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BAKRUTAN 

Hs
ej alla Saabvänner världen 
över! Nu är den så kallade 
venska sommaren slut och nu 

sitter jag i finfåtöljen och begrundar 
mitt sparsamma deltagande på som-
marens begivenheter. Det gäller både 
SSR-träffar och mitt andra stora 
intresse som är dans. 
Eftersom jag blivit med eget hus 
(Backeböl 1:748) så har jag nu "lite" 
annat att stå i. Tro nu inte att jag 
enbart gräver i trädgården och pratar 
med grannarna för jag har faktiskt 
varit synlig på några av våra träffar och 
även fått damma av dansskorna ibland. 
En annorlunda tillställning som jag 
och Yngve besökte med var sin 
tvåtaktare var Svensk Bilprovnings 
öppna hus för veteranbilar i Vinsta 
utanför Stockholm den 2 maj. 
En folkfest utan like där vi kände oss 
som gökungar då det verkade vara en 
filial till Power Meet med alla sorters 
V8:or och en och annan ombyggd 
europé. Ett rockband stod för under-
hållningen och p g av att min ena sula 
precis hade gett upp blev det ingen 
bugg på garageplan, men kul var det 
ändå. Nej, vi fick inga anmärkningar 

för vi har ju alltid bilarna i bra trim 
som ni vet (skryt, skryt). En mycket 
trevlig SSR-träff som jag förärade 
med ett besök var Uppsalaträffen som 
genomfördes på ett föredömligt sätt 
av arrangörerna och som avslutades 
med ångtågs eller rälsbusså'kning på 
Uppsala Länna Järnväg. En annan träff 
som jag tyvärr inte kunde delta på men 
som jag enbart hört mycket positiva 
intryck från är Hedemoraträffen. Det 
är alltid roligt med nya platser och 
arrangörer som inte är rädda för att ta 
tag i det jättejobb som ligger bakom 
att få till en tredagarsträff som denna. 
All heder åt alla, arrangörer som 
deltagare, som gjort denna och övriga 
träffar till ett oförglömligt minne när 
höstmörkret nu är här. Det som 
återstår i träffväg för min del är 
Linköpingsmarknaden den 6 septem-
ber då jag ska hjälpa min gamle vän 
Yngve att ockra av lite av hans 
överskottsdelar. Vi var där för tre år 
sedan och hade jättekul så nu bär det 
av igen. Nej kära vänner, nu tryter 
orden för nu ska lökarna ner i jorden. 
På återhörande. 

Eder John. 
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\ BAKRUTAN 

Nya E-post adresser till SSR 

Sedan en tid tillbaka har vi registrerat en ny domän och med den ett 
antal nya E-post adresser till styrelsen och dess olika funktioner. 
Adresserna är uppbyggda enligt XXX @saabregistret.se . De nya 
adresserna som idag är igång kan ni se på försättsbladet i tidningen. 
Fler kommer dock att följa, dessa blir publicerade i Bakrutan samt på 
vår hemsida på Internet. 

Här följer en lista på idag aktuella adresser: 
ssr@saabregistret.se 	 Svenska Saab Registrets E- 

post adress. 
annonser@saabregistret.se 	 Bakrutans annonsredaktör. 
red@ saabregistret.se 	 Bakrutans Redaktör. 
medlemsregister@saabregistret.se 	Kassör/Medlemsregister. 
webmaster@saabregistret.se 	Webmaster, SSR:s hemsida. 
klubbmaestare@saabregistret.se 	SSR:s klubbmästare. 
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BAKRUTAN 

HIGHGATE 
SAABPARTS LTD 
ARE PLEASED TO ANNOUNCE THE 

RELAUNCH OF 

V4 
ALLOY WHEELS 

10 SPOKE RONAL PATTERN 

SAAB 95/96 V4 

£164.50 
EACH INC VAT 

INCLUDES STUDS & ALLOY CENTRE CAPS 

AVAILABLE FOR DELIVERY JULY 1998 
LIMITED INITIAL PRODUCTION RUN 

( ORDERS TAKEN ON A FIRST COME FIRST 
SERVED BASIS,SUBSEQUENT PRODUCTION 
RUNS DEPENDANT ON LEVEL OF INTEREST) 

ATTENTION  
Please note the price is inclusive of U.K. VAT. The EX WORKS price is £140.00 each 
(STERLING) .TAX must be applied as necessary. 5% discount for SAAB OWNERS 

CLUB MEMBERS (worldwide) and we would be pleased to discuss quantity discounts. 

CONTACT : MELVYN or KEN 
PHONE/FAX : ++441922723602 

HIGHGATE SAABPART LTD (UK) 
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BAKRUTAN 

 

Information från 
SSR:s 
res ervdelsman 
Nu är det dags för en liten ktgerrensning av SSR:s reservdelslager. 
Följande delar skall bort: 

2 stycken dörrar till V4, höger framskärm V4 samt bagagelucka. Allt 
nytt och lackerat i marmorvitt, 152G. 

Tätningslist bagage, 96-99. 150 kronor/styck. 

Hårda ventilfjädrar till "silver" V4:a motorer. Hel sats: 150 kronor. 

Ronalfälgar 
Intresserade av Ronalfälgama på föregående sida kan kontakta High-
gate Saabparts direkt eller vår reservdelsman, så förmedlar han 
kontakten. 

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

SKYDDA AVGASSYSTEMET 
MED SPECIALFÄRG. 
Tål 600°, ger ett effektivt och 

långvarigt skydd. Kulör: blyertsgrå. 
Pris: 1/2 liter 90 kr 

1 liter 170 kr. 

PALLE BJÖRKMAN 
Vårbovägen 14,152 51 Södertälje 

Tel: 08-550 110 87 
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i
! 

Att få nytt 
tak över 
huvudet i 
din Saab 99 

S om de flesta vet som äger eller 
har ägt en Saab 99:a från 1974 
och framåt så har tyget en 

fruktansvärd benägenhet att lossna. 
Taket består av tre olika slags mate-
rial: Överst en stor skiva formpressad 
glasfiber, ser det ut som, därefter 
kommer ett tunt lager skumgummi 
cirka 2 mm tjockt och slutligen 
kommer tyget. 

Av tidens tand lossnar tyget från 
skumgummit. Orsakerna är lika många 
som de man tillfrågar och egentligen 
ointressant. Det intressanta är 
däremot hur få ett fräscht innertak? 
Eftersom Saab inte har några tak på 
lager och bilskrotarnas tak är i lika 
dåligt skick som ditt eget återstår bara 
en sak, om du inte vill sätta in ett tak 
från en nyare modell som då har 
felaktiga kurvhandtag, belysning m.m. 
Renovera! 

du en combicoupé öppnar du nu bara 
bakluckan och lyfter ut taket. Har du 
däremot en vanlig 99:a skruvar du 
loss passagerarstolen och tar isär 
stolvärmekontaktema. Fäll därefter 
förarstolen så mycket som möjligt 
och ta ut taket genom passagerar-
dörren! (Här bör ni vara två personer.) 

Tag loss tyget, om allt stämmer ser du 
skumgummit som sitter fast på 
glasflbret. Slipa bort skumgummit 
med en planslipmaskin. Finslipa med 
sandpapper runt en mjuk sandpapper-
kloss. Arbetet utföres med fördel 
utomhus. Var noggrann, ju slätare yta, 
desto bättre resultat. limma på det nya 
tyget, spraya limmet på glasfibret, ta 
ett litet område i taget, starta från 
mitten och gå ut. Se till att limmet 
griper. Själv tog jag hjälp av en 
sadelmakare. 

Montera taket i bilen igen! 

Tyget köpes hos sadelmakaren, själv 
betalade jag 88:-/m men på ett annat 
ställe ville de ha 180:-/m, så ring runt 
och kolla. 

Har du några frågor så ring, lycka till! 
Ulf Stensson  om- 

e 92.3.23 

7c7 a4/164  

Ö ([2 — 0 0 9  6  9, Arbetsbeskrivning: Skruva loss 
innerbackspegel, innerbelysning, 
solskydden, kurvhandtagen och lossa 
panelerna på a- och b-stolparna. Har 	6 

3 y ,2-74ah1,(4/61. 	a  A, 73,,,124(

j

1 
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BAKRUTAN 

Nya Saab 9-5 Kombi 
- en bil för aktiva människor 

Nya Saab 9-5 Kombi är en 
dynamisk bil som erbjuder en 
unik kombination av höga 

prestanda, enastående säkerhet och 
flexibel lastkapacitet. Turbomotore-
rna, den erkänt goda väghållningen 
och den cockpitliknande förarmiljön 
gör Saab 9-5 Kombi till en bil i den 
sanna Saab-traditionen. I och med 
presentationen av nya Saab 9-5 Kombi 
har Saabs modellprogram genomgått 
en total förnyelse på litet mer än ett 
år: Saab 9-5 presenterades förra 
sommaren, i januari i år introducera-
des Saab 9-3 och nya Saab 9-5 Kombi 
kompletterar Saabs nuvarande modell-
program. Saab 9-5 Kombi premiär-
visas på den internationella bil- 

utställningen i Paris . i slutet av 
september. 

Nya Saab 9-5 Kombi innehåller en 
mängd praktiska egenskaper med bl a 
speciella lastfixeringsskenor i 
bagageutrymmet och som tillval ett 
utskjutbart lastgolv som förenklar 
lastning och lossning. Som tillval 
finns också ett bakåtvänt tredje säte 
som gör det möjligt att samtidigt 
transportera fem vuxna och två barn. 
Som på alla Saab-bilar kan baksätet 
också fällas för att utöka last-
kapaciteten. 

Exteriört kännetecknas Saab 9-5 
Kombi av samma klassiska design 
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som Saab 9-5 
Sedan. 
Karossen är 
utpräglat 
kilformad, 
med svängd 
vindruta och 
en motorhuv 
som omsluter 
de främre 
flyglarna. Det 
dynamiska 
intrycket 
förstärks av 
bakpartiets 
form, med 
den markant 
framträdande 
C-stolpen, 
bakrutans 
framåtluming 
och de 
svärtade bakre 
sidostolparna 
som ger ett 
intryck av att 
bakrutan "går 
om hörnen". 
Chassits konstruktion ger Saab 9-5 
Kombi ett säkert och förutsägbart 
beteende på vägen i enlighet med 
Saabs erkända chassifilosofi och gör 
det möjligt för föraren att utnyttja 
bilens alla egenskaper med full 
kontroll. Liksom Saab 9-5 Sedan har 
Saab 9-5 Kombi ett motorprogram 
med uteslutande Saab Ecopower 
turbomotorer. 
Saab 9-5 Kombi premiärvisas på den 
internationella bilsalongen i Paris i 
slutet av september, varefter leveran- 

serna beräknas kunna ske strax efter 
årsskiftet. Även om priserna ännu ej 
är fastställda, kan preliminär-
beställningar göras redan nu. 

