har flera nya fina artiklar tagits fram under 1997. Bland dessa 
kan nämnas t-shirt och pins. En stor del av artiklarna har sålts till medlemmarna i 
samband med våra träffar och då främst vid jubilea i Trollhättan. 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten och ett flertal telefon-
kontakter sinsemellan i viktiga frågor. 
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Styrelsen har under året aktivt verkat för att utöka klubbens reservdelslager. Flera 

nytillverkningsprojekt har genomförts. Bland dessa kan nämnas dörrlister till 95/96 

årsmodell 60-71, dekaler till motorrum samt diverse gummidetaljer. Omsättningen 

av klubbens reservdelslager har under året varit mycket stor. 

SSR etablerades under 1996 på Internet. Under 1997 har vår hemsida utvecklats 

ytterligare och har för närvarande ett snitt på ca 90 besök per dygn. Mycket uppskattad 

främst bland utländska SAAB-entusiaster som med detta hjälpmedel enkelt kan få 

information om SSR samt komma i kontakt med likasinnade SAABintresserade via 

vår gästbok. Ett stort tack till vår Internetexpert Martin Bergstrand för allt arbete 

han lagt ner för att få vår hemsida så populär. 

SSR:s medlemsantal var vid årskiftet 97/98 1.216 betalande medlemmar, en ökning 

från 96/97 med 56 st. 

Återigen vill vi rikta vårt stora tack till de medlemmar som aktivt deltar i 

klubbverksamheten genom att komma med förslag och ideer, anordna träffar och 

aktiviteter, samt bidraga med material till Bakrutan, ofta utan mer än ett tack som 

uppskattning. 

På styrelsens uppdrag 

Bromma den 28 februari 

, - 	 -7 
'John Jonasson 

Ordförande 
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Resultaträkning Svenska SAAB-registret 
1997-01-01 --1 997-12-31 

Medlemsavgifter 205 479,40 kr 
Försäljning delar 101 103,02 kr 
Försäljning,dekaler,tröjor,m.m. 48 749,50 kr 
Ovhga intäkter 10 320,00 kr 

Summa intäkter 365 651,92 kr 

Inköp delar 108 725,00 kr 
Inköp dekaler,tröjor.m.m. 54 375,00 kr 
Årsmöte 5 000,00 kr 
Annonsbladet 20 928.00 kr 
Försäkring 1 442,00 kr 
Föreningsvgifter 3 445,00 kr 
Resekostnader 15 739,00 kr 
Bakrutan 68 125,00 kr 
Träffar 4 681,60 kr 
Hyra dator 6 000,00 kr 
Porto 10 182,85 kr 
Övrigt 2 313,00 kr 
Avgifter MHRF 7 700,00 kr 
Okning lager 15 447.01 kr 

Summa kostnader 293 209,44 kr 

Resultat före avskrivningar 72 442,48 kr 

Avskrivningar 6 577,00 kr 

Resultat före finasiella intäkter 
och kostnader 

65 865,48 kr 

Ränteintäkter 710,56 kr 
Räntekostnader 0,00 
Skatter 668,00 kr 

Årets resultat 	 65 908,04 kr 
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Balansräkning Svenska SAAB-registret 
1997-01-01---1997-12-31 

Postgiro reservdelar, SSR-matrial 32 678,00 kr 
Bank 84 560,69 kr 
Postgiro 8 903,18 kr 
Lager 236 706,56 kr 
Inventarier 6 090,00 kr 

Summa tillgångar 368 938,43 kr 

Förutbetalda intäkter 9 100,00 kr 
Leverantörsskulder 27 398,00 kr 

Summa skulder 36 498,00 kr 

Eget kapital 266 532,39 kr 
Redovisat resultat 85 908,04 kr 

Summa eget kapital 332 440,43 kr 

Summa skulder och eget kapital 368 938 43 kr 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper och styrelsensförvtdMing kalenderåret 
1997. 

Undertecknad revisor haf efter 110rd granskning ej finvät anledning till anmärkning 
~för jag föreslår kassören samt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Norrtälje 1998-03-05 

Klaus Kegel 
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Saab 95- 
proj ektet 
hur gick 
det sen? aha  
I nummer 2/1996 skrev vi ett upprop 
till medlemmarna angående det låga 
och ständigt sjunkande beståndet av 
äldre Saab 95. 
Vi bad om tips på objekt som så att 
säga står för hot om skrotning. Vidare 
bad vi de medlemmar som känner för 
att ta hand om en äldre Saabkombi, 
även en mycket dålig sådan, att höra av 
sig. 
Det kom in ca tiotalet tips på bilar i 
den här kategorin. Fem personer 
hörde av sig och kunde tänkas bli 
"vrakräddare". 
Så vi lyckades para ihop detta och 
några 60-tals 95:or är nu i goda 
händer. Men sedan uppropet har det 
dykt upp fler tips på bilar som står 
bortglömda både ute och inomhus. 
Därför behövs det fler folk som 
ställer upp och tar hand om dem! 
Känner just DU dig manad och 
intresserad, ring till oss med adresser 
här nedan. Det är ju absolut ingen 
press på den som räddar en sådan här 
unik Saabmodell som 95:an är, att den 
skall börja renoveras med en gång. 
Nej, huvudsaken är att den gamle 

kommer under tak, renoveringen kan 
påbörjas när helst du känner för det. 
En ide är att börja samla de delar som 
behövs (så länge de går att fa tag på) 
redan nu. 
Bilarna finns i alla möjliga hörn av 
Sverige och i vissa fall kan transport 
ordnas. Priserna på bilarna är mycket 
låga, två av dem är till och med gratis 
mot avhämtning (2 mycket rostiga 
men inte helt omöjliga 95/64). 
Med hopp om svar! 

Matthias Roswall 
Borgmästaregatan 35 C 
592 31 Vadstena 
Tel: 0143-139 22 

Lennart Sandberg 
Kungsallén 27, Gräfsnäs 
466 95 Sollebrunn 
Tel: 0322-454 86 
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Långlöparens återkomst 
Bara någon månad innan somma-
rens mastodontträff i Trollhättan 
började Christer Gebo arbetet med 
att få igång sin 92A. Och det gick 
vägen! Ärevarven på provbanan 
hörde till de första kilometrarna 
som avverkades efter drygt 20 års 
dvala... 

Så många 92A-modeller har väl inte 
samlats i modern tid, som på planen 
utanför Saabs bilmuseum under 
festivaldagarna. Minst nio kunde man 
räkna ihop. Ingen var den andra lik. 
Från en tidig prototyp till en mycket 
tidig produlctionsseriebil, sedan bilar 
av alla tre årsmodeller 50, 51 och 52. 

Historiens vingslag flaxar i den 4%- 
iga luften. Överröstas av det ettriga 
knattret ur entumsavgasrören. Cirklar 
sluts - bara någon kilometer härifrån 
började Saabs bana som biltillverkare. 
Nästan ett halvsekel senare samlas 
några gröna droppar igen och håller 
klassträff på moderjorden. Vilken syn. 

Vår medlem Christer Gebos Saab 92A 
från 1951 är i ett helt underbart 
orenoverat, mycket charmigt och bra 
bruksskick. Många intresserade och 
nostalgiska ögonkast gavs åt bilen 
under de tre festivaldagarna. 
Ja, skicket är i stort sett det samma 
som sommaren 1977 då bilen köptes 
av andre ägaren. Han hade haft den 
som bruksbil nästan ända tills dess. 

Och i somras togs den alltså i trafik, 
efter tjugo års vila hos Christer. 

Förberedelserna, varför och hur bilen 
kom igång igen har han som tur är 
dokumenterat väl i en dagbok från 
första startförsöket fram till festiva-
len. Den publicerar vi här i detta 
nummer. 
Mellan raderna i denna dagbok 
kommer det fram något som tål att 
sägas om och om igen: Det fums 
många gamla Saabar ute i ladorna som 
med lite jobb gott kan komma ut på 
vägen och till SSR-träffarna som de 
är! Varför renovera när det inte 
behövs? 

Chassienummer 1646 som detta alltså 
handlar om köptes ny i april 1951 av 
göteborgaren och tillika bilskole-
chefen Einar Borgström. I hans 
trafikskola fick den så rulla under 
drygt två år. Med andra ord ingen 
mjukstart precis! 
I september 1953 var det dags för 
92:an att bli avlöst och Borgström 
sålde bilen till sin kusin Bertil 
Mattson, också boendes i Göteborg. 
Då började en verkligen skiftande 
tillvaro för detta exemplar av Sveriges 
då purfårskaste bilmärke. 