Saab Automobile AB 
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Nyheter på 1954 års SAAB 

x. Ny förgasare och högeffektspolar (Förgasare Solex 32 AIC 
har ersatts av Solex Bl). Motoreffekten höjd till 28 hkr 
vid 4000 varv/min. 

2. Förbättrad friskluftvärmare. 
3. Nya strömbrytare för vindrutetorkare, instrumentbelysning 

och friskluftvärmare. Strömbrytare märkta med symboler. 
Placering på instrumentpanelens frontsida. Reservström-
brytare införd. 

4. Dekorerad signalhornsknapp. 
5. Sidostroppar för passagerare i baksätet. 
6. Följande ändringar beträffande inredning: 

a. Svetsfogar spacklade 
b. Nytt taktyg 
c. Instrumentpanel, rattstång med rattväxel, sitsram och 

ryggram målade i karossens färg 
d. Solskyddens färg = taktygets 
e. Bagagerumshyllans färg = taktygets. 

7- Askkopp på höger sida för passagerare i baksätet. 
8. Luftförvärrhare. 
9- Ventilationshål på hjulen. 
to. Skärm som förhindrar drag i bakvagnen. 
jr.Dekorationslist för fram- och bakskärmar. 
ra. Syntetisk lackering. 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

ANNONSBLADET 1998 
Nu är det dags att formulera texten till Din annons i Riksförbundets ärliga stora annonstidning, 

Annonsbladet 
Tidningen sänds ut omkring den 20 november till motorhistoriker i Sverige, Norge. Danmark och Finland 
och har en upplaga av c:a 70.000 exemplar. Här när Du alltså intresserade utanför Din egen klubb. 
personer som Du annars inte får tag i. Så många läsare har inte någon annan publikation i hobbyn! 

Annonspriset är som tidigare mycket lågt_ 20:- per annons (svenska, norska eller danska) upp till 7 rader 

och gäller privatpersoner. 

Är Du näringsidkare eller har företag är Du ocksa välkommen, då gäller en särskild prislista för 
företag, se information nedan. 

Blankett finns pa baksidan al denna instruktion. Så här gör Du: 

1. Varor som annonseras skall ha anknytning till hobbyn och vara äldre ån 20 år. Fordon som är yngre 
än 20 är tas inte in. undantag görs för special-, sport- och tävlingsfordon. 

2. Blanda inte annonser från olika avdelningar på samma blankett och skilj på Köpes och Säljes på 
olika blanketter!!! Skriv en bokstav i varje ruta, lämna "blank" mellan ord! Vi uppskattar om Du 
skriver läsligt! Kom ihåg namn och adress på varje blankett 

3. Lägg med avgift i sedlar, en annons kostar 20:-. tya kostar 40:- osv. Det går bra med svenska, norska 
eller danska kronor. Vik annonsen så att det inte syns att det finns pengar i kuvertet. 

4. Söker Du en -knepig-  bit kan det vara bra att rita en skiss av föremålet. Rita på vitt papper med tusch 
eller blyerts. För 40:- extra får Du bilden/skissen i Din annons. Vill Du ha med ett foto går det också 
bra, det kostar som en skiss, 40:- extra. Bilden/skissen blir svart/vit och en spalt bred (c:a 40mm) med 
motsvarande höjd. Vill Du ha bilden över två spalter kostar det 100:-. 

5. 1 annonsen sätter vi för- och efternamn samt telefonnummer. Adressen kommer inte i annonsen om 
den inte står inom rutorna. 

Sänd annonsen till MHRF Annonsredaktionen, Box 1008, 271 00 YSTAD. 
Senast 10 oktober måste vi ha Din annons. 

Behöver Du prislista för företagsannonser kan den beställas på adressen ovan eller per telefon 0411- 
62147. Känner Du till något företag som Du tycker borde annonsera är vi tacksamma för alla tips som gör 

bladet mer läsvärt! 

Välkommen som annonsör! 

Gun 	ner/ 
Ansvarig för s Annonsbladet. 
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SALJES ELLER 0 KÖPES 

Engelska bilar 0 Tyska bilar 0 Tunga fordon O Övrig teknik 
E Franska bilar 0 USA bilar 0 Bildelar (blandat) 0 Litteratur 
r: Italienska bilar Övriga bilar, blandat 0 Traktorer 0 Modeller 
0 Svenska bilar Tävlingsfordon Mc och mc-delar 0 Nostalgiprylar 

Namn 	 

Adress 	  

Postnr. 	 Postadress 	  

Telefon 	 Jag bifogar annonskostnaden 	 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

  

PÅ GÅNG --MHRF 

  

Tel 08-30 28 01•Fax 08-31 27 06 	Nr 2 Augusti 1998 Årgång 6 

BAKRUTAN 

Den som trodde att vi inte 
lever i en föränderlig värld 
har anledning att revidera 
sin uppfattning. 
Den sittande utredningen om vägtrafikskatt, 
alltså det vi kallar bilskatt i vardagslag, har 
fått ett tilläggsdirektiv. MHRF har givetvis varit 
i kontakt med utredningens sekreterare och 
kommit överens om hur vi ska lägga fram hob-
byns synpunkter. I oktober 1998, alltså precis 
efter valet, ska Trafikskatteutredningen pre-
sentera ett förslag där vår svenska garnmel-
fordonsbeskattning ska EU-anpassas. I sam-
manhanget kan det vara intressant att veta att 
svenska skatteexperter tycks tro att den svenska 
rullande 30-årsgränsen är helt unik. Så år det 
inte längre. I en sammanställning som MHRF 
gjort visar det sig att de flesta länder i Europa 
har lättnader vad beträffar beskattning och/ 
eller besiktning. 

FLERA BAKGRUNDER 
Bakgrunden kan delas upp i flera områden: 

1. Det finns människor som använder skatte-
befriade personbilar och lastbilar till daglig 
körning. Mest handlar det om gamla Volvo 
Amazon och Mercedes-Benz, alltså de mer 
outslitliga bilarna. Ett bra exempel på detta 
är Svenska Dagbladets Sara Engsell som 
kör ett sommarsvep över Sverige med Rag-
gar-Amazonen, tjusigt bemålad med elds-
flammor. Bilen är givetvis skattebefriad i 

kraft av sin ålder. Men knappast vad vi i 
MHRF-klubbarna kallar samlarfordon. 

Dessutom kör en och annan gammal 
lastbil fortfarande med last. Ofta handlar 
det om "gårdsbilar" i jordbruket eller min-
dre entreprenörer som ibland behöver en 
extra bil för att köra till exempel bygg-
nadsställningar eller små grävare. En 
utlösande faktor var skattechocken i form 
av vägavgift på upp till drygt 10 000 kr 
per år som drabbade hobbyns tyngre last-
bilar vid årsskiftet. Många äldre bussar är 
ombyggda till husbilar eller för hästtrans-
port. Dessa är besiktigade som husbilar 
och slipper både vägtrafikskatt och våg-
avgift för tungt fordon. 

2. Det finns alltid en viss avundsjuka....ser man 
en gammal rishög och vet att den tack vare 
sin årsmodell är skattebefriad är det givet-
vis lätt att dra slutsatsen att alla som kör 
äldre bilar snarare ägnar sig åt någon form 
av skatteflykt än seriöst samlande på äldre 
fordon. 

3. Vägverkets Centrala Fordonsregister har inte 
ägnat sig åt registervård i tillräcklig om-
fattning. De fordon som inte betalar sin 
registerhållningsavgift, nyligen sänkt till 36 
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kronor, stannar kvar i registret istället för 
att skrotas administrativt, det vill säga plock-
as bort ur registret. Följden av detta år att 
man genom att läsa officiellt statistik lått 
kan få uppfattningen att det finns betyd-
ligt många fler fordon som är byggda före 
1968. En enkel multiplikation med antalet 
fordon gånger den tänkta nya enhetsskat-
ten på cirka 1100 kr ger naturligtvis en 
välkommen extra skatteintäkt. Att bilismen 
totalt redan betalar cirka 60 miljarder in-
klusive moms i skatter och avgifter — varav 
ungefär en fjärdedel går tillbaka till vägar-
na — hjälper naturligtvis inte i ett lägga 
där varje skattekrona år värdefull och väl-
kommen till "skolan, vården och omsorgen". 

DIREKTIV OM EU-ANPASSNING 
I direktiven talar man nu om EU-anpassning 
av beskattningen. Vad detta innebär kan för 
stunden ingen svara på. Men om man menar 
allvar med "EU-anpassning" så borde detta 
innebära en sänkning av skattefriåldern. Den 
utvecklingen är inte särskilt sannolik efter-
som den i så fall skulle accentuera problemet 
ytterligare för politiker, myndigheter och även 
för vår hobbyn. För vår egen del skulle en 
sänkning av åldern innebära att vi, som en 
följd av den svenska vagnparkens internatio-
nellt sett höga medianålder, fick ännu fler skat-
tebefriade bruksbilar som trasslade till det för 
hobbyns folk. 

För att hjälpa till att vrida utvecklingen åt 
rätt håll arbetar MHRF nu med två projekt, 
dels att gå igenom det svenska fordonsregist-
ret och försöka göra en bearbetning som visar 
vad den verkliga siffran år, dels en europeisk 
enkät som ger en tydlig bild av vad som gäller i 
övriga Europa (se ovan). Märkligt nog har en 
sådan saknats hittills. 

Resultatet av MHRF:s Europa-enkät torde 
bli mycket efterfrågat. Just nu händer det näm-
ligen en hel del ute i Europa som kan påverka 
hobbyn. 

STORBRITANNIEN ÄNDRAR 25-ÅRSGRÄNSEN 
I Storbritannien har man hittills haft en rul-
lande 25-årsgräns. Tony Blairs finansminister 
Gordon Brown kommer inom kort att föreslå 
att denna regel ändras. Ersättningen kan bli 
frysning av skatte-friheten till modeller före 
1973. Men man talar också om att ändra den 
rullande gränsen till att ligga på 30 eller kan-
ske 35 år. Dessutom kommer den nya labour-
regeringen att föreslå men speciell straffskatt 
för fordon med större motorer. Var den skatte-
gränsen ska hamna är inte klart ännu. Men 
visst kan det finnas skäl att tro att en motor på 
till exempel mer än 3000 cc är att betrakta 
som "större"? 

I Tyskland, där självplågeri på bilområdet 
år dagens melodi, har man ju redan infört åt-
gärder mot bilar med större motorer än ge-
nomsnittet. 

Dessutom en specialskatt för bilar utan ka-
talysator. Kostnaden år skrämmande: 41,60 
DM per 100 cc slagvolym. Det betyder att den 
årliga skatten för en trelitersmotor år motsva-
rar ungefår 5 600 kronor! 

Den som monterar katalysator slipper billi-
gare undan. Då kostar det "bara" 13,20 DM 
per 100 cc. översatt till svenska kronor cirka 
1800:- per år. Katalysatorn kostar ungefär 
15 000 kr. 