Bertil kontaktades nu i mars och han 
kunde berätta mycket om bilen och 
många händelser från de tjugofyra år 
den fanns i familjen. 
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Utöver vardaglig bruksbil blev den 
tidigt också rallybil! Bertil hade 
nationell förarlicens för rallytävlingar 
vid den här tiden. Handlingarna har 
han fortfarande kvar. På denna sitter 
kvitto på avgiften 1954, tre kronor... 
- Jag deltog i KAK-rallyn fyra år i rad. 
Först med Fiat 1100, sedan tre år med 
Saaben. Tävlingen gick ut på tid, 
orientering och tillförlitlighet. 
Motorn trimmades från sina ursprung-
liga 25 till 28 hästar. 
Bertil berättar vidare, att han monte-
rade ett drag på bilen, som han gjort 
själv. Denna sitter på bilen än idag. En 
av få 92:or med denna utrustning? 
(Finns det någon mer i klubben?) 

Ett flertal semesterfårder gjordes 
med detta ekipage. Inte nog med 
lasten på kroken, på taket monterades 
en hemgjord takräcksvagga för en 
liten båt. Till båten gjordes en 
pålastningsränna, som gick från 
dragkrok till strax ovanför bakrutan. 
Vem viskade något om myten, att 
92:or knappt orkar dra sig själva? 

Familjen Mattson körde så bilen till 
vardags fram till 1968, då den blev 
andrabil och kördes mycket lite. 
Avställdes senare fram till 1974, då 
dottern Elisabeth tog över den. 

Bertil minns många episoder med 

Bilen fick senare vara dragare åt en 
liten husvagn, även den egenhändigt 
byggd av Bertil. Denna byttes dock 
senare mot en SMW av minsta 
modellen.  

bilen. 
- En gång var jag på väg till ett viktigt 
möte på Mustafors bruk. På Kungsga-
tan i Trollhättan, av alla ställen, skar 
motorn. Lyckades rulla in på en liten 
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tvärgata på vänster hand. Där låg en 
liten verkstad, jag tror det var i 
anslutning till en Shelltapp. De tog sig 
genast an bilen. Medan motorn lyftes 
ur fick jag låna en cykel och trampade 
iväg och köpte kolvar... 

En annan gång var Mattsons på väg till 
Stockholm mitt i vintern. Det blev 
matpaus i Gränna. Kort efter man 
fortsatt vidare norrut gick det helt 
plötsligt inte att svänga. Snöblasket 
hade frusit till stora isklumpar som 
helt täckte hjulhusen invändigt och 
spärrade alla hjulrörelser. 
En gång på 50-talet blev de påkörda 
bakifrån av en betydligt större ameri-
kansk bil. Smällen blev kraftig, men 
92:ans enormt starka kaross höll 
emot bra. Endast bakre kofångarna 
och deras bärjärn fick bytas ut. 

Den lilla Saaben blev väl trång när 
familjen växte. Bagaget fick ta plats 
på en pakethållare på bakstammen (när 
inte båtrännan var med). 

Brokigare och slitsammare liv på 
vägarna är det nog inte många 92:or 
som varit med om. 
Bertil Mattson har dock vårdat och 
skött om bilen väl. Rosten har än idag 
inte gett sig på den gamle i någon 
nämnvärd omfattning. Rundsmord 
blev den var 100:e mil. Bussningar i 
framvagn är aldrig utbytta. Tredje 
motorn sitter i bilen nu. 
Bertil Mattson: 
- Den köpte jag fabriksny i början av 
70-talet för 540 kronor. Den jag 
köpte den av hade tänkt att ha den som 
båtmotor... 
Vidare kan man läsa ur de anteck-
ningar som förts om bilen, att växellå-
dan är original men däremot är flera 
frihjul utbytta. Då familjen Mattson så 
sålde bilen till Christer Gebo 1977 
hade den rullat nästan 40 000 mil. 

Nej, nu är det hans tur att berätta... 

Text: Matthias Roswall 
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Tisdagen den 3 juni 1997 

Efter 20-årig Törnrosasömn 
puttrade 92:an snällt igång. 

Det var Sonetten som skulle väckas 
efter sin vinterdvala i Rybergs lada. 
Men så blev det inte. De blev något 
mycket bättre. Det blev 92:an som 
fick väckas ur sin långa Törnrosa- 
sömn. Men det visste vi inte när vi 
åkte till Ryr - Kurt och jag i avsikt att 
hämta ut Sonetten. 
Det gick nämligen inte att komma in i 
ladan. Ryberg hade ju rest till sin 
sommarvistelse i Roslagen för över 
en vecka sedan. Det visste jag. 
Men grannen Derehag skulle ha 
nyckeln till den igenbommade 
ladugården. Och det hade hon säkert 
också. Men hon var inte hemma. Så 
någon nyckel att låsa upp med fick jag 
inte. Utan nyckel visade det sig 
omöjligt att ta sig in. 
Det fanns en glipa i den ena log-
dörren. Vi tog en pinne och petade in 
den genom glipan för att försöka lyfta 
upp bommen på insidan som höll igen 
logdörren. En bommen ramlade på 
loggolvet. Men den andra övre 
bommen satt fast så in i berget. 
- Vi väntar och ser så kanske hon snart 
kommer hem så att vi får fatt på 
nyckeln, sa jag till Kurt och slog mig 
ner på gräset invid vägen förbi 
Rybergs gård. 
Men det ville inte Kurt. Han tyckte att 
det bara var att slösa på tid. 
- Vi åker hem till dig och sätter igång 
92:an istället, föreslog han. 
Sätta igång, tänkte jag med tvivel. 

Men vi kan ju alltid hinna med att sätta 
tillbaka bromstrumman som jag tog 
loss och slipade bort rosten från i 
somras förra året men inte lyckades 
sätta tillbaka igen, var min nästa tanke. 
Och så lämnade vi Ryr och åkte hem. 

Medan Kurt satte tillbaka trumman så 
städade jag upp framför den 
igenkorkade garagenerfarten så att det 
skulle gå att köra upp 92:an den dag 
som det var dags att försöka starta 
den. Det skulle bli ikväll, enligt Kurt. 
Fortfarande trodde jag inte på det. 
Men jag plockade undan alla däck, den 
gamla trägungan, cyklar och allt annat 
bråte så att garagenerfarten blev fri. 
Under tiden satte Kurt bromstrumman 
på plats vilket visade sig vara besvär-
ligt. Men han lyckades. 
Sedan gav han sig på motorn med full 
bravur. Det märktes tydligt att han 
hade bestämt sig för att 92:an skulle 
upp ur garaget redan ikväll. 
Ungefär samtidigt som jag hade rensat 
framför garaget så startade han 
motorn. Och den gick igång. Inte 
genast men ganska snart. 
I över 20 år har den inte gått. 
Jag befarade att kolvarna för längese-
dan skulle ha fastnat. Men det kanske 
hjälpte att jag för ett par år sedan 
hällde diesel i tändstiftsloppen och att 
det har löst upp kolvarna. 
Det rök något alldeles förfärligt. Det 
var som den värsta garagebrand. 
Det bolmade ut rök från garaget. 
Jag fick ställa mig utanför och 
markera att vi hade läget under 
kontroll så att ingen granne larmade 
brandkåren. 
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Det hade ju varit fatalt. 
Det var en tjock tät rök av både 
gammal och ny olja. 
92.an sveptes in som i en tät dimma. 
Men motorn gick och det var ju 
huvudsaken. 
Däremot så gick det inte att köra upp 
92:an ur garage. 
Bakhjulen hade fastnat. 
Kurt ryckte med bilen för att klos-
sarna skulle lossna men trots flera 
försök så satt de fast som berget. 
Bilen blev kvar i garaget. 
Men inte så länge till. 
Nu är det äntligen på gång att den skall 
komma ut igen på vägarna. 
Den har fatt sova tillräckligt länge nu. 
Den var en raritet redan när jag köpte 
den och ställde den i garaget. 
Efter alla dessa år är den en ännu 
större raritet. Det fattas nu bara att 
den kan börja rulla också. 
Och det kan ju inte ske lämpligare än i 
år när Saab fyller 50 år. 
Min Saab är ju den första modellen 
som Saab sålde när det begav sig. 
Den kallades för "Gröna droppen". 
Nu skall den snart komma ut igen. 

Torsdagen den 5 juni 1997 

92:an rullade iväg till Svenäcker för 
egen maskin. 

Det är tomt i garaget nu. Inte helt 
tomt. Gräsklippare, lådor och annat 
bråte finns kvar. Men huvudföremålet 
i garaget finns inte där längre. 
92:an har nämligen rullat iväg till 
Svenäcker. Sent på kvällen fick Kurt 

hjulen i rullning. Och eftersom 
motorn kom igång i förrgår kväll så 
var det bara att lägga in ettans växel 
och köra upp den ur garaget. 
Men lite bromsolja i behållaren så 
blev det tryck även i bromsarna efter 
alla år i dvala. 
Med Kurt vid ratten bar det iväg ut 
från tomten och ut på Albertsvägen. 
Det rök som en kvast bakom 92:an. 
Men den rullade på som om den inte 
gjort någonting annat. 
Och det smattrade och puttrade och 
det rök som om hemvämsgubbama var 
ute på övning med lös ammunition i 
gevärsloppen. 
Jag låg och tryckte tätt bakom så att 
ingen annan trafikant i allmänhet och 
polisen i synnerhet skulle se att det 
inte fanns några baklampor och 
intressera sig för fordonet. 
Men man har ju rätt att åka till en 
verkstad och det var precis vad vi 
gjorde. 
På Svenäcker skulle den göras så 
mycket iordning att den kan besiktigas 
om några veckor och vara klar att 
användas vid Saabs 50-årsfestival på 
Fallens Dagar i mitten på nästa månad. 
Det var naturligtvis en härlig känsla att 
få igång 92:an efter alla tjugo år i 
garaget och få ut den på gatan och iväg 
med den för uppfräschning. 
Och inget skulle ju passa bättre än att 
få den i trafik till just Saabs 50- 
årsfestival. 
Men den är på gång nu i fall. 
Det är ett oerhört stort steg bara det. 
Tänk att motorn gick att starta - att 
kolvarna inte hade fastnat. 
Det måste ha varit för att jag hällde 
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diesel i tändstiftsloppen för över ett 
år sedan som gjort susen. Men det är 
en hel del kvar att göra för att få den 
besiktigad. Det finns ingen 
handbromsvajer sedan den gått av. 
Växellådan skrapar för mycket när 
ettans växel läggs in. Kraftöverfö-
ringen från motorn till drivhjulen är 
svag. Det kan ju bero på slirande 
lameller. Men har den kommit så här 
långt så skall det nog gå att få den klar 
i tid för festivalen. 

Onsdagen den 9 juli 1997 

På slassträffen med 92:an. 
Många tittade på den gamle. 

Dagen var kommen att ta 92:an i 
trafik. Den skulle ju behöva provköras 
efter igångsättandet hos Kurt på 
Svenäcker. 
Han ville åka till veckans slussträff 
med den. Varje onsdag träffas 
veteransbilsägama på slussplanen i 
Trollhättan och ställer upp sina bilar 
till allmän beskådan. Det är både 
trollhättebor och turister som strövar 
omkring vid slussarna och ser de 
gamla rariteterna. Det var fmt väder 
idag. Det medförde att många 
veteranbilsägare kom liksom många 
flanörer. Det strömmade folk och 
gamla bilar till slussplanen. 
En av de som kom var Kurt och jag i 
92:an. Kurt körde. Det var inte 
meningen att vi skulle längst fram i 
smeten utan hålla oss i bakgrunden. 
92:an är ju visserligen unik eftersom 
den är en av få av första årsmodellen 

med bränslepåfyllning bak istället för 
bagagelucka. Men det är ju ingen pärla 
precis. Skicket är halvdassigt men i 
original. De flesta som kommer med 
sina veteranbilar har ju dem glänsande 
och putsade så att de ser lika fina ut 
som när de lämnade fabriken en gång i 
tiden för många år sedan. 92:an är inte 
putsad. Tvärtom är den skavd lite här 
och där med en och annan repa. Lite 
småskavanker finns varstans. Den är 
inte precis i nyskick som alla de andra 
veteranerna. 
Därför tänkte vi att ställa den lite i 
skymundan från all uppmärksamhet. 
Men det gick inte. Vi blev fram-
vinkade till de främsta platserna längst 
fram på slussplan. Där stod vi med 
den. Intill oss stod en annan mycket 
välputsad och glänsande 92:a. Men 
den hade bagagelucka som de flesta 
andra. 
- Titta den har ingen bagagelucka var 
det många som sa om min 92:a när de 
gick bakom den. 
Många tyckte uppenbarligen att den 
var charmig som var i orenoverat 
originalkskick. 
En funktionär var nästan begeistrad i 
bilens skick och tyckte absolut inte 
att jag skulle lacka om den till en 
glänsande pärla: 
- Men du kan ju sätta dit navkapslar, sa 
han. Själv färdades han i en Fiat 
Juventus i nyskick. 
Den lilla backlampan var det en och 
annan som tittade extra mycket på. 
Någon tog en närbild på lampan. Så 
käck tyckte han att den var. 
Ett par funktionärer trodde att det var 
Kurts bil eftersom han körde den och 
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frågade honom varför han hade haft 
den undangömd. Jag fick då berätta att 
det var min och att den har stått i 
garage i över 20 år och att det aldrig 
har blivit av att den blivit iordning-
gjord förrän det blev ett tillfälle nu 
när Saab fyller 50 år och ställer till 
med ett jubileum under Fallens Dagar. 
Till slut var det ganska många som 
samlades kring 92:an och såg på när vi 
startade smatterverket och gav oss 
därifrån som en av de allra sista 
bilarna. Vi fick mycket större upp-
märksamhet än vad vi anat eller ens 
eftersträvat. 
Men nu är den officiella debuten i alla 
fall begången. 
Nu återstår det att få den besiktigad 
också. Uppvisningen vid slussträffen 
var ju bara en provkörning. 

Fredagen den 11 juli 1997 

92:an är godkänd och klar. 
Aldrig mer någon besiktning. 

Det tog tjugo år att få den i trafik 
igen. Men nu är den 20-åriga 
Tömrosasömnen över. 92:an är väckt 
och i skick att leva ett aktivt liv på 
vägarna igen. Den blir en av de få 
kvarvarande 92:oma i landet från den 
första årsmodellserien. 
Nu går den ett nytt liv till mötes - ett 
mer officiellt liv än tidigare i sin 
undangömda garagetillvaro. Nu blir 
det veteranbilsrallyn för hela slanten 
för denne gamle veteran. Och på 
veteranbilsrallyn uppträder man 
officiellt till mångas beskådan och 

beundran. De flesta av årets 
veteranbilsrallyn är över men till nästa 
år kan den rulla på vägarna bland andra 
gamlingar som inte längre behöver 
arbeta i transportnyttans tjänst. 
Klockan ett idag rullade den ut från 
Bilprovningen i Vänersborg som en 
godkänd bil. Det var som ett student-
prov. Det blev godkänt och ett "blankt 
papper". Inte en enda anmärkning 
således. 

Det var den 26 maj 1977 som jag 
köpte den i Göteborg. Men den blev 
inte mer än hemkörd de 7-8 milen. 
Sedan ställdes den in i garaget hemma 
i Trollhättan. 92:an fick sedan följa 
med som flyttgods på transportkärra 
till nästa hus. Under ett par års tid 
medan vi bodde i lägenhet tog Saab-
Ana i Uddevalla hand om den för 
tillfällig förvaring i en källare för 
begagnade bilar. Sedan blev det 
hemfärd igen på transportkärra och ny 
garagering. Sedan hände ingenting på 
många år förrän i våras. 
När Saab har sin 50-årige jubileums-
fest så gäller bara en sak: 
Nu eller aldrig. Så fick det bli. Och nu 
är den klar. Det tog några veckor av 
mer eller mindre intensivt arbete. Det 
var nära att köra fast när det visade sig 
att lamellema behövde bytas. Att hitta 
sådana i all hast till en 50 år gammal 
92:a var inte det lättaste. 
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Men med några konsultationer kom 
tipset från Saabs museechef Peter 
Bäckström att det nog skulle gå med 
lamellerna till Morris Minor. 
Och eftersom Bodins i Uddevalla 
importerar nya delar till gamla 
engelska småbilar gick det att få fatt 
på en passande lamell. 
Och så var den faran över för stopp i 
renoveringsarbetet inför Saab-
jubileet. Även om 92:an nu är klar så 
är det en sanning med stor modifika-
tion. En veteranbil blir nämligen nära 
nog aldrig klar. Och det är mycket 
kvar att göra för att få den fm som en 
pärla. Att den är besiktigad och 
godkänd med blankt papper betyder 
inte mer än att den är i trafikdugligt 
skick. Och det är minsann inte illa det. 
Men därifrån till en pärla är det ett 
stort steg som far tas i små etapper. 
Men huvudsaken är ju att den har 
kommit ut på vägarna och är med i 
leken igen. Med de 20 år som den har 
fatt på nacken under sin Törnrosa-
sömn har gjort den ännu ovanligare. 
Och 92:an behöver aldrig mer 
besiktigas. Nu är det på mitt ansvar 
som veteranbilsägare att hålla den i 
dugligt trafikskick. 

I början på 1950-talet deltog den i 
KAK-rallyt under några år. Då på 
fullaste allvar. 
I fortsättningen blir det alltså 
veteranbilsrallyn. Och det är ju bara på 
lek. Men rally som rally... 

Lördagen den 19 juli 1997 

Entré på Saabs provbana med 92:an 
vid årets stora jubileumsfestival. 