TYSKLAND KRÄVER POUSTILLSTÄND 
I Tyskland måste den som tagit emot erbju-
dande om speciella nummerplåtar för historis-
ka bilar i princip begära polistillstånd för att 
få köra sitt samlarfordon. Frågan om detta är 
värt den 375 DM som plåtarna kostar. Enda 
fördelen är att samma nummer plåtar kan an-
vändas på flera fordon, dock inte samtidigt. 
Plåten tillhör alltså ägaren, inte fordonet. 

Nu kommer nästa dråpslag, nämligen en 
speciell Altautoverordnung. Gammelbilsförord-
ningen bygger på antagandet att en gammal 
bil är att betrakta som sopor. I det frenetiskt 
kiffisorterande Tyskland, där man nu har tre-
fyra papperskorgar istället fören, tas krafttag. 
Hör här bara: 

Den som ställer av en bil måste antingen 
skrota den omgående eller ställa upp den un-
der synnerligen betryggande former. Man måste 
uppge till myndigheterna var bilen står, hur 
den förvaras, vad ägaren heter och var han bor 
och så vidare. Möjligheterna att spara en re-
servdelsbil eller ett objekt för kommande ren-
overingar krymper blixtsnabbt. 

Dessutom har man en angiveriklausul. Vem 
som helst kan anmäla en uppställd bil till mil-
jöpolisen. Med uppställd bil menar man då inte 
bara en bil som står i en villaträdgård utan 
även en bil som står i en privat lada eller ett 
garage dit ingen annan har tillträde. 

Man kan undra varför tyskarna mer än några 
andra har förmågan att driva alla åtgärder in 
absurdum så att det alltid blir så krångligt som 
möjligt. 

Anrika Automobilclub von Deutschland, som 
fyller 100 år 1999, driver redan motkampan-
jen. AvD menar att Tyskland, i sin iver att 
städa landet också håller på att städa bort en 
del av sitt teknikhistoriska och kulturella arv. 
Så sant, så sant! 

GAMMELBILSFÖRORDNINGEN TILL EU? 
Det värsta är att tyskarna inte nöjer sig med 
att straffa sina egna. Nu arbetar man i EU 
med ett utkast till en Altautoverordning som 
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avses gälla hela gemenskapen. I allt väsentligt 
överensstämmer förslaget med den tyska ver-
sionen (se ovan!). Det handlar inte bara om 
personbilar, två- och trehjulingar och kommer-
siella fordon upp till 3,5 ton omfattas också av 
förslaget. 

En Altautoverordnung i Sverige skulle inne-
bär att större delen av reservdelslagret som 
duktiga människor räddat nu hotas av förin-
telse Det gäller alltså att börja fundera på hur 
man ska hantera sina reservdelar i framtiden. 
Att ha hela bilar uppställda och plocka vid 
behov kanske inte blir möjligt i framtiden. Men 
hur räddar man ett tak, en ram eller ett själv-
bärande karosseri? 

BRANSLEADDMV 
Andra aktuella frågor år den blyfria bensinen. 
Frågan är död i Sverige. Men i Storbritannien 
och Tyskland laborerar man med allehanda 
blyersättningsmedel. Tyskarna förklarar tros-
visst att det finns additiv att köpa som effek-
tivt förhindra valve seat recession, alltså att 
ventilsäte sakta men säkert trycks djupare och 
djupare in i förbränningsrummet. Engelsmän-
nen är mycket mer avvaktande. Dels vill man 
att blybensinen ska finnas kvar åtminstone 
till EU förbjuder den — vilket alltså inte skett 
ännu även om man vill få oss svenskar att tro 
det —, dels avser man att testa alla på mark-
naden förekommande additiv för att effektivt 
kunna skilja agnarna från vetet. Konstigt nog 
har ingen konsumentorganisation kommit på 
detta. Skälet kan vara antingen att det hand-
lar om en dyrbar och specialiserad provnings-
process, dels att konsumentorganisationer inte 
alltid är så väl rustade att utmana stora affärs-
intressen. 

KATALYSATORKRAV I DANMARK? 
I Danmark talar man om obligatorisk kataly-
sator på alla bilar, även samlarfordon. Det ska 
understrykas att danskarna, som är ganska 
militanta i miljöfrågor som till exempel PVC-
debatten, har hunnit mycket långt i sina dis-
kussioner. 

MARKNADER KONTROLLERAS 
Senaste nytt på marknaden är att marknader-
na nu ska kontrolleras. Sedan halvårsskiftet 
gäller att den som upplåter försäljningsplatser 
måste ta in namn och personnummer på alla 
som säljer. Professionella säljare måste ha F-
skattebevis. Lagen heter 1998:514. MHRF har 
skrivit till Riksskatteverket för att få några 
klarläggande, bland annat om man förväntas 
deklarera inkomst av försäljning av grejor man 
haft liggande i garaget eller bokhyllan samt 
hur hobbyns föreningar ska förhålla sig till 
begreppet "ideell förening" i framtiden. Sva- 

ret kommer förhoppningsvis i tid till nästa På 
Gång. 

BILPROVNINGEN UTMANAS 
Nu utmanas AB Svensk Bilprovning på hem-
maplan. Samtidigt som ASB vill driva prov-
ningsverksamhet i Norge, Baltikum, Brasilen 
med flera marknader 

Nu har provnings- och certifieringsföreta-
gen DEKRA och SEMKO begärt hos regering-
en att ASB:s monopol ska upphöra. DEKRA-
SEMKO avser att bygga upp ett parallellt sys-
tem av bilprovningsstationer som erbjuder båttre 
flexibilitet än AB Svensk Bilprovnings 175-tal 
anläggningar. 

Exakt vart Sverige år på våg år ännu höljt i 
dunkel. Vi vet av erfarenhet att Sverige är snabba 
att ta rätt på alla EU-regler som innebär nack-
delar för svenskarna medan man gärna begår 
undantag från sådant som skulle kunna vara 
till fördel för oss och vårt land. 

ÖSTROS OM ENTUSIASTER 
En liten tröst kan vara att skatteminister Tho-
mas östros apropå de tunga fordonens vägav-
gifter den 14 maj 1998 på fråga i Riksdagen av 
partikamraten Lars Stjernkvist har sagt om 
den pågående utredning "Direktiven handlar 
alltså snarare om att underlätta för de här 
entusiasterna än om att skärpa för dem".. 

Av detta kan man utläsa att det ansvariga 
statsrådet inte är helt negativ till oss fordon-
sentusiaster. Hur långt han låter sin välvilja 
sträcka sig framgår däremot inte riktigt tyd-
ligt. 

Hur man än ser på framtiden måste man ha 
klart för sig att det inte kommer att bli lättare 
att samla på gamla fordon. Även om det kanske 
finns en politisk vilja i Sverige att inte klämma 
åt oss för hårt kan det lätt bli så att vi fastnar i 
ett EU-reglemente. 

Hobbyn i Europa samlar krafter. Nu år det 
en effektiv övervakning av inrikespolitiken i 
kombination med närvaro i maktens Bryssel 
som gäller för alla som inte vill bli överkörda. 

STORA BELOPP TILL LOBBYING 
Sådant kostar pengar, stora pengar.! Tyskland 
har DEUVET en avgift på 5 DM (cirka 22.50) 
per medlem i landets 161 klubbar som är med i 
federationen. I Holland har gått längre i sin 
visdom — där betalar varje medlem 10 gulden, 
alltså cirka 40 kr, till den gemensamma kas-
san. I Sverige har SMC, Sveriges Motorcyklist-
ers Centralorganisation, en avgift på 150. Där 
finns resurser för framgångsrik lobbying. 

En tanke — är det bättre att satsa en slant 
extra nu för att försöka påverka den gemen-
samma framtiden? Det vore konstigt om svaret 
på den frågan inte vore "ja"! 
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International Historic Vehicle Organisation 

MHRF ansluter sig till IHVO 
Motorhistoriska Riksförbundet har anslutit sig 
till det nybildade IHVO, och vill på detta sätt 
informera sina medlemmar samt andra intres-
serade om den nya organisationens mål och 
organisationsform. 

Organisationen bildades den 20 mars 1998 
med representanter Norge, Storbritannien, 
Tjeckien, Sverige och Sydafrika. Aven Finland 
är med som medlem. Ett antal europeiska län-
der samt länder utanför Europa, i Asien, Aus-
tralien och USA har utryckt intresse att anslu-
ta sig. 

I hela världen år det samma faror som ho-
tar den Motorhistoriska rörelsen, både från 
myndigheter och andra påverkningsgrupper. 
Det år därför viktigt att få till ett aktivt samar-
bete mellan länderna med utväxling av infor-
mation och erfarenheter. 

Den viktigaste uppgiften för IHVO är att 
göra allt som står i dess makt och tillvarata, 
skydda och främja den Motorhistoriska rörel-
sens fortsatta rått att bruka våra historiska 
fordon på offentliga vägar och andra platser,  

med ett minimum av skatter och avgifter. Dessa 
mål reflekteras i IHVO stadgar. 

IHVO har inte och söker inte heller myndig-
het eller organisatorisk kontroll över hastig-
hets- eller pålitlighets-tävlingar. Det är vår 
önskan att den internationella kontrollen över 
dessa tävlingar skall tillvaratas av en organisa-
tion som även utfärdar nödvändiga dokument 
för fordonen. I en sådan organisation vill IHVO 
kunna representera ägare och brukare av his-
toriska för att påverka framtida bestämmelser 
och kontroll av tävlingar för både deltagare 
och andra vägtrafikanter. 

Styrelsen i IHVO består av Peter Glover, 
Duncan Rabagliati, Michael Banfield, Stan Mi-
narik, Karl Henrik Störmer samt underteck-
nad. 

Förbundets generalsekreterare år Carole 
Nash, 110 Manchester Road, Altrincham, WA14 
1NU, England. Generalsekreterarens adress är 
även förbundets officiella adress. 

Horst Brtining 

• • 

Senaste nytt från 
Skatteförvaltningen 
Den som ordnar en marknad måste arkivera 
säljarnas personnummer, namn, adress och 
telefon! 
Från den första juli gäller en ny lag om sär-
skild skattekontroll av marknader. Avsikten 
är att underlätta för skatterevision av säljare. 
Det är bara identifieringsuppgifterna som krävs, 
reglerna för avtal och ekonomi ändras inte. 
Uppgifterna skall sparas i sju år och om man 
saknar uppgifter kan man få betala 2000 kro-
nor per missad säljare. - 

Om en skolldass säljer bullar för att få pengar 
till en skolresa måste man som arrangör note-
ra personnummer, namn, adress och telefon-
nummer på någon, vem som helst, som kan ta 
ansvar för försäljningen. 

Indirekt medför det här ett ökat tryck på 
klubbar/arrangörer att registrera sig hos Läns-
styrelsen. 