För tre år sedan hade Saab sin andra 
festival i Trollhättan genom tiderna. 
Då var jag med för första gången. Och 
det var med Sonetten som då nyligen 
hade blivit tagen i bruk. 
- Men nästa gång måste jag bli klar 
med 92:an, tänkte jag. 
Det skulle vara två år senare. 
Saabfestivaler arrangeras nämligen 
vartannat år. Så efter festivalen 1994 
blev det ingen festival förrän i år 
1997. Men då med något större 
pompa och ståt eftersom Saabs 50-
årsjubileum skulle firas samtidigt. 
Och det var ju tur att det kom att dröja 
tre år. För förra året hade den inte 
kommit igång om det hade blivit 
festival som planerat. Då tog motor-
bytet i LT:n alla krafter och resurser i 
anspråk. Men det visste jag ju inte på 
sommaren 1994 att LT:ns motor 
skulle braka samma sommaren därpå. 
Men det var ju vad som hände och så 
blev det inget med 92:an. Och det 
gjorde ju för all del inget av det skälet 
eftersom det ju ändå var ett år kvar till 
den stora jubileumsfestivalen. 
Idag var det alltså dags att rulla in med 
92:an genom de portarna till Saabs 
provbana. 
Det var ingen stilfull entré. 
Och inte var jag ensam heller för den 
delen med en 92:a. 
Men vi var inte många som hade en 
92:a utan bagagelucka från modellåret 
1950. De flesta andra Saabama var 
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renoverade till nyskick. Min 92;a var 
ju inte av den kalibern utan i orenove-
rat originalskick med en hel del 
skavanker både här och där. De andra 
92:oma glänste och sken i solen. Min 
92:a var matt och reflekterade inte så 
mycket solstrålar precis. Och inte 
kunde man spegla sig heller i lacken 
som i de andra. Men min 92:a hade 
vad de andra saknade till följd av 
renoveringen. Den hade charm - den 
ålderstignes charm. Det var många 
som tittade på den och avrådde från 
totalrenovering. 
- Håll den bara som den är, sa Lars-
Göran Hansson på bilprovningen i 
Trollhättan. Själv har han byggt en 
egen Saab Sonett 1:a och vet vad han 
talar om. Men han var inte ensam om 
den uppfattningen. 
Höjdpunkten efter invigning och 
uppvisning av Saabmuseets bilar var 
den egna testkörningen på Saabs 
provbana. Och den deltog jag i precis 
som med Sonetten för tre år sedan. 
Den här gången hade inga krokben 
satts för att 92:an skulle komma ut på 
testbanan tillsammans med sina 
kusiner. Det blev full fart nästan redan 
från början. Farten var hela 80 
kilometer i timman i velodromen. Det 
var mycket för en gammal 92:a. 
Men den gick fint och låg som en rem 
på banan. 
- Den såg "jättego" ut, sa Lars-Göran 
Hansson efteråt. 
Han var funktionär utmed provbanan 
och såg alla Saab rusa förbi i sitt 
hetsiga tempo. Men allt som är 
underbart är ju kort och det var dags 
att bli vinlcad av banan. 

Debuten var i alla fall gjord och ett 
mål för tre år sedan var uppfyllt. Trots 
allt. 

På kvällen bjöd Saab på fest i Folkets 
park. Men det var inget för 
vegetarianer. Grillspett, grillade 
köttstycken och annat läckert för 
köttätarna serverades. Vegetarianer 
fick hålla sig tillgodo med sallad och 
majs. Där hade Saab gjort en miss. 
Själv gjorde jag en miss när jag 
parkerade 92:an för besöket på 
Folkets Park: Jag hade glömt att 
stänga av halvljuset. Först efter två 
timmar upptäckte jag det. Och då var 
det försent. Kurt och ett Sonettpar 
fick hjälpa mig med att skjuta 
igång den. Då startade den med ett 
kick. Men batteriet var tomt och det 
var genant att inte kunna starta själv. 
Hädanefter kör jag 92:an med ljuset 
på enbart när det är mörkt och inte på 
ljusan dagen. En debutdag för 92:an 
var till ända även om det skedde med 
handkraft i slutändan. På hemvägen 
tog jag en lång runda över Stallbacka-
bron, mot Vänersborg och genom 
Båbergs industriområde mot Båbergs-
rondellen -allt för att batteriet skulle 
få laddning inför morgondagen. 
För redan imorgon fortsätter Saabs 
Jubileumsfestival med uppställning 
utanför museet på gamla NOHAB-
området. 
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Söndagen den 20 juli 1997 

92:an uppställd för allmänhetens 
beskådan. 

Nu var det inte bakom stängda och 
tillslutna portar på Saabs hemliga 
provbana utan nu var det istället den 
stora parkeringsplanen vid Saabs 
museum på Nohabs gamla område 
som var platsen för alla rariteterna 
från när och fjärran. Min 92:a fick 
nummer 2 av omkring 500 utställda 
bilar. Ettan blev också vinnare av 
92:oma för den finaste bilen i sin 
klass. Det var en 92:a som var renove-
rad till nyskick som stod intill min 
skavankförsedda 92:a. Det var 
ytterligheterna själva som stod intill 
varandra. Men ändå så var min 92:a 
inte sämst utan bara näst sämst. Den 
var i verkligt originalskick med 
rosthål i skärmar och bucklor lite 
varstans. Den var verkligen orenove-
rad. Och smålänningen skulle behålla 
den orenoverad. Det blir kanske 
succé, men en dag så är det väl någon 
som tycker att det skulle vara en 
utmaning att få göra denna rostiga 
92:a till en lika glänsande pärla som 
den som vann. Men i takt med att allt 
gammalt renoverats om till nyskick 
som blir de orenoverade exemplaren 
allt sällsyntare. Till slut blir de 
rariteter. Det kan bli med veteranbilar 
som med allmogemöbler i furu. 
Till slut när allt i furu har lutats av så 
blir de originalmålade furumöblerna 
allt sällsyntare och värdefullare än de 
avlutade möblerna. 

Det var många människor - ca 15.000 
,sades det - som gick runt bland 
Saabarna på festivalområdet och 
beskådade den ena Saaben efter den 
andra under en verklig nostaligitripp 
bland Trollhättemopeder från Stall-
backa. 
En göteborgare kom fram till mig och 
sade sig känna igen min 92:a. Och det 
trots att det hade gått 20 år sedan han 
såg den sist. Då såg han den vid en 
bensinstation i Partille. 
Den var till salu och han hade prov-
kört den: 
- Den gick som sjutton, kom han ihåg. 
Men han köpte den inte för att han 
tyckte att den var för dyr. 5.000 
kronor var ju prislappen på bilen. 
- De pengarna fick jag två gamla PV 
för, berättade han. Men dom hade han 
sålt och tjänat pengar på. Nu stod han 
och ångrade sig att han inte hade köpt 
min 92:a innan jag var framme och 
slog till utan prut den dag det begav 
sig. 5.000 kronor var oerhört mycket 
på den tiden - särskilt för att köpa en 
bil som inte skulle användas utan 
enbart gömmas i garaget i väntan på 
bättre tider. Dessutom hade jag precis 
köpt ett hus med stora lån och dryga 
ränteutgifter. Så det sved ordentligt i 
plånboken länge efter köpet av 92:an. 
Men nu har svidandet övergått till en 
smekning för stjälen. Att han inte 
köpte den blev min lycka. 
För lyckan är ju att ha en mörkgrön 
92:a utan bagagelucka 

Maffias Rosvall från Vadstena dök upp 
vid min 92:a. Honom har jag aldrig 
träffat tidigare men talat med honom i 
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telefon en gång då han ringde och 
ville ha en artikel till klubbtidningen, 
en som jag hade skrivit några år 
tidigare för MHS. Nu var han ute efter 
att ragga en artikel till tidningen om 
Gunnar Ljungström. Och det skall han 
La så småningom. Och så lovade han i 
gengäld att fixa 92:ans ratt till mig. 
Förre ägaren har ju en gång i tiden 
moderniserat 92:an med en ratt till en 
93:a. Det var säkert bra och riktigt på 
den tiden. Men nu är det alldeles fel 
när gamla bilar skall vara i sitt 
ursprungsskick. 
- Det kommer en 92-ratt på posten, sa 
han och gick vidare efter ett mycket 
långt och givande samtal om Saabar i 
allmänhet och 92:or i synnerhet. Sven 
Liljeqvist på Shell-tappen i 
Sollebrunn dök också upp och rakt i 
famnen på mig. Han verkade överras-
kad över att jag hade en 92:a. 
Själv har han ju en stor samling 
rariteter och en gammal bensinstation 
vid sidan om sin moderna anläggning. 
Hans gamla bensinstation är nog den 
mest fotograferade macken i hela 
Sverige. Till honom kommer gamla 
veteranbilsägare från hela världen och 
fotograferar sin gamla bil vid macken 
i Sollebrunn. 
- Säg till mig när du skall sälja din 
92:a uppmanande han mig. 
Mitt svar var om inte avvisande så i 
alla fall ställt på mycket lång sikt. 
- Det får i så fall bli att mina barnbarn 
säger till dina barnbarn att 92:an är till 
salu, svarade jag bestämt. 
- Då blir det inget, konstaterade han 
besviket och gick vidare. 
- Men du kan få köpa min Sonett 3:a, 

ropade jag efter honom. 
- Det skall jag fundera på, vände han 
sig om och ropade till svar. 
Och det kom fler som ville köpa 
92:an. Men det kommer inte på tal. 
Har man Saabandan i sig så kan man 
inte göra sig av med den. Att sälja sin 
92:a vore ju som att sälja sin själ. 

Efter två dagar i solgasset körde jag 
ner 92:an igen i sitt garage i huset där 
den tidigare stått i 20 år. Nu skall det 
inte ens dröja 20 dagar innan den 
kommer ut igen. Saabs 
jubileumsfestival 1997 blev avsparken 
för 92:ans nya liv - nu som en flitig 
veteranrallybil. 
Någon bättre start på sitt nya liv kunde 
den ju inte få än att komma ut på 
vägarna igen samtidigt med Saabs 50- 
årsfest. 

Text: Christer Gebo 
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Ventilationsrutan 

Det kom ett brev... 

Härom dagen fick jag Bakrutan i min hand. När jag då läste den enligt min åsikt 
mycket överdrivna kritiken av både styrelsen och Bakrutans utformning samt 
dessutom såg att insändarens namn var påhittat, blev jag upprörd. 
För både min och många andras del är den här lilla skriften oerhört värdefull, 
enbart genom det kontaktnät som finns i styrelsemedlemmarna och de personer 
som köper och säljer delar eller bilar. Tack vare detta rullar mina bilar och 
bereder mig stor glädje varje år. Bland annat kunde jag för några år sedan vara 
med på en mycket trevlig träff i Bad Neuenahr 1995. Jag värdesätter det frivilliga 
och goda arbete som ni i styrelsen lägger ned. 

Vänliga hälsningar, 
Bo Jonsson 

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

Det hela började 1976. Som bli-
vande 18-åring höll jag på att ta 
körkort för bil. Då mina föräldrar 
hade en Saab 95 av 1972 års 
modell, så var valet av fabrikat 
redan klart. Men det var en 99:a 
som hägrade och ingen V4. 

Efter flera månaders letande så 
hittade jag "min bil". En 99:a av 1973 
års modell med 1,85 liters motor, 
brilliantgul och körd 7540 mil. 
Köpeskillingen var 15.500: -. 

Ingen dålig bil när kompisarna körde 
omkring i Amazoner runt 1965 års 
modell. I skrivandets stund så är det 
bara jag som har kvar min första bil. 
Alla kamrater har bytt ett flertal 
gånger. Bilen används fortfarande och 
körsträckan brukar bli 4.000 mil per 
år. För ett par veckor sedan slog 
vägmätaren över till 86.000 mil. 
Då jag har fört kassabok sedan 
inköpet så blir man väldigt medveten 
om kostnaderna. Bilen har varit 
"billig" att äga och har "bara" kostat 
7,09:-/mil i snitt sedan 1976 eller 
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totalt 556.325,10 exldusive inköps-
priset. Värdet är väl fortfarande 
15.500: - Eller? 
Bensinförbrukningen har under 
samma tid legat på 0,85 1/mil i snitt 
och totalt 66.413,5 liter. Dessa 
kostnader gäller för 78.492,4 mil. 

Vad har då reparerats? Givetvis har det 
mesta blivit utbytt, men vissa detaljer 
har klarat sig förvånansvärt länge. 
Här kommer några exempel: 
-Vänster drivknut höll 45.838 mil. 
-Avgassystemet som är rostfritt har 
suttit på 21 år och över 77.000 mil. 
-Den triumphmotor som varit slitstar-
kast höll i 51.500 mil. 
-Nuvarande växellåda har hängt med i 
52.500 mil. 
-Bromsoken bak inidusive broms-
skivor och bromsrör höll i över 20 år 
och 67.250 mil. 

-Hjullagren fram byttes första gången 
vid 69.250 mil och bak vid 78.497 
resp. 79400 mil. 
Så visst har den varit slitstark. 
Än så länge har inte rosten fatt något 
"dödligt" fäste utan vi tuffar vidare 
mot 100.000 mil. 
Så när du är ute på vägarna och 
kommer ifatt en gul 99:a med reg. n:r. 
DHU 149 som kryper 
fram, så ha förståelse. På sin ålders 
höst far man ta det lite lugnt. 

Text och bild: Lennart Sandberg 

PS. Det är väl ingen som har nya yttre 
drivknutar samt en ny styrväxel till 
salu. Originalstyrväxeln är "redan" 
utsliten. Hör i så fall av dig till tel. nr:  
0322-45486. DS. 
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JAG HAR BLIVIT 
FRÄLST... 
Inte av några högre makter, utan av 
ett bluddrande frrtaktsljud, en rund, 
bullig kaross och ett frihjul. 

Med en far som varit trogen Saab i 
närmare 30 år, så är jag uppvuxen med 
dessa roliga bilar. När jag talar om 
Saab, så är det främst V4:oma jag 
syftar på. 
Pappas sista 2-talctare, eller "Plutt-
plutt" som han kallar dem, gick till 
BB för 26 år sen, men inte hem igen. 
Så jag kan tyvärr inte skryta med att 
jag åkt "Plutt-plutt", trots att jag 
inofficiellt var med den dagen. 
Vår första hund däremot fick åka 2- 
taktare sitt första levnadsår och 
reagerade starkt på det speciella 
ljudet hela sitt trettonåriga liv. En 
Saab-fantast på sitt sätt. 

Den första V4:an, en grafitgrå 67:a, 
minns jag knappt. Mamma kvaddade 
den i blixthalka och den fick sluta sina 
dagar som reservdelsbil åt en rally-
åkare. Krocken var otäck. Jag stod upp 
i baksätet och mamma lyckades precis 
hindra mig från att flyga fram. Jag var 
bara fem år då. 
Mitt bilintresse började att gro tidigt. 
Redan som liten "knallhatt" var jag 
med pappa i verkstaden. Vid fyra års 
ålder var jag med och bytte hjul på 
bilen. Plötsligt fattades det ett hjul, 
det hade jag hissat upp i taket med 

hjälp av en motorlyft. Fiffigt tyckte 
jag. När vi sen kom hem berättade jag 
stolt för mamma att jag hade lyft en 
hel bil med domkraft. 
Jag fick en sparkbil som utrustades 
med tändningslås, växelspak, avgasrör 
och diverse skruvar och nipplar, så att 
jag kunde vända upp och ner på den 
och meka. Det var dags att investera i 
en ny bil. Pappa kom hem och berät-
tade att han hittat en fm Saab. Det var 
bara ett fel på den, sa han, den är lila! 
En lila 72:a blev det. 
Det var något speciellt med den bilen, 
sen den dagen har pappa varit tokig i 
lila. 
Vi reste ofta ner till Skåne på den 
tiden. En av resorna glömmer jag 
aldrig. Oljetrycksgivaren lossnade 
och trycket var noll. Vi hade fem mil 
till närmaste samhälle, Tingsryd. Vi 
tog oss fram! 
Med skuren motor rullade vi in på 
första bästa mack, och tur i oturen, 
där stod det en avställd V4:a med frisk 
motor. Två dagar senare lämnade vi 
Tingsryd med ny motor i bilen. Delar 
av denna "Tingsryds-rova" sitter idag i 
min 80:a. 
Den lila Saaben hade vi bara i fem år. 
Den stod länge på garageuppfarten 
och väntade på skroten. Jag vet inte 
om det berodde på att vi skulle plocka 
delar från den eller om det var så att 
pappa inte kunde skilja sig från den. 
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Under tiden hade vi skaffat en lejon-
gul 76:a. Den har jag fortfarande 
starka känslor för. 
Redan efter något år böljade den att 
rosta. Vi bytte ut ena bakskärmen till 
en brun. Jag tyckte att pappa skulle 
lacka om den i samma färg som 
resten, varpå han tog gul 
målarfärg och skrev "GUL" 
på skärmen. Under 
årens lopp byttes 
de andra 
skär- 

marna, 
dörrarna och fronten ut, så 
till sist var bilen sex-får gad. Så 
mycket hade jag för att jag ville ha en 
enfärgad bil. 