Gör om anmälningsblanketten för sågare och 
se till att uppgifterna blir ifyllda når ni 
arrangerar en marknad! 

MHRF har lagtexten och svarar gärna på 
frågor. Skatteförvaltningens broschyr kommer 
att skickas till klubbarna så snart vi fått den. 

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
Telefon 08-30 28 01 
Fax 08-31 27 06 
Besöksadress Toratebogeten 33 

Adress 
Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
Box 21152 100 31 Stockholm 

Chefredaktör & ansvarig utgivare Åke Andersson 

I redaktionen Björn-Eric Lindh och Horst Bröning 
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Med vänlig hälsning 

Motorhistoriska Riksförbundet 

Gunnar Elmgren 	 Bim-Eric Lindh 

Utredare 	 Utredare 
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MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET 
II JULI KULTURELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FOR. ALI )1(E VAGMIUMN 

KANSLI: BOX 211 52. l3I STOCKHOLM.TEL118-34325 1.I FAX 118-31 37 ut, 

Riksskatteverket 

Attention avdelningsdirektor Isabel Lundblad 
171 94 Solna 
	

980720 

Ang. Skatteregel om torg- och marknadshandel 

Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, paraplyorganisationen för 133 fordonshistoriska 
klubbar i Sverige med sammanlagt cirka 70 000 medlemmar, har tagit del av de bestämmelser 

som gäller i rubricerade ärende sedan halvårsskiftet 1998. 

Bestämmelserna är entydiga och klara på alla punkter utom en - nämligen var gränsen går for 

vad man kan kalla "handel". I vår hobby är marknader mycket vanliga inslag i den sociala 

aktiviteten. Dessa marknader är en blandning av ett fåtal professionella försäljare - vilka såvitt 

oss är bekant redan lever efter den nya lagen - och ett stort antal privatpersoner som under 

några marknader per årtionde säljer privata tillhörigheter såsom överblivna fordonskom-

ponenter, dubbletter av modeilbilar eller andra samlarobjekt, motorböcker, reparationshand-

böcker, affischer mm. Privatpersonerna har inget vinstintresse, snarare handlar det om utbyte 

av varor och att kunna rädda några av de kronor man tidigare lagt ned på att köpa olika ting 
som behövts i samband med till exempel renovering av ett gammalt fordon. 

Ska även dessa person registreras eller kunna förete ett F-skattebevis? Ar de skyldiga att ta 

upp sina förehavanden i till exempel blankett K 10 i självdeklarationen? 

Hår ser vi fram mot ett klarläggande, tack. 

Aven frågan om föreningars skattestatus borde belysas Kan en ideell förening driva en 

marknad under forutsåttning att det eventuella överskottet går tillbaka till föreningens 

kärnverksamhet? 

Aven här år vi tacksamma för ett klarläggande. Det bästa vore om dessa klarlägganden kunde 

ges i brevform så att vi kunde publicera hela texten i det nyhetsbrev som regelbundet skickas 
till våra klubbar. 
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SAAB OCH 
SAABO- 

en 14,1iftivA 

11k3 	IDI 

Så kom den första Saabo träffen 
någonsin och det skedde på ett 
molnigt Hedemora Motor Stadium 
mellan tionde och tolfte juli. 
Nu hade ju inte "Saabona" kommit 
så långt om inte det funnits bilar att 
dra dessa husvagnar med, och det 
fanns det, c:a femtio Saabar från 92 
till 99 samt elva Saabovagnar. 

Fredagen den tionde var det "drop in" 
mellan tio på morgonen och tjugotvå 
på kvällen, undertecknad som nog var 
den sista att anlända (21.15) fick en 
efterlängtad varm korv vilket var det 
som serverades Saabåkarna. 
Hedemora Motor Stadium är känd för 
TT loppen för motorcyklar modell Ä, 
en häftig asfaltsslinga går runt en 

större grusgrop och tjärn, denna 
slinga körde vi som avslutning på 
lördagens rallyrunda på sju mil, 
grusgropen används till rallycross och 
där har det varit mången hård batalj 
genom åren med sagolika rullningar ut 
efter stupet som följer efter starten. 

Lördag förmiddag var det som sagt 
rallyslingan med klunga frågor som 
gällde, en och en med startnummer på 
sidan flaggades vi i väg. -Tänk varje 
gång det är en sådan där start stiger 
pulsen åtskilligt på mig! 
Det var första gången som jag var i 
Dalarna och det är verkligen vackert 
där med sköna Saabvägar som är lika 
kulliga som kullorna själva(he he). 
Lunchuppehållet var förlagt till ett 
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Åke Englund 
från Uppsala 
vann en Picknick 
filt. Priset delas 
ut av Jörgen 
Palm 
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motormuseum som förutom gamla 
fordon hade det mesta som hör till 
motorhistoria. Efter grillad kyckling 
bar det iväg igen. Det är lite knepigt 
att köra och läsa karta samtidigt, 
-Vi väntar på dig efter vår start så är 

det bara att följa oss, sade mina Saab-
följeslagare men det kan vara svårt att 

läsa kartan ändå visade det sig (hi hi! ). 

Nu är det bevisat, Volvo är ingen riktig 
bil! Som näst sista "grej" skulle vi 
köra en Volvo som inte hade någon 
ratt! Det var nämligen en bi... (hmm), 
ett fordon som var anpassats för en 
förare utan armar, ratten var en platta 
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Lunchuppehåll vid motormuseet 

på golvet och en konbana skulle köras 
på snabbast tid! Men Saabförare är 
duktiga chaufförer så "Hisingskärran" 
slapp karossbyte. 
Efter crusingen igenom Hedemora 
och varvet på TT banan så var det sann 
SSRgemyt som gällde tills mörkret 
föll. 

Vädret som var grå mulet hela tiden 
men med uppehåll, beslöt att ändra på 
det. Det regnade monsunregn från 
fem på morgonen tills de flesta slog 
ihop sina tält klockan tio på förmidda-
gen "nu skulle man haft en Saabo" 
tänkte jag. Köra med egen bil på go-
cartbana var en av aktiviterna denna 
söndag, några tappra var ute på banan 
men jag och vår reservdelsman styrde 

våra kortnosar hemåt. Vädret samt 45 
mil och för mig en begynnande 
arbetsdag ledde till detta beslut. Men 
STORT TACK TILL JÖRGEN PALM 
MED BERÖRDA MEDHJÄLPARE 
för denna toppenträff, bättre väder 
nästa år? 

TEXT & FOTO: BERNT OLSSON 
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Evenemang 98-99  
Här kommer de sista föranmälda evenemangen och träffarna för 1998. Vi går 
dock in på ett nytt Saabår med nya trevliga träffar som rör vår hobby. Det finns 
redan ett par träffar planerade för 1999 och mer följer. Titta i kommande num-
mer av Bakrutan eller på vår hemsida på nätet för ytterligare information om 
kommande träffar. 
Om någon tänker anordna någon träff eller har frågor som rör olika evenemang 
kontakta vår klubbmästare Nicklas Lindberg. 

B an&sgatan 3B 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-25 59 30 
E-mail: karl.lindbergegoteborg.mail.telia.com  

10 okt 	Nattorientering i Uppsalatrakten. Arrangör, Mini Seven 
Club Sweden. Information och anmälan se separat annons. 

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 

4-6 juni Sommarträff i Danska Vejby på Nord Sjx1land. 
1999 	Arrangeras av Danska två takts klubben. 

Ytterligare information i nästa nummer av Bakrutan. 

17 ,juli 	Veteranfordonsutställning i Kalmar. Kalmar Ölands 
1999 	Fordonshistoriker firar sitt 25 års jubileum. 

Information om träffen kommer under våren. 
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Medlemmarna i SAAB- 
registret inbjudes 

härmed att deltaga i 
vår 

NATTORIENTERING 

som går av stapeln den 10:e 
oktober i Uppsalatrakten 

Information och anmälan 
Anders Andersson 

3  08-570 283 61 

Startavgift: 50 kronor 

Välkomna önskar 
evenemangskommittn i 

Mini Seven Club 
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Saab årsmodell 1999: 
- TRE NYA MOTORER 
I SAAB 9-3 - ÖKAD 
SÄKERHET I SAAB 9-5 

Saab 9-3 av 1999 års modell får två nya turbo-
motorer på respektive 154 och 200 hk. Dess-
utom lanseras nu Saab 9-3 med 
direktinsprutad turbodieselmotor på 115 hk. 
Motorprogrammet i 9-3-serien omfattar nu 
fem olika motorer, flera av dem med sänkt 
bränsleförbrukning. 
Saab 9-5 får på den nya årsmodellen en upp-
gradering av den redan höga säkerhetsnivån, 
genom att den förses med en ny typ av 
sidoairbags som skyddar både bröst och hu-
vud. Samtidigt får Saab 9-5 främre säkerhets-
bälten med en lastbegränsning, som minskar 
risken för skador vid mycket allvarliga 
kollisioner.' slutet av september premiärvisas 
också nya Saab 9-5 Kombi på den internatio-
nella bilutställningen i Paris. 
Priserna på 1999 års Saab-modeller höjs 
endastmarginellt - mellan 0,5 och 2,5 pro-
cent, beroende på modell och utrustning. 

SAAB 9-3: TRE NYA MOTORER 
Saab 9-3, som introducerades vid årsskiftet, fortsätter att utvecklas. Nu kommer 
Saab 9-3 som 1999 års modell med fem motorvarianter - däribland tre helt nya. 
Var och en har sina speciella egenskaper, men alla inriktade på typiska Saab-pre-
standa med högt vridmoment vid låga varvtal. 

200-hästars fullturbo 
En ny, sportig turbomotor — 2.0 Turbo 200 - ger 200 hk vid 5.500 rpm och ett 
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Saab 9-3 Turbo med 200 hk får prestanda i ren sportbilsklass 

maximalt vridmoment på 283 Nm redan vid 2.300 rpm. Från det motorvarvtalet är 
vridmoment-kurvan helt rak upp till strax över 4.600 rpm. 

Den nya 200 hk turbomotorn ger Saab 9-3 en toppfart på 235 km/h. Acceleratio-
nen från stillastående till 100 km/h går på 7,3 sekunder med manuell växellåda. 
Som vanligt hos Saab är det emellertid motorns flexibilitet som är dess verkliga 
styrka. Det höga vridmomentet ger Saab 9-3 Turbo 200 ovanligt säkra 
omkörningsprestanda. 

Ny 154-hästars lättrycksturbo 
Nu kommer också den första lättrycksturbomotorn i Saab 9-3. Den ersätter den 
hittills- 
varande 2,3-liters insprutningsmotorn och har 4 hk högre effekt: 154 hk vid 5.500 
rffin- 
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Lättrycksturbomotorns fördel ligger i att den levererar ett mycket högt vridmo-
ment — upp till 219 Nm — redan vid låga motorvarvtal. Det innebär att motorn har 
bra dragkraft för bekväm stadskörning utan onödiga nedväxlingar samtidigt som 
den har mycket bra omkörningsprestanda. Det höga vridmomentet medför också 
att motorn kan arbeta på låga varvtal, vilket ger hög komfort och låg förbrukning 
vid normal körning. 
Saab 9-3 med den nya 154-hästarsmotorn har en bränsledeklaration på 9,4 lit/ 
100 km med manuell växellåda. 

Ny direktinsprutad dieselmotor med turboprestanda 
Nu i höst börjar leveranserna av Saab 9-3 TiD med en 2,2-liters direktinsprutad 
turbo-dieselmotor på 115 hk. Den nya turboladdade dieselmotorn har ett vridmo-
ment på hela 260 Nm redan vid 1.900 rpm. Därmed, och tack vare turboöver 
laddningen, ger den Saab 9-3 TiD prestanda som överensstämmer väl med Saabs 
traditioner av sportiga och lätt-körda motorer. Accelerationen 0-100 km/h går på 
10.9 sekunder och toppfarten är 200 km/h. Saab 9-3 TiD har en bränsle-
deklaration på 6,2 lit/100 km. 

Saab 9-3 finns med fem motorvarianter, däribland Saabs första diesel 
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SAAB 9-5: ÄNNU HÖGRE SÄKERHETSNIVÅ 
Helt nya säkerhetsbälten fram och förbättrade sidoairbags som ger kombinerat 
skydd för både huvud och bröst — det är några av 1999 års nyheter på Saab 9-5. 
Med de nya sido-airbagama, som har en volym på 20 liter, utökas Saabs Safe-
Seat-system i Saab 9-5 ytterligare. De nya airbagarna är konstruerade på samma 
smarta sätt som sidoairbagarna i Saab 9-3 och skyddar även huvudet vid sido-
kollisioner. De är precis som tidigare placerade i stolarna och inte i dörrarna. 
Därigenom sitter de alltid på rätt plats i förhållande till föraren och passageraren, 
oavsett hur stolarna justeras i längd- och höjdled. Sidoairbagen består av två de-
lar; en bröstdel och en huvuddel. Först fylls bröstdelen, och när föraren/passage-
raren pressas mot den trycks gasen upp i huvuddelen, som i kollisions-ögon-
blicket befinner sig längre från bilens sidostruktur och därigenom utsätts för 
krock-krafterna med en viss fördröjning. Hela förloppet går dock mycket snabbt 
och airbagens underdel är fylld efter 15 tusendels sekund och överdelen efter 30. 
På det här sättet har Saab fått fram en "vänlig" airbag för både kropp och huvud i 
en smart lösning. Saab 9-5 av 1999 års modell har i Sverige också dubbla airbags 
fram som standardutrustning. 

"Snällare" bälten 
Samtliga Saab 9-5 får ett nytt bältessystem, som på samma gång är både effekti-
vare och skonsammare. Säkerhetsbältena är försedda med nya bältessträckare 
som ger en bättre försträckning av bältena vid en kollision. Bältena tar därmed 
effektivare upp det slack som fmns i bältet och kan därigenom fånga upp de 
åkande tidigare och eliminerar även den negativa effekt som alltför tjock klädsel 
kan ha på bältenas funktion. 

Vid riktigt svåra kollisioner kan även säkerhetsbälten skada de åkande. Det hand-
lar emellertid om lindriga skador i jämförelse med vilka som kan uppstå om man 
åker obältad. För att minska risken även för den typen av skador har de nya säker-
hetsbältena vid framstolarna i Saab 9-5 försetts med en anordning som minskar 
skaderisken om de åkande utsätts för mycket stora belastningar vid en kollision. 
Bältena ger helt enkelt efter något när de belastas hårt. 

Barnvänligare 
Nu kommer Saab 9-5 dessutom med integrerad barnstol för 3 — 9-åringar som 
tillvals-utrustning i baksätet. Barnstolen är — precis som i Saab 9-3 — inbyggd i 
ryggstödet och mycket lätt att fålla ut. En fmess hos den integrerade barnstolen 
är att dess ryggstöd förs fram något samtidigt som sittdynan fålls ned. Därige-
nom ökas barnets säkerhet ytterligare genom att bältesgeometrin blir helt kor-
rekt. När den inbyggda barnstolen är helt infälld, påverkar den inte 
vuxenkomforten. 
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Saab 9-5 kan, om ägaren så önskar, levereras med passagerarairbagen urkopplad 
om bilen skall användas med bakåtvänd barnstol i framsätet. Urkopplingen görs av 
auktoriserad Saab-verkstad. 

Saab 9-5 får i 1999 års modell ytterligare förbättrad säkerhet 

9-5 Griffin Saabs toppmodell 
Modellbeteckningen står liksom tidigare för Saabs mest exklusiva modell och 9- 
5 Griffin är en mycket välutrustad bil för kunder med stora krav på prestanda och 
komfort. Motorn i Saab 9-5 Griffin är den unika asymmetriskt turboladdade 
V6:an. Turboaggregatet drivs av avgaserna från de tre främre cylindrarna, men 
överladdar samtliga sex cylindrar. Resultatet blir en lika stark som smidig motor. 
Effekten är 200 hk vid 5 000 rpm och vridmomentet höga 310 Nm vid 2 100 
rpm, vilket ger utmärkta omkörningsprestanda och gör det möjligt att ha en hög 
utväxling på den fyrstegade automatlåda med tre olika körprogram som är stan-
dardutrustning. 

I standardutrustningen för Saab 9-5 Griffin ingår också Saabs unika ventilerade 
framstolar. Två mycket platta elektriska fläktar, en i sittdynan och en i ryggstödet, 
är placerade i båda framstolarna. Fläktarna, som har tre hastighetslägen, ökar 
luftcirkulationen i läder-klädseln och suger bort fukten mellan kropp och stols-
ytor genom små hål. Just genom att de suger bort den varma luften och inte blå-
ser in kall luft på kroppsytorna, blir effekten mycket behaglig. 
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Saab 9-5 Griffin är Saabs lyxigaste modell, med bl a den lkya V6-motorn 

Utrustningslistan omfattar även träpanel på instrumentbrädan, en unik trä-/läder-
ratt, läder-klädda dörrpaneler, växelspaks- och handbromsdamask i läder, automa-
tiskt klimatsystem med kylt handskfack, ett speciellt gas- och doftabsorberande 
kupluftfilter med aktivt kol som verksam beståndsdel, 16-tums lättmetallfälgar 
och en exklusiv ljudanläggning med 9 högtalare. 

Saab Ataomobile AB 
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Ventilationsrutan  
Angående Ulf Hindströms inlägg (nr. 4/97, reds anm.) om olika skick på bilar. 
Jag tycker själv att det är intressant att se bilar i varierande grader av renoverat, 
orenoverat och ren skrot, det är helt och hållet betraktaren som avgör vad som är 
vackert. Är själv ägare till den tidiga 92:a som ställdes ut utanför Saabmuseet. 
bilen är av den försöksserie som togs fram under 1949 med nr 009. Den regist-
rerades den 19 juli av Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Saab har bilen fram till 
1953 då en ingenjör vid namn Olof Öhlander övertar bilen, han är då anställd på 
Saab. Troligen tas bilen in på bandet för att byggas om till en modern bil av 1953 
års modell varvid bilen bl a utrustas med balducka och målas i den moderna grå 
kulören. Öhlander flyttar senare till USA och säljer bilen av någon anledning ner 
till Småland och Emmaboda där en rörläggare använder bilen fram till 1959 då 
den byter ägare igen. Efter en kort visit hos en bilhandlare köper en sågverksä-
gare den och använder bilen ett år, säljer sedan den åter till bilhandlaren som ägde 
den innan. Nu kommer det avgörande som gör att bilen finns kvar idag. Torsten 
Johansson köper bilen och använder den mycket sporadiskt, max 150 mil om året 
fram till 1980 då den ställs in i ett garage och blir stående där till 1997 då jag 
blir lycklig ägare till denna bil. När Torsten köpte bilen 1960 målade han 
instrumentpanelen i rött och andra synliga metalldelar på insidan i en grågrön 
färg samt byggde en extra backspegel av en sillburk för att uppnå liksidighet på 
exteriören. 
Alla ägare har påverkat bilens utseende på något sätt med färg, bucklor, Saab och 
en del extra smörjkoppar. Bilens historia finns på något sätt kvar i bilen och där-
för skall bilen underhållas men ej renoveras. 

Hans-Krister Karlsson 

Till Ventilationsrutan skriver ni med synpunkter, frågor 
eller bara för att få 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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Båstad Classic Car Show 

Ti

at för året var historiska 
racingbilar, där Saabarna var de 
 särklass mest representerade. 

Mycket tack vare Ingvar Lindberg från 
Bjärnum. Han hade bl.a. fått låna en 
hästvagn höbalar för att inrama 
fordonen med, plus Norrvikens egna 
buskar förstås. Inte nog med detta, 
Ingvar hade ordnat den bästa 
uppställningsplatsen och jag lovar, 
ingen, säger ingen av de förmodade 
16 000 besökarna missade bilarna. 
Mycket god reklam för Saab! 

Tolv stycken bilar av vårt så omhul-
dade märke fanns bland tävlingsbila-
rna, varav några förtjänas att nämnas: 
Saab Formula Junior och den första 
99 turbon som vann ett VM-rally. 
Dessa två hade Peter Bäckström tagit 
med från Saab-museet i Trollhättan. 
Vidare fanns Arne Ekelunds 93:a och 

den berömda V4:an från 1971 som 
Stig Blomqvist vann sju av åtta VM-
rallyn ett år och i det åttonde loppet 
blev han tvåa. Där fanns också Per 
Eklunds Rally Cross 74:a. Utöver 
dessa tävlingsbilar kom ett antal 
"civila" bilar, närmare bestämt 20 
stycken. Allt från 92:o till 900 
Cabriolet, de flesta var förstås 
skåningar, men också danskar, 
smålänningar, blekingebor, 
hallänningar m.fl. hade letat sig dit. 

Vädrets makter var oss nådiga, inget 
solsken och ytterst lite regn. Med 
andra ord typiskt lagom. Vidare fanns 
där en marknad, men vi var överens 
om att där var mycket mög. Det vill 
säga prylar som inte hör hemma på en 
bilmarknad. Granne till marknaden 
fanns en uppställningsplats för de som 
ville sälja sina bilar. 
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"Inga Svenssonbilar" lovade Sune 
Svensson från SMHK, men vad kallar 
han då en Volvo 960 intercooler för 
något? 