Så småningom uppnådde jag åldern 
för att få övningsköra. En av de första 
turerna tog vi på B&W:s parkering, en 
tidig söndagsmorgon i november. 
Istället för att öva växling, så tyckte 
pappa att vi skulle träna halkkörning. 
Sagt och gjort, jag körde runt, runt 
medan pappa drog i handbromsen och 
vi sladdade. Den absolut roligaste 
körlektionen jag haft. Några grabbar 
var där samtidigt och lekte med en bil, 
av okänt märke, som de till sist 

planterade i en snödriva. De såg lite 
snopna ut när jag passerade på ställ 
genom kurvan, med övningsskylt på 
bilen. 
På trafikskolan blev jag avrådd att 
köra Saaben innan jag tagit körkort, 
jag lyckades för det mesta slå på 

vindrute- 
torkarna på 

Volvon när jag skulle 
växla. Jag fick mitt körkort 

till slut och den sexfärgade 
Saaben blev min! Jag döpte den till 
"Johan" (reg.nr. JHN 727). Johan 
hade då två månader kvar till skrot. 
Han var i så risigt skick att en besikt-
ning inte var att tänka på. 
Pappa har den filosofin när det gäller 
bilar, även Saabar, att han tar över dem 
när ingen annan vill ha dem och kör 
dem tills inte ens "Skrot-Nicke" vill 
ha dem. 

Johan och jag hade mycket roligt 
tillsammans. Det var vinter, bilen 
skulle snart skrotas och hur man gör 
när man sladdar hade jag ju redan fått 
lära mig. Jag grät en skvätt när Johan 
gick till skrot. 
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Jag fick en tavla av pappa i julklapp 
det året. Han hade skurit loss mitt-
partiet på Johans grill och monterat 
den på lejongul botten. Den sitter på 
hedersplats i vardagsrummet nu. 
Under tiden köpte pappa en brun 79:a. 
Den kändes tråkig och opersonlig 
efter Johan. "Bruningen" blev pappas 
sista Saab och den enda som han sålde 
vidare. 

Jag köpte en Micra, av praktiska skäl. 
Ett transportmedel som med en rejäl 
stereo, trots allt, blev riktigt rolig att 
köra. Jag ledsnade snart på Micra. 

I min iver efter en annan bil stötte jag 
på en Saab V4:a. Den såg välskött ut 
och gick bra. Den var extra häftig, i 
mina ögon, med lättmetallfälgar, 
jalusi, sportratt och tonade rutor. Vad 
jag inte visste då var att det är en 
jubileumsbil jag har. Det insåg jag i 
julas, när jag fick Björn-Erik Lindhs 
bok om Saabar. 

Den här bilen har, tillsammans med 
min far, lärt mig att meka på allvar. 
Ballansaxellagret gick sönder, med 
allt vad det innebär. Jag var som en 
femåring när vi plockade isär motorn, 
frågade om allt. Att det fmns så många 
spännande delar i en motor, det hade 
jag ingen aning om. Det tog sin lilla 
tid. Tre veckor senare pajade växellå-
dan. Vi fick börja om från början. Den 
här gången var vi två som kunde 
plocka ur en motor, det gick undan. 

Med hjälp av "Bibeln", Saabs tjocka 
verkstadshandbok, har jag på egen 
hand renoverat förgasaren, hela 
tändsystemet, samt servat bilen 
förstås. Jag gillar att pula med bilen. 
Tyvärr går den alltid sönder när jag har 
minst tid och långt kvar till löning. 

Nu har jag haft min pärla i tre och ett 
halvt år, jag älskar den. Sorgligt nog 
håller karossen på att ge sig. Eftersom 
jag inte har möjlighet att fixa den, så 
blir jag nog tvungen att skrota den till 
sommaren. Tänk om jag vetat i 
september -94, det jag vet om min bil 
idag, då hade jag vårdat den bättre. 

Jag har läst deras historia, jag har fått 
känna körglädjen i dem och jag har 
lärt mig att meka dem... Jag är frälst i 
Saab V4:a! 

Text: Gerda Persson Uppsala 

PS: Bilen är till salu, hel eller i delar. 
Ring 018-24 10 73. DS. 
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Köp & sälj 
SÄLJES: 

Saab 96-65, vit, 3-växlad, skatte-
befriad, bes. tom mars -99, bra 
bruksskick. Pris 5000 kr. 
Lennart Löwenås, tel 019-222207 

Saab V4-1969, ljusgul, uttagen sept 
68, nypris 14.785:- 15000 mil med 
original koppling och frihjul. Enbart 
sommarkörd och garagerad vintertid. 
Rostskyddad ut och invändigt, obetyd-
ligt med rost, nytt batteri. Besiktigad 
971014. I toppskick. 
Bertil Palm, tel 08-996170 

Saab 93 57-58, sidoklädslar v&h samt 
sittdyna bak, röd/svart-rutigt med 
svart galon. Saab 92?, dörrklädslar 
v&h rödrutigt tyg och ljusbrun galon. 
Div inrednings och klädseldetaljer i 
röd galon och grått tyg till 95-60, ej 
framstolar. Framstolar till -65, svart 
galon och röd/orange tyg. Mörkgröna 
dörrklädslar till 3 dörrars 99/900 
samt div delar till äldre 99/900. 
Christer Lanhage, tel 0520-26262 
eller 010-2063425 

För 2-taktstrimmaren: behöver du 
insugningsrör till dubbelförgasaren 
eller Lanciaförgasaren så kan detta ev. 
ordnas genom nytillverkning. Ring för 
mer information. 
Joel Berneklev, tel 031-525873 
(hem), 031-7653287 

Saab 92A, chassinummer 4511. Bilen 
är nedplockad och trösklar är bytta. 

En del svetsjobb återstår. Bilen är i 
princip komplett och ganska mycket 
extra delar följer med. Dessutom 
fmns en hel del nya delar. Saab 96 - 
62/63 i fint brukskick, röd, ca 8000 
mil och är aldrig svetslagad. Har de 
senaste 30 åren endast körts sommar-
tid. Inredning i nyskick. Lacken är lite 
matt och flammig. Bilen fungerar fmt 
men motorn börjar få ett mekaniskt 
förslitningsljud. Dessa bilar säljes, 
eller i första hand bytes mot en Saab 
92B i körbart bruksskick. 
Mats Fägerhag, tel 0520-19064 
(hem), 0520-86431 (arb). 

Till Saab: Broschyrer, handböcker, 
servicemanualer, bilder, sales promo-
tion-trycksaker, annonser mm 1960- 
90, även utländska språk. Mapp med 8 
historiska trycksaker 220 kr, affi-
scher, saab-muggar, T-shirts mm. 
Hjulbultar till JP-fälgar, nytillverkade. 
Lars Einar, Vallsundsvägen 185, 
61336 Oxelösund, tel 0155-33321 

Delar säljes från topasgul 95-76: 
bagagelucka, grill, höger bakskärm. 
Anders Fock, tel 0520-27142 

Saab 95-65. Måste helrenoveras, 
skaplig kaross, rostig bak och under. 
Pris 1500 kr. 
Göran 011erstad, tel 0485-41060 

Saab 96 de Luxe, årsmodell 1963, reg 
nr FTU 766, modellkod SA0206, 
midnattsblå. Pris 15000 kr. 
Johannes Hesling, tel 0490-40171, 
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Köp & sälj 
johannes.hesling@vastervilonallteliacom 

Saab 99-71. Röd, mycket bra objekt 
med ytterst lite rost. Bra maskinellt 
men bromsarna kärvar. Pris 2500 kr. 
Saab 96-75. Norrlandsbil med rostiga 
dörrar och frontplåt. Pris 1600 kr. 
Börje Eriksson, Västra Bangatan 
59E, 19540 Märsta, tel 08- 
59122852. 

Saab 96-61 i ruffigt bruksskick. 
Plastskärmar, bes och körklar. Köpt av 
första ägarinnans dödsbo. Bytes mot 
körklar Saab 96/95 V4 eller säljes till 
hugad spekulant. 
Leif Westin, tel 08-59034276 eller 
070-5916642. 

Saab 95-72, 6000 mil, ingen rost, ny 
motor. Total uppsättning reservdelar 
från en annan Saab 95, 2 växellådor, 2 
förgasare, 2 generatorer, 2 start-
motorer osv. Pris 17000 kr, 
förhandlingsbart. 
Gunnar Zeberg, Runtunavägen 24, 
12540 Älvsjö, tel 08-6476104. 

Saab 92-55, fuit orginalskick, högst-
bjudande dock lägst 22000 kr. Delar 
till 92/93/95/96: plåt, interiörer, 
motorer, växellådor. Grön/svart rutigt 
tyg nytt till 93. Till Sonett: bakstycke 
+ tröskel. Sidoklädslar 95 -(62). 
Stefan Gustafsson, 0492-40354. 
SÖKER DU NYA ELLER BEGAG-
NADE SAAB RESERVDELAR? Jag 
har nu en utökad beg. lista på ca 115 
delar som dessutom är prissänIcta med 

upp till 50% mot tidigare lista. För 10 
kr i frimärken är den din. Listan med 
helt nya detaljer som är utgångna ur 
Saab:s reservdelssortiment, innehåller 
ca 280 olika detaljnr, även denna lista 
kostar 10 kr, eller båda listorna för en 
TJUGA! Ni som handlar från mina 
listor far också nyhetsblad, som går ut 
till er så snart jag har fått in något nytt 
att sälja. Glöm inte att uppge namn 
och adress vid beställning. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 
3183, 46064 Frändefors, tel 0521- 
43133. 

Saab 95-68, blå, mycket fm 
norrlandsbil, orenoverad och 2 ägare. 
Saab 95GL-78, gul, renoverad. Få ex 
kvar. 1700 cc-motor, 
aluminiumfålgar, 2-tums avgassystem 
mm. Nya delar: List vänster bak Saab 
95 tom 1962. Grill Saab 92. Hjul-
cylindrar bak Saab 92-96. Topplocks-
packning Saab 92. Topplock 2-takt 
1966. Bromstrummor fram Saab 93. 
Förgasare tidig Saab 95 2-takt. 
Rostfria stenskottsskydd Saab 95-96. 
H. bakskärm Saab 95. Dörrplåt H. sida 
Saab 95-96. Bakre avgasrör i rostfritt 
till Saab 95. Lampor, pilar, klädseltyg 
grå-svartrandigt mm. Beg. delar: V. 
framskärm Saab 93 56-57. V. bak-
skärm Saab 96 tom 69. H. bakskärm 
till Saab 92-93. 
Lennart Sandberg, Kungsallén 27 
Gräfsnäs, 46695 Sollebrunn, tel 
0322-45486. 

Ny V4 95-kaross årgång 1974-75. 

57 



BAKRUTAN 

Köp & sälj 
Karossen är helt tom förutom ny 
baklucka. OBS! Råkaross enda i 
Sverige. Pris 8500 kr. Saab V4-80, 
jubileumsmodell säljes som 
reservdelsbil, går bra har varit bes - 
97, rostig och ful. Pris 1500 kr. 
Jan-Erik Eriksson, tel 0240- 
12268,12970 eller 070-6455674. 

Saab 96V4-74. Nybes och skattad, 
6995 mil, 2 ägare, bra skick, grön 
något matt lack. 
Erika Ottosson, tel 0345-20021. 

Mängder av delar från Saab 93-59 och 
Saab 96-62 + lite andra delar. Säljes 
helst i klump. Ring till: 
Edvin Larsson, Midgårdsgatan 3F, 
831 45 Östersund, tel 063-511787. 

Saab 95-66. Grå, lite rost, komplett. 
Något nerplockad. Bra mekaniskt. 
Pris 8000 kr. 
Gunnar Larsson, tel 013-159267. 

Saab 96-75. Silver, jubileumsmodell, 
rost bak, dålig koppling, avställd. Pris 
1500 kr. Saab 95-75. Rostlagad i golv, 
avställd. Pris 800 kr. Saab 96-64. Tom 
kaross med framvagn, papper finns. 
Pris 500 kr. Saab 99-80. Komplett 
fungerande reservdelsbil. Pris 800 kr. 
Saab 96-68. Vit, avställd, rost bak. 
Pris 1000 kr. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 
(efter kl 20.00) 

Delar till Saab 2T och V4. Nya delar: 
fördelare nr 0231141002, fördelare 

med tre brytare, tempgivare GT/Sport 
717334, tryckplatta 2T 708555, 
mittbit fram långnos 7304611, böj 
fram långnos 7350325, horn 95/96 
VF 737871, horn 95 bak H+V 69-75 
7259492, 72595a, tändspole -64, 
vattenpumpstätning 781662, 
handbromswire 93/96 -61 716201, 
backljus 95 original ovanliga 725705, 
komplett turistsats V4 röd-/silver-
motor 66-68, fördelarlock 65-68, 
hastighetsmätarwire, mitt grill 65-68, 
luftfilter 66-67 V4 8801813, blinkers 
fram utan glas 7342728, backljusglas 
95 69-78 orange/vit 7259520, 
backljusglas 95 69-78 rött 725914, 
stora stenskottsplåtar 96 orginal 
144A020, små stenskottsplåtar 96 
orginal, V4-emblem små tidig V4 
880203, V4-emblem stora 880407, 
Saab emblem 73- 822050. Nästan allt 
säljes billigt på grund av lager-
rensning. Byten går också bra. Mycket 
begagnat finns också tex sporttemp-
givare. Säljer också en Chevrolet 
Camaro av årsmodell 1968, 1 ägare, 
ring för mer information. 
Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 
(sena kvällar), 070-5878801. 

Saab 99 ems-73 säljes. Bra 
renoveringsobjekt. Cylinderlock 
renoverat hösten-97. Bilen är avställd 
och säljes för 4500 kr. 
Jonas Sahkn, tel 031-931753, 070- 
5231350 

Saab 96-69 säljes. Toreadorröd, 4200 
mil, original bilskattekvitto från -68. 
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Originaldäck fmns. Utmärkt skick, 
pris 20000 kr. 
Annika Myr, tel 0490-35070, e-
mall: annika@myr.se  

Saab 95-63. Grå, rostfria dörrar och 
baklucka. Fin inredning. Genom-
gångna bromsar, endast lite rost. 
Något missljud från vevaxel. Mycket 
bra objekt. Pris 14000 kr. 
Håkan Larsson, tel 0150-91110. 

Saab 96 -62. Röd, komplett 
renoveringsobjekt. Pris 2500 kr. 
Boo Andersson, tel 0150-54652 eller 
070-3145309 

Topplockspackning 95-96 (60-64) 
och 95-96 (65-66). Insugnings-
packning 93-96 (tom -64), 95-96 (- 
66, 3 färg.) och V4. Kylare beg. 65- 
66. Dragkrok komplett 900 tom -86. 
Börje Johansson, tel 0550-17212. 

Gabriel gasstötdämpare fram 250 kr, 
KYB gasstötdämpare bak 180 kr, 
drivknutsgummi till 2T 450 kr, ny 
hastighetsmätare 99 69-70 250 kr, 
15 tums Aerofälgar mycket fma 3200 
kr, ny tonad vindruta V4 650 kr, ny 
bakruta V4 450 kr, ny styrväxel V4 
1600 kr, ny styrväxel 99-900 1600 kr, 
nytt frihjulsnav V4 800 kr, ny bränsle-
pump 99 1.7-1.85 80 kr, silvermotor 
från MC -67 dålig 500 kr, extraljus-
sats 3 st Bosch 180 på rad 600 kr, 
stänklappar med flygplanet på 100 kr. 
Carl-Magnus Johansson, 
Odenslunda, 549 91 Tidan, tel 

0500-470656. 

Fotbollsfälgar med bultar och kåpor 
400 kr/st, läderrattar sport och rally 
500 kr/st, original takräcken 95-96 
100-200 kr/st, balcrutejalusier 96 
200-300 kr/st. V4 motor med 
tvåports Solex 12000 mil, perfekt 
skick, komplett med 55Ah generator 
och startmotor, 1500 kr. Växellådor 
V4, både släta 67-68 och ribbade, 
felfria, 1500 kr/st. Byten till tvåtakts-
delar alltid intressant. Tonade rutor 
96-68, original USA bland annat grön 
ton inklusive ny framruta, 2500 kr. 
USA-front komplett, ej svartmålade 
grillar eller sarjar, 1200 kr. Special 
avgassystem till 2-takt tillverkas på 
beställning. Saab V4 Monte Carlo - 
66, fabriksombyggd från tvåtakt 
Monte Carlo till V4, ljusblå. Fin 
kaross. Identitet fums i registret, pris 
2000 kr. Saab Sport -65, vit, fm, röd-
röd inredning, 4-bult. Bra motor. 
Komplett bra objekt, ej rost. Pris 
15000 kr. 
Mikael Philipson, tel 08- 
58246566. 

Saab tvåtaktsmotorer, genomgångna i 
bra skick med nya packboxar etc, bara 
att hänga i, både kortnos och 65-66 
motorer. Säg till hur du vill ha motorn 
så fixar jag det. Prisexempel 60-64 
från 2000 kr, startldar. Viss garanti 
lämnas. Nya framskärmar långnos 
H+V. 2 st 6-tums fälgar med 185/65 
däck säljes. 10 stycken kolvringar 
71.5 mm till 2-takt säljes. Standard- 
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kolv 70.0 mm säljes. 
Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 
(sena kvällar), 070-5878801. 

Avgassystem till 99, årsmodell 68 
och framåt. 1.7, 1.85 och 2.0 liters, 
finns till både sedan och cc. Även 
bakre rör till 99 och 900 turbo finns. 
Divers delar till 99 72-73. 
Magnus Dufva, tel 070-5817158, 
08-58247258. 