Som helhet var det en lyckad tillställ-
ning, så lyckad som en Show kan bli. 
För det viktigaste är ju att träffa 

Saab Skånia träff 
6 juni-1998 
Ulf Stensson hade ordnat träffen och 
vi samlades vid Strandpaviljongen i 
Landskrona klockan 09.00. Där hade 
vi möjlighet att beskåda varandras 
vackra Saabar och skryta lite om dem. 
Tjugofem personer uppdelade på 12 
bilar hade känt för att komma trots att 
vädret inte var vad vi hade önskat. 
Tidningen N.S.T:s reporter kom för att 
göra ett reportage som var infört i 
tidningen dagen därpå. 
Klockan 10.00 startade vi rallyt, som 
gick på små fina vägar längs kusten 
och genom en del små byar till 
Helsingborg. Rallyt bestod av åtta 
stycken frågor och sju prov som 
skulle utföras efter bästa förmåga. Till 
slut kom samtliga deltagare fram till 
målet i Helsingborgs hamn. En del 
hade navigerat fel men hittade fram 
ändå. Därefter gick färden vidare med 
HH-Ferries färja till Helsingör, vi 
fick rabatt på priset och det tackar vi 
för. Framme i Helsingör åkte vi till ett 
varuhus för inköp av diverse förnö-
denheter som t.ex. öl + öl + öl + vand. 

likasinnade, skapa kontakter, få tag på 
delar lite vid sidan av, få tips om olika 
saker, lyssna på rövarhistorier. Det är 
ju detta som egentligen är den stora 
grejen, för tittar på bilar gör vi ju 
hemskt lite... 

Ulf Stensson 

Färden gick sedan västerut genom ett 
sommarfagert landskap till 
Tisvildeleje. Medhavd fika smakade 
bra när vi kom Tisvildelejes fina 
strand. Under tiden vi fikade var där 
en del danskar som beundrade våra 
bilar. Några undrade om Sonetterna, 
två till antalet, Lars Kannlids 68:a 
och Kenneth Nilssons 66:a var nya 
Saabmodeller under utprovning. De 
blev väldigt imponerade när vi berät-
tade att bilarnas ålder var 30 år eller 
mer. 
Efter avslutad fika var det prisutdel-
ning för rallyt. Priset som var en bok 
vann Tomas Sjödell. För tillfället höll 
han på att renovera sin Saab, en 
tvåtakts 96:a årsmodell 1964, och 
därför färdades han i en VW. Efter 
prisutdelningen åkte tre ekipage 
direkt till Helsingör för hemfärd. 
Övriga deltagare åkte kustvägen 
norröver genom bland annat Gilleleje 
på vägen till Helsingör och därefter 
vidare hem med RH-ferries. 

Stort tack till Ulf Stensson och 
samtliga deltagare för en trevlig dag. 

Irene och Kenneth 
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Saab Skånia äter 
på Båstad golf- 
klubb 
Saabregistrets skånesektion, Saab 
Skånia, hade en trevlig träff på 
Båstad golfklubbs  restaurang den 
19:e april. Vi samlades klockan 
16.00 (med akademisk kvart för en 
del eftersläntare, redaktören inräk-
nad). 

Träffen inleddes med att vi begapade 
några fina Saabar vid restaurangens 
personalparkering. Lokalavdelningens 
ordförande har fått tag på en alldeles 
förtjusande gammal 99:a. En 
automatväxlad 74:a i absolut tip-top 
skick. Jag tror att det enda han gjort 
med den är att tvätta den. Och den har 
han betalt 3000 kronor för! Mikael 
Isaksson körde en superfin V4:a -67 
som han "lagt några timmar på". Sedan 
visade Jesper Bliicher upp en härlig 
bruksbil; en mörkblå 63:a. Jag vet att 
det råder delade meningar om sådant 
här, men jag tycker faktiskt om bilar i 
orenoverat bruksskick. Det är något 
charmigt över dem, de luktar ...an-
vändbart... på något vis. Dessutom 
stod en mysig 95:a där men den han 
jag inte titta på före maten. Jag var ju 
lite sen (Ähum). 

Vi åt en välsmakande middag där vi 
lärde känna varandra och sedan hade vi 
några övningar: 
1. Skruva ihop så många skruvar 

och muttrar du kan på 60 s. 

2. Titta på några tändstift i tjugo 
sekunder. Försök sedan återskapa 
mönstret de låg i. 

3. Identifiera de bildelar som låg 
gömda i en kartong. 

4. Avslöja hur många av femton 
leksaksbilar som föreställde 
tyska bilar. 

5. Svara på när Saab byggde den 
första CombiCou0n. 

Tävlingen vanns överlägset av Lars 
Bengtsson på 32 poäng och för det 
fick han en älgslips att reta mercedes-
ägare med. 

Vi bestämde att vi skulle göra ett 
familjerally/danmarksbesök tillsam-
mans den 6:e juni. Alla tar varsin gam-
mal (nåja) Saab och via ett lita rally 
skulle vi sedan ta en av de billiga fär-
jorna över till ett land där man bryg-
ger öl. En idé om att möta våra danska 
vänner fick tyvärr avblåsas då de av 
någon fantastisk slump valt att lägga 
en träff på precis samma dag, men på 
en helt annan del av Danmark. 

Kvällen avslutades med att vi tittade 
på de filmer som presenterar Saab:s 
tävlingshistoria 1950-80. Väl ordnat, 
Ulf! 

Saab Skånia/Hans Höglund 
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STOR KLUBBSHOPS REA! 

PASSA PÅ ATT 
FYNDA I VÅR 
KLUBBSHOP. 
NU REAR VI 
REJÄLT - 
40% PÅ ALLT! 

Det vill säga: 
Dekal liten, utsides 
	

6:- 
Dekal liten, insides 
	

6:- 
Dekal stor, utsides 
	

12.- 

Broderat märke 
	

12:- 
SSR pins 
	

6:- 
Nyckelring "V4" 
	

6:- 
T-shirt, vit 
	

60:- 
Storlekar S-XXL 
T-shirt, grå 
	

60:- 
Storlekar S-XXL 

Ett fåtal westemskjortor finns kvar 
för endast 108:- 
Den utmärkta boken "SAAB FÖR 
SAAB" går för 15:- 
Gamla nummer av Bakrutan finnes, 
ring för information. 
Priser per styck, porto inkluderas inte 
i priserna. 
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På dessa sidor kan du se ett litet 
smakprov på vad SSR:s klubbshop 
har att erbjuda. Bla. T-shirts, 
Westernskjorta, nyckelring, Pins 
och mycket mer. Allt i samma höga 
kvalitet. 

Materialförvaltare: 
Bemt Olsson 
Ryttaregatan 8d 
415 03 Göteborg 
Telefon: 031-256945 

Fotograf: Stefan I Pahf. 
Modell: Linda R. 

t ! 
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Ture 
har 
fyllt 
40! 

k 

 

Det blev på 
gamla midsommarafton i år som 
Ture kom att fylla 40. Ture är 
visserligen av 62-års modell men 
det var tusentals mil han fyllde. 

Just när mätaren visade enbart nollor 
för femte gången råkade både Åke och 
Rudolf vara med så de kunde visa sin 
aktning. Åke och Rudolf är båda 18 år 
yngre än Ture. 
uppvaktningen för gamlingen kom att 
bestå i en tjugoliters dunk med 
fårdigblandad grön 98-oktan och 3% 
Agrol tvåtaktsolja. Ture använder till 
vardags grön 95-oktan. Senare under 
veckan kom Ulf från Saab-Sk'ånia med 
dansk-öl, men det var till skötaren. 

När vägmätaren närmade sig tio-mila 
strecket var det dags för den varannan-
årliga besiktningen. Besiktnings-
mannen har besiktigat tvåtaktare sedan 
1964 så han visste precis var han 
skulle titta extra noga. Efter att ha lyft 
på golvmattor vid förarplatsen och 
stuckit upp handen och klämt på det 

långa bromsröret längs bakaxeln, 
konstaterade han att Ture hade klarat 
åren bra. På frågan om hur många mil 
Ture hade tjänstgjort trodde han att 
det möjligtvis skulle handla om 
20.000 men troligen bara 10.000 mil. 
Han hade då fått veta att motor och 
växellåda är orörda. Så fel det kan bli. 

Till hösten skall Ture få ett nytt 
vintergarage. Det gamla som ligger 
mitt ute i skogen får inte vara ifred 
för lekande barn längre. Tyvärr fick 
både Åke och Ture känna på det förra 
vintern. Nu är alla lackskador och 
avbrutna handtag lagade så nu får vi 
hoppas att den nya hemliga platsen 
förblir hemlig. Rudolf skall vara 
tillsammans med ena dottern i huset 
den kommande vintern, de är nämli-
gen årsbarn. Innan de flyttar ihop skall 
Rudolf få lite nya skärmar och färg. 
Varför pojknamn på bilarna? Pojkar 
krånglar mindre. 

Text och foto: Jan Nilsson 
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Saab 93F - svensk bil med flygkvalitet 

Får %ml, . A 1.1i IIÅ ii," kommer burr, på A nalla o. t. Jrlf, 

tät...heti färm, hand anangen Jet gäller alf hyggn hypertnak 

ha flygplan eller rkononatke o h &hånle pereenragnne. 

SAAB 91 F är en tam 4 log h lathalleing av den popadaN 
SAAB 93 B. the°. de m,' 	93 F helevelead eillerhele 

Lame, med roset, kro/tig tf - 	flygoåltprolller 1 vindruta. 

«alperna, en tliDlork, Jaa- 	 Iretyllndrig ivåta40- 

motor oh ett utornordentiy , 	• 	 111181 ger Worm 
On' Sor» på bewärligo 	 kr4eigo bror...rna med 

en total bromera på 675 ene är en ylleelignre ellkerhettfalhtor. 

SAAB 91 F är en rymlig och bekväm bil — Dubb 1 o, i ek-

'idiomen, smidig i eterdelealik oh ptUalis vid långlärninger. 

Den elesanuo, nerodynönnicia formgivningen betyder mimat,' 

lultnnashInd och låg brände förbrukning, Fronehladrielfsem, 
fieidringlhostilrmAliomell ,oh dell korrekta viluldrdelnheigeet 

gör SAAB 93 F all en regn med envaående rada råsegel. 

dop, även eld höge farter. 

Aerodynamisk 

Accekrationssnabb 



BAKRUTAN 

Träffar i sommar 1998 
Kalmar Ölands Fordonshistoriker 
hade den 18 juli i Kalmar vid Villa 
Karlsro, intill Kalmartravet, utställ-
ning med marknad. Utställningen 
gick under namnet Calmar Classic 
Motorshow. 

Deltagarantalet var det inget fel på, 
det kom omkring 180 stycken utstäl-
lare varav ett 30-tal motorcyklar. I den 
härliga trädgården runt 
Villa Karlsro smälte 
utställningsfordonen 
väl in i miljön. 
Marknadsplatsen i 
anknytning till utställ-
ningen lockade ett 30- 
tal reservdelsknallar 
som trivdes i det fina 
vädret med undantag av 
en kortvarig skur mitt 
på dagen. Utställningen 
delades upp (så gott 

det gick) i märkesgrupper, där det 
gick att beskåda 13 stycken Saabar 
från 92 till Sonett III, den var välbe-
sökt och uppskattad. Mycket folk kom 
för att titta på alla gamla rariteter och 
kanske hitta någon saknad del på 

marknaden. 
Till nästa år planeras en 
ny utställning då 
Kalmar Ölands 
Fordonshistoriker firar 
25 års jubileum, datum 
är satt till den 17 juli 
1999. Då är det även 
tänkt att ha olika 
märkesklubbar som får 
visa upp sig och sin 
verksamhet. Till detta 
återkommer vi till 
våren. 

Text och bild: Göran 011erstad 
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fi- 
olligatibit, 

Om: 

Lyxbil i tvåmiljonersklassen byggs av Saab. Initierade källor i Trollhättan 
avslöjar nu att Mercedes sålt Maybach-projektet till Saab. Det var Pieter Wallen-
berg som blev så betagen av vagnen att han beslutade sig för att köpa en. När 
Mercedes trilskades och inte ville sälja någon lade Pieter upp en summa som 
Mercedes inte kunde motstå. Saab köpte hela Maybach-projektet. Utvecklingen 
flyttades till samma lada där de första Sonetterna såg dagens (nattens?) ljus. För 
att förse vagnen med motor har Per Gillbrand fått avbryta pensioneringen och av 
Pieter personligen fått uppdraget att utveckla en maskin värdig vagnen, kosta vad 
det kosta vill. Vi har förgäves försökt nå Per för en kommentar, men han har 
enligt de officiella källorna flyttat till Katrineholm för att överta familjens 
färghandel. Spioner i Italien meddelar dock att en 2,5 meter bred 9-5 med sex 
avgasrör har siktats i södra Italien och vilda historier om spökbilen florerar hos 
en vettskrämd ortsbefolkning. Motorn blir en tvärställd 20-cylindrig maskin med 
fyra cylinderbankar. För att minska antalet rörliga delar har tvåtaktsprincipen åter 
tagits i bruk, morderniserad med variabel kompression, överladdning och direkt-
insprutning blir det den mest imponerande maskinen på marknaden. 
Saab Wallenberg som modellen döps om till väntas introduceras på Stockholms 
Bilsalong år 2000. 

Detta uppsnappat av Bakrutans spion när han som vanligt satt och tjuvläste e-
postkorrespondens mellan världens samtliga biltillverkare. Detta gör han 20 
timmar om dygnet för att alltid kunna servera Bakrutans läsare med de senaste 
affärerna i bilvärlden. De övriga timmarna spenderas i garaget, trimmandes... 
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N BAKRUTAN 

Information från 
annonsredaktören 
Hej alla medlemmar! 
En efterlängtad nyhet för de medlem-
mar som har tillgång till dator är att ni 
kan numera skicka in era annonser via 
e-postadressen: 
annonser @ saabregistret.se  
Ni som inte har tillgång till e-post 
eller föredrar att skicka in eller ringa 
in annon- 	 It s 

t 	•- nit 

sen på 
vanligt sätt 
fortsätter 
med detta. 
Skicka nu 
in riktigt 
många 
annonser 
så att 
många 
bilar/delar 
kan byta 
ägare. Att 
annonsera 
är gratis 
för 
privatpersoner. Glöm inte under 
vilken rubrik ni vill ha annonsen 
införd och skriv tydligt. Ringer ni in 
annonsen föredrar jag att det är 
någorlunda korta annonser. Icke 
medlemmar kan ibland få annonsera 
under säljes/skänkes om de har bra 
bilar/delar till försäljning. För övrigt 

är det bara bilar/delar/litteratur/ 
kuriosa av Saabfabrikat med 
gammelbilsanknytning som kommer 
in på annonsmarknaden, nyare bruks-
bilar plockas bort. Har ni synpunkter 
på hur annonssidorna kan förbättras så 
hör gärna av er. 

Joel Berneklev 
Cederflychtsg. 9, vån 5 
422 54 Hisings-Backa 
Tel. 031-525873 
e-post: annonser@saabregistret.se  
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Köp & sälj 
SÄLJES: 

Till Saab 92: många NOS delar fortfarande i lager. Du som renoverar: beställ min 
bildförteckning. Till Saab 93 och GT: kabelhärvor. Övrigt: 1 st fabriksrenoverad 
3-växlad 2-taktslåda, bromsrepsatser, ny trippelförgasare, nya standard hastig-
hetsmätare, fläktaxlar mm till tidiga 96:or. Yttertak (blå) till soltak. 
Lars Einar, tel 0155-33321 

Inredningsdetaljer 1958-78. Ring och tala om vad du söker, mycket i interiörväg 
finns särskilt 1967-69. Fälgar 1954-80 alla standardmodeller med 5 bulthål. 
Finns ett tiotal olika utföranden. Pris från 20 kr/st. 
Saab 99-76, 2-d, man, fln i lack och plåt. Vattenpump, kylare, generator bytt till 
helt nya delar 1996. Drag, sommar- och vinterhjul. Bes u.a. Skatt till nov-98. Pris 
5900 kr, kan diskuteras. 
Till Saab 99-75: Fin blå inredning 300 kr, Stolar 99 1974-79 (=V4 77-80) 75 kr/ 
st. Flera färger finns. Öppningsbara sidorutor bak 99 50 ler/st. Inredning förutom 
framstolar till blå 3-d 900/81, fm 300 kr. Baksäte till blå 900 turbo-79 150 kr. 
Dörrar 99/74 och 900/79 obs 2-d, bra skick 150 kr/st Motor 900/80 (B-motor) 
provkörd, komp 13 kilo, 400 kr. Innertak 900/81 till soltaksbil helt och fint, 150 
kr. 
Matthias Roswall, Borgmästaregatan 35C, 592 31 Vadstena, tel 0143- 
13922 

Unika Saabtallrikar från 50-talet. Två olika logotyper, grön rand. Fabrikat Gus-
tavsberg, högsta kvalitet. Utmärkt skick, före detta företagsporslin. 30 kr/st. 
Claes Johansson, tel 08-187564 

SAABO husvagn. Avställd, bra skick. Papper finns. 1965. Pris 4400 kr. 
Fridafors Bilservice, 36010 Ryd, tel 0459-83210 

Saab 99-71, savannbeige, 16000 mil. Avställd i varmgarage sedan 1989, total 
motorrenovering vid 13000 mil. Mycket gott originalskick, enstaka dolda 
rostskador, en ägare. 
Hans Mattsson, tel 0582-91240 eller Ingemar Mattson, tel 019-183480 

Saab 93-58 saxomat. Den är ej helt komplett, vissa smådetaljer saknas och bilen 
är ommålad i gul ej originalfärg, har varit grå. Registreringspapper saknas, 
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Köp & sälj 
motorn sitter fast. Den har stått orörd i många år under tak. Bilen måste betraktas 
som ett renoveringsobjekt för någon med gott om tid. Säljes till saxomatfantast 
för 2000 kr eller högstbjudande. 
Sören Karlsson, V. Skolgatan 17, 534 31 Vara, tel 0512-12251, e-post: 
sorenkarlsson@hotmail.com  

Begagnade kolvsatser till 3-cyl 850 cc 2-takt: 1 sats märkt AB, 1 sats märkt A 
1.0 och en sats märkt B. Pris 200 kr/sats. "Sportratt" till V4 säljes för 200 kr. 
Malte Blomquist, tel 031-244729 efter kl 20.00 

Saab 96-79. Brun, bes till Juni 98 med en tvåa på bromsar bak, nu avställd, 
komplett förutom batteri, skapligt skick, något rost vä dörr samt vä framskärm, 
perfekt vinterbil. Pris 2800 kr. 
Lennart Löwenås, tel 019-222207 

93 kaross-58 utan papper, ej mycket rost, säljes eller helst bytes mot likvärdig 
92B kaross. Ny styrväxel till 95/96 1500 kr, ny styrväxel till 99/900 1500 kr, 
nytt främre avgasrör 99 69-70 150 kr, ny hydraulpump till servostyrning 900 450 
kr, repsats huvudbromscyl. 99 69-70 120 kr, repsats huvudbromscyl. 99 71-74 
komplett med kolvar 200 kr, ny bränslepump 99 1.7-1.851 80 kr, nya Girling 
gasstötdämpare bak 96 220 kr, bra beg dörrar till 93 600 kr, ny bakruta 96 60-67 
450 kr, nytt hjulhus 96 VB 600 kr, nytt hjulhus 95/96 VF 65-80 saknar torn 500 
kr, nya hjulbultar till fotbollsfälgar 30 kr/st, nya hjulbultar till Ronalfälgar 45 kr/ 
st, ny hjullagersats 93/96 fram 280 kr, nya torkarblad 61-68 30 kr, nya torkarblad 
69-80 20 kr, beg plastgrill V4 bra skick 150 kr, stänklappar med flygpan 
(nr718097) 100 kr. 
Carl-Magnus Johansson, Odenslunda, 54991 Tidan, tel 0500-470656 

Saab 96-75, silver, jubileninsmodell, rost vänster bak, dålig koppling, avställd. 
Pris 1000 kr. Saab 96-64, tom kaross med framvagn, papper finns, rostig bak, 
pris 500 kr. Inredning till 96-68, svart/grå, fin förutom ryggstöd bak som har 
bränts av solen, pris 500 kr. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Saab V4 1967, malmgrå, avställd i många år, komplett rostfri, bra objekt dock 
utan papper. Saab 95-70, bra objekt med trasig motor. Saab 93B, tom, rostlagad, 
kaross, mycket billig! Saab MC850-66, T-kaross, många delar saknas. 99 turbo-
78, svart cc, bra objekt. Bromsrepsatser 93, bromsrör 93, krom + diverse till 92, 
diverse nytt krom till 95, begagnad grå/röd 96 inredning. 
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Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2617332 
Retar det dig att du inte hittar den där lilla reservdelen som gör pärlan komplett? 
Ring mig, jag har kanske delen du söker. För nuvarande ca 500 nya reservdelar 
och ca 120 begagnade delar i lager, mest 2-takt och V4-delar. Vill du inte lägga 
ner din ungdom i telefonkön, så sänd mig en "tjuga" (20 kr) (avdragsgillt vid 
första ordern), tillsammans med ditt namn och adress så kommer båda 
reservdelslistoma med vändande post. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 3183, 460 64 Frändefors, tel 0521-43133 

Stötfångare till V4 68-69 (smalt gummiskydd på hornen), främre=perfekt krom, 
bakre-=något matt mittparti, annars rostfria, pris 600 kr tillsammans. Värstingkam 
till V4 (bottencirklarna nedtagna till godset), slipad och härdad, lämplig ihop med 
dubbla Weber, pris 700 kr. Backspeglar 67-75 100 kr, navkapslar 70-tal 25 kr/st, 
eventuellt byte med Sonett- eller krokerfälgar, eventuellt breddade original V4 
fälgar. 
Michael Engström, tel 021-416680 (helger) 