Saab 93-58, toreadorröd, 750 cc 
motor, motor+låda 1500 mil, nya 
skärmar runt om, renoverad -86, pris 
19500 kr. Saab 95-65, nybes., savann-
brun, motor med nya kolvar och 
renoverad vevaxel, bra klädsel, rost i 
bakskärmar, nya medföljer, pris 7000 
kr. Saab 96-66, malmgrå, snygg lack 
och klädsel, nästan rostfri, nybes., 
pris 8000 kr. Delar: 2 nyborrade V4- 
block för 93 mm kolvar, spårfrästa för 
kopparringar. Balansaxlar, V4-motor 
86 hk, lite defekt. 1700 cc och 1500 
cc vevaxel. Ny grön bakskärm till 95- 
75, bakskärm plast till Saab 93. 
Lars Mårtensson, tel 08-58082288, 
0921-19555, 070-5652494. 

SAAB dekaler: tex D-07/Bendix 
bränslepump sport, D-08/luftrenare 
sport kortnos, D-09/upplysningar om 
avgaskontroll V4, D-10/vaming 
växelströmsgenerator, D-11/lock för 
luftutsläpp bakom kylaren, D-12/ 
made in Trollhättan by Trolls, D-13/ 
SAAB segrar som aldrig förr,D-14/ 
Rallye Monte Carlo 1962 1963, D- 

15/SAAB segerbilen Rallye Monte 
Carlo 1962, D-16/SAAB Sport 
Oljebehållare. D-18/litet saab sport 
emblem i folie, D-19/stort saab sport 
emblem i folie. För komplett lista i 
zippat HTIVfL-format med priser och 
bilder för dessa dekaler samt ytterli-
gare dekaler som är planerade sänd E-
mail. 
Anders Jensen, e-mail: 
andersjensen@usa.net,  tel 033- 
121121 (hem), 0705-681049 
(mobil),fax +46-33-134435. 

KÖPES: 

Saab 96, 62-64 i bra körklart bruks-
skick. Saab 96-80, "jubileums-
modellen" i bra körklart bruksskick. 
Lennart Löwenås, tel 019-222207. 

Sportratt, läder nr 12401 till V4-80. 
Ragnar Johansson, tel 08-625280 

Tom 96 kaross 65-66 i bra skick, 
eventuellt hel bil. Soltak inget hinder. 
Även -67 kaross i gott skick kan vara 
aktuell. Sidolister till Monte Carlo 
850, även enstaka av intresse. Bränsle 
och tempmätare till MC 850. Grå 
gummimattor fram och bak till 95 
1960- samt 96 1965-. Svarta gummi-
mattor fram och bak till 93. 
Christer Lanhage, tel 0520-26262 
eller 010-2063425 

Lamelldiff till V4-låda. Köper även 
drevsats special 2. Tändstift NGK 
A9V, helst nya, även enstaka exemplar. 
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GT-/Sportvevaxel även defekt. 
Joel Berneklev, tel 031-525873 
(hem), 031-7653287 (arb) 

Saab Sonett 3 köpes. 
Johannes Hesling, tel 0490-40171, 
johannes.hesäng@vastervikmaiLtelia.com  

Önskar köpa vänster dörr till en 93A-
57. Rostfri dörrsida, stötfangare och 
2 st gångjärn. 2 st baldyktinsatser. 
Ole Gudmund Dalen, Landatav. 26, 
2020 Skedsmokorset, Norge, tel 
+47-63-87 83-39, mobil 009-47- 
916-19-247. 

Framskärm vänster till Saab 96-62. 
Hans-Göran FredU, tel 0515- 
16436 (kväll). 

Till Saab 93B-59: framstolar med 
grått tyg, röd galon och silverfågad 
keder i fint skick. Även dörrsidor av 
samma typ fram och bak. Även andra 
delar till 93:an av intresse. Till Saab 
95-66: stänkskydd bak i bra skick, 
höger framskärm. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 
(efter kl 20.00) 

Till Saab 92 köpes baklampor och ratt. 
Glas finns till baklamporna men 
hållare och fästen saknas. Har nu 
släpkärrelampor bak och ratten är från 
en 93:a - inte bra. Behöver delarna för 
att få bilen i originalskick. 
Christer Gebo, tel 0520-13342 
(hem), 0520-494203 (jobb), 070- 
4816330 (mobil). 

Trimdelar tex Solex 44P11 (supersats), 
sonettförgasare, kolvar osv. Ny höger 
framskärm kortnos. 5.5 tums så 
kallade smålandsfälgar. Saab Sport - 
62 oavsett skick eller GT750 60-62 
eventuellt annan skojig Sport/GT, även 
intresserad av 95 kortnos i mycket bra 
skick. Maskinellt oväsentligt. Kolv-
ringar till 2-takt köpes: 15 st 70.0 
mm, 6 st 70.5 mm, 1 st 72.0 mm 
sport och 70.5 mm std/sport. 
Fredrik Ekendahl, tel 08-878800 
(sena kvällar), 070-5878801. 

Stötfangarhom höger fram till 
årsmodell 1966. 
Börje Johansson, tel 0550-17212. 

Vatteninsprutning 99 turbo komplett 
eller bara delar, AC-anläggning till 
900-79 även defekt, verktygssats till 
96-62, 105105605 Incahjulsidor i 
plast, 105114094 Jalusi till V4, 
7870637 nya backspeglar till V4, 
22384 brytarlöst tändsystem till V4, 
original takräck till V4 även 95, 
Sonettslutväxel 9:42. 
Carl-Magnus Johansson, 
Odenslunda, 549 91 Tidan, tel 
0500-470656. 

Högerstyrd instrumentpanel 64-66. 
Saabs rallyjacka XL. Golvmatta Saab 
Sport. Castrols 1 liters oljeburkar 
med skruvlock. Kontrollampa blå till 
sportpanel. Boken "Alla Saabs 
sportbilar" av Björn Svallner. Modell-
bil av Saab 96 i silver som sparbössa 
av märket Dacapo. 
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BAKRUTAN 

Köp & sälj 
Uno Persson, tel 0502-13190 eller 
010-6858197. 

Jag önskar mig en gammal Saab, 
tidigare än 1960 årsmodell. Den skall 
alltså vara utrustad med balchänga 
dörrar. Den skall också vara rostfri, 
och är den omlackerad så skall det 
vara i originalfärgen. Allra överst på 
önskelistan står en svart 93B 1959, 
men andra färger och äldre modeller 
av 93 och 92 är också intressant. 
Vänligen kontakta: 
Svein Inge Dolve, Huginvn. 29, 
3500 Hönefoss, Norge. Tel +47- 
32110840. E-mail: 
svein.inge.dolve@online.no  

Hjulhus bak V+H till 96 78-80, nya 
eller bra begagnade. Stolar och 
baksäte i blå plysch till jubileums-
modell -80. Ny vänster dörr. Nya 
gummimattor -80 fram och ev bak. 
Nya framblinkers 78-80. 
Jan-Erik Eriksson, Granstigen 2, 
77131 Ludvika, tel 0240-12268, 
0240-12970, 070-6455674. 

Saab 96 V4 i originalskick köpes till 
rätt pris. Max 10000 kr. 
Magnus Thorsell, tel 060-159211. 

Jag önskar köpa följande delar till min 
kortnos Saab 96-63: Luftfilter, höger 
backspegel, lås med nyckel till 
förardörren, gummistänkslcydden som 
sitter framför och bakom bakhjulen, 
gummit som sitter mellan 
framskännama och stötfångaren, färg 

som passar att bättra/måla om ratten, 
stroppar att hålla sig i som sitter på B-
stolpen, vindrutespolarpump. 
Sören Dörr, Wesselgate 25A, N-
4008 Stavanger, Norge, tel +47- 
51532073, fax +47-51522985, e-
mail: come@online.no  

Till Saab 93F-60 köpes komplett 
interiör till svart bil(röd stoff/röd 
galon) eller röd/svart randigt tyg, röda 
kederlister fram och bak, bakskärmar, 
värmefläkt. Till Saab 96-69 köpes 
original kederlister, rostfria dörrar(ev 
byte rostfria 71-), 1700 cc motor. 
Morten Strandmoe, tel +47 3333 
5225, +47 924 81363, e-mail: 
strandmo@online.no  

BYTES: 

Finns: till Saab 92/93? tempmätare 
med givare, bränslepump, tankarmatur, 
topplockspackning (8-bult nr 
731018?), backspegel, reglage: ljus, 
fläkt, instr. bel.,neutral, 
vxl.spalcsknopp, blinkersknopp, 
spolare. 96 2T-68 instr.bok. Önskas/ 
köpes: Framstolar till Monte Carlo, 
ev. andra tidsenl. sportstolar typ 
Recaro eller liknande, kurvhandtag till 
handskfackslucka. 
Anders Revelj, tel/fax 031-918571. 
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MHRF-besiktningsmän: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tuss i lagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 

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

Tidningsredaktion: 

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

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

Dina annonser skickar du till: 

Joel Berneklev 
Cederflychtsgatan 9 
422 54 Hisings-Backa 
Tel: 031-52 58 73 

Stoppdatum för Bakrutan 1998 

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

Nr 3 21 augusti 
Nr 4 6 november 

I  din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 



Den nya SAAB -fabrike 
i Trollhätta: 
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