Ronalfälgar 4 st pris 3500 kr, udda ex 800 kr/st, fotbollsfälgar V4 4st 1800 kr, 
fotbollsfälgar svarvade 2000 kr, USA-front komplett 1500 kr. 
Anders Bengtlars, tel 023-799823 (bostad) eller 023-19010 (arbete), 
e-post: anders.bengtlars @ falun.mail.telia.com  

Bygg en av två! Röd 96-65, rostig men OK maskinellt, en ägare 65-97, drag. 
Brun 96-65, frisk i plåten (endast ytrost). Motorn sitter fast, lätt krockad vänster 
fram, två ägare 65-97, drag. Säljes endast tillsammns på grund av garage- och 
tidsbrist. Pris 3000 kr för båda. 
Hans Wiksten, Rossbolbodarna 1703, 83497 Brunns), tel 063-752187 

2 st reservdelsbilar: 96-74 och 96-76. Båda helt kompletta. Begagnade delar till 
V4, även till 95:an. 
Sören Bergström, tel 0653-40015 

Nya delar till Saab 2-takt: Huvlås långnos, stenskottsskydd låga modellen endast 
höger sida, avgasklammor i plåt, bromsbelägg fram 95/96 tom -66. Till 92: Ny 
kolv överdimension 3. Till 96 Sport: Renoverad oljepump, ej monterad efter 
renoveringen. Har även många andra begagnade delar till Saab 2-T, ring och fråga! 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Saab 96 V4-75. Grön, ingen rost, avställd. 
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Leif Axelsson, tel 054-534306 
Saab 95-74, bruksskick, lite rost, dålig lack, pris 3000 kr. Saab 96-62, ner-
plockad, allt finns utom krom. Diverse reservdelar ingår: en växellåda och en 
defekt motor, pris 3000 kr. 
Dag Lindroth, tel 026-86023 

Saab 96-66, vit, 5700 mil, helrenoverad, hellack, mycket nya delar bland annat 
vevaxel, koppling, ratt, gummilist framruta, avgassystem, bromsar, startmotor 
mm. Besiktigad 980525 utan anmärkning. Ge mig ett bud! Textilmattor till V4 
ljusbruna, fram och bak (för värmekanal) 1 st grå bak. Kylare till 65-66. Stöt-
få'ngardelar 96-65 fram. 
Börje Johansson, tel 0550-17212 

Saab 96-64, grön, komplett, 4-växlad. Avställd på loge sedan 1981. Går att köra 
men läcker kylvätska. Rostig förardörr, överdragsklädsel. Prisidé 6000 kr eller 
bud. 
Mattias Ek, tel 0940-12295 eller 0703-429109 

Saab 95-64 i bruksskick. En ägare mellan 1964-97! Körd i Tornedalen. 
Besiktigad till och med 9908. Troligtvis har den gått 13000 mil. Finare i plåten 
än min 9000. Just nu dålig inre drivknut, har beställt en ny sådan. Fräscha som-
mar- och vinterdäck. Prisidé: 12000 kr. 
Ulf Lahti, Avesta, tel 0226-57416 (hem) eller 0223-40387 (arb) 

Saab 96 V4-74. 14900 mil, 2 ägare, röd. Koppling, vattenpump mm bytta. Pris 
4000 kr. 
011e Nordin, tel 08-6424563, e-post: 
olle.nordin@stockholm.mail.telia.com  

Saab 96-64. Blå med vita ränder, ej helt original men i bra bruksskick. 4-växlad 
låda och skivbromsar fram. Mycket är nytt eller genomgånget och en hel del 
extra delar medföljer. Pris 8500 kr. Saab 92-55. Maroonröd. Påbörjat 
renoveringsobjekt som är nedplockat. Helrenoverad blästrad och målad motor. 
Hjulupphängning, lagerkonsoller, bromstrummor mm är glasblästrat och målat. 
Kaross rostig i golv och hjulhus bak. Massor med delar medföljer, har även 
reservdelsbok samt reparationshandbok. 
Peter Sandell, tel 0243-84907 

Saab 93B De Luxe 1958. Regnr CKH 907 och chassinummer 46373. Komplett 
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men delvis nedmonterad. Har stått inomhus. 
Hans Björlin, tel 0250-12680 (arb) 

Saab 96-68. En ägare före mig. Lackad isärplockad 1996 i original husarblå. Jag 
har skruvat ner hela bilen och renoverat den till mycket bra originalskick. Bilen 
finns i Saabregistret. Allt är original utom motorn som är en trimmad 1700 med 
Weberförgasare och dubbla avgasrör å la Sonett. Renoveringskostnad ca 40000 
kr. Pris ca 20000 kr. 
Gunnar Ahlgren, Stockholm, tel 08-182784 eller 010-2005566 

Nya delar: Gummilist till vindruta 93/95/96 58-70. Kolvar till 95/96 och Sonett 
2T. Blinkersglas hö. bak till kortnos. Motorrumsgolv 95/96 2T. Tempmätare, 
amperemätare, tankmätare och klocka till 95/96 60-63. Lättade kamlyftare. 
Stenskottsskydd i rostfritt till bakskärmarna. Lås till dörrsida på Saabo. Begag-
nade delar: Kylarskydd i grå galon till kortnos (bra till vintern). Diverse motorv-
ännardelar till 2T (även värmare av snabelmodellen). Temperaturmätare 64-66. 
Mats Jonsson, tel/fax 0150-12904 eller 070-5546777, e-post: 
matsj@swipnet.se  

Diagonaldäck på originalfälg i fint skick, säljes eller bytes mot radialdäck (155- 
165/15) utan fälg. 
Gunnar Linn, tel 031-411695, e-post: linn@innocent.com  

Saab 96-73. 2 ägare, 8000 mil. Motor och växellåda bytt. Besiktigad och god-
känd, mycket gott bruksskick. Pris: 8000:- 
Ann Henriksson, tel 042-175089 eller 042-142968 

Saab 95-65. I renoveringsskick, billigt. 
Göran 011erstad, tel 0485-41060 

KÖPES: 

Saab Sport-64 köpes. GT-vevaxel köpes oavsett skick. Även andra intressanta 
motordelar köpes som motorblock Sport och 66:a standardblock, topplock, 
kolvar, tändstift NGK A9V mm. Ny standardvevaxel köpes också. Ring eller 
skriv. 
Joel Berneklev, Cederflychtsg. 9, 42254 Hisings-Backa, tel 031-525873, e-
post: joel.b@mbox303.swipnet.se  
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Friska och fina bakskärmar till Saab 95 (1963 års modell). Original luftmadrass. 
Claes Johansson, tel 08-187564 

För att färdigställa min Saab 93-59 behöver jag: Fungerande ventilationsfläkt-
motor, "värmepaket" som ej läcker och där höljet inte möglat bort, mittskena till 
stötfångare fram i fint skick, bensinpump och laddningsrelä. Dessutom behöver 
jag nya (eller nästan nya) stötdämpare runt om. 
Göran Sahln, tel 018-360157 (kvällar) 
Till Saab 95-66: vänster bakskärm i bra skick, fma stänkskydd bak, även delar till 
93B är av intresse. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Saab V4 1700 S, original, oavsett skick. Baksäte rött till MonteCarlo, ny vatten-
pump långnos, långnosframskärmar utan listhål, nya bromsok V4. Hjullager och 
packboxar till 96 långnos, musmatta med Carlsson på taket frimärket, extraljus-
fäste Sport/MC. Kan byta med diverse sportdelar eller kortnoskrom. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2617332 

Söker inredningsdetaljer till en grön (Gn4) Saab 96-63. Inredning brunt tyg och 
brun /grå galon. Vänster dörrklädsel. Ryggpåsar/sitspå'sar till båda framstolarna. 
Ryggpåse/sitspåse baksäte. Även löst tyg och galon av intresse. Tygstroppar 
(handtag) till B-stolpe. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 3183, 460 64 Frändefors, tel 0521-43133 

Träratt passande 93B-58 köpes. 
Anders Bengtlars, tel 023-799823 (bostad) eller 023-19010 (arbete), e-
post: anders.bengtlars@falun.mail.telia.com  

Centrumkåpor till Ronalfälgar och läderratt passande V4. USA-front till V4. 
Sören Bergström, tel 0653-40015 

Till Saab 95/96 -76. Främre hjulhus vänster nytt eller bra begagnat. 
Frank Carlsson, tel 0504-21102 

Till Saab 2-takt köpes: 2" avgassystem, även delar av sådant av intresse. Förkro-
made kolvringar till kolv 70.0 mm. Även smidda kolvar 74.00 mm, nya eller 
begagnade. Differentialbroms. 
Niklas Enander, tel 031-244534 
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Delar till V4:ans standard B avgassystem köpes. Ny baklucka till Saab 95. Fin 
klädsel till bakluckans insida (brun galon utan hål för handtag= 1976 och senare). 
Även fina sidostycken med brun galon är av intresse liksom fina dörrsidor till 
jadegrön 95/96-78. Original luftmadrass till Saab 95 köpes också liksom vänster 
bakljusplåt. 
Mats Jonsson, tel/fax 0150-12904 eller 070-5546777, e-post: 
ma tsj swipnet.se  

70 liters bensintank köpes till Saab 96. Fälgar till Saab Sport köpes också. 
Gunnar Haglund, tel 031-431640 

SKÄNKES: 

Saab 99-71. 10000 mil, avställd sedan början av 80-talet. Något demonterad men 
alla delar fmns. Lämpligt objekt för den som vill ha en tidig 99:a. Bortskänkes 
pga tidsbrist. 
Lars-Erik Carlsson, tel 0511-60308 

ÖVRIGT: 

Bilder efterlyses. Jag söker fotografier för en kommande bok över ämnet om 
vårt förhållande till våra kära hobbyfordon och hur dessa påverkar oss. Har du 
några bilder som du är villig att låna ut? Vad jag främst söker är bilder på roliga 
och ovanliga situationer i bilsammanhang, mekande på underliga ställen och med 
intressanta metoder med mera. Hör av dig till: 
Ulf Hindström, Rydins väg 7a, 51251 Svenljunga, tel 0325-13912 
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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 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 

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

Tidningsredaktion: 
Mattias Johansson 
Dr. Sydows gata 18 
413 24 Göteborg 
Tel: 031-41 22 21 
E-post: red@saabregistret.se  

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

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

Dina annonser skickar du till: 
Joel Berneklev 

Cederflychtsgatan 9 
422 54 Hisings-Backa 
Tel: 031-52 58 73 
E-post: annonser@ saabregistret.se  

Stoppdatum för Bakrutan 98-99 

Nr 4 	6 november 
Nr 1-99 	15 januari 

I din brevlåda ca. 3 veckor 
efter stoppdatum. 



Foto: Bern: Olsson 
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