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j
ag vill börja med att tacka för det 
förtroende ni medlemmar visat 
genom att välja undertecknad till 

ordförande i SSR. Jag skall göra mitt 
bästa att motsvara ert förtroende. 
Jag vill också tacka John för hans ar-
bete på ordförandeposten. John och 
jag har haft ett givande samarbete 
tillsammans sedan jag kom med i sty-
relsen för några år sedan. Nu har vi 
gjort en rockad och fortsätter vårt ar-
bete tillsammans med hela styrelsen. 

En kort presentation av mig själv är 
kanske på sin plats. Född 1963 och bor 
tillsammans med Bettina, vår son Erik 
och schäferhannen Zanzi i ett hus på 
landet 10 minuter utanför Uppsala. Till 
vardags arbetar jag i Flygvapnet. Upp-
vuxen i ett "Saabhem" var intresset 
nästan givet. Förutom Saab-trampbilen 
var min första bil en vit 96-71 och se-
dan dess har det fortsatt. Förutom 
bruksbilen spänner Saabinnehavet 
från Saab 92 till Saab 99 Turbo. 

Sommarens träffar med festivalen som 
höjdpunkt kan vi se tillbaka på med 
glädje. Ett stort tack till alla de männis-
kor som engagerat sig och gjort som-
marens träffar så bra! Att den svenska 
sommaren överträffat de flesta förvänt-
ningar har inte gjort träffarna sämre. 
Något att se tillbaka på med glädje 
under vinterns garagekvällar när bi-
tarna inte vill falla på plats. 

I skrivande stund är vi drygt 1350 med-
lemmar och Saabregistret fortsätter att 
växa. Det ställer allt större krav på att 
styrelsen kan tillgodose SSR-medlem-
mars behov och önskemål oavsett om 
man bor avsides eller i stan, eller kör 
en äldre eller yngre bil. Enkäten som 
genomfördes förra året visade bland 
annat att inte många medlemmar åker 
på träffar långt bort. Ett sätt att stimu-
lera till fler träffar lokalt är att organi-
sera träffkommittéer som ordnar eller 
uppmuntrar till aktiviteter på låt säga 
upp till 10-15 mils radie. KonunitKema 
stöttas från styrelsen ekonomiskt och 
med råd och tips om så behövs. Är du 
intresserad? Hör då av dig snarast till 
någon i styrelsen! 

En annan sak vi också kommer att or-
ganisera är kontaktmän eller kunniga 
för respektive bilmodeller. Till dessa 
kontaktmän kan medlemmar vända sig 
med specifika frågor. Det förutsätter 
förstås att vi får tag i medlemmar som 
vill ställa upp med lite tid och mycket 
kunskap. 

Våra sidor på Internet har det ibland 
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ställts frågor kring. Bland annat att alla 
medlemmar inte har tillgång till 
Internet. Det är helt rätt. Men SSR:s 
huvudsakliga sätt att kommunicera 
med medlemmarna är, och förblir vår 
klubbtidning Bakrutan. Internetsidorna 
skall huvudsakligen fungera som en 
reklampelare för SSR, men också fung-
era som en mötesplats för de med till-
gång till Internet. Vi har nu nästan 
2000 besökare varje vecka. 

När jag nu talar om att göra reklam för 
SSR och äldre Saabar, kommer vi också 
att satsa mer på att synas på större 
evenemang som till exempel Ånna- 
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boda. Men som jag antytt tidigare, det 
kräver också att det finns medlemmar 
på rimligt avstånd som vill engagera 
sig. 

Nu skall jag inte stjäla mer plats i Bak-
rutan! Trevlig läsning och på åter-
hörande. 

Sköt om er! 
Martin 

P.S. Du sätter väl dekalen du fick med 
detta nummer på din bil och visar vil-
ken klubb du är medlem i? D.S. 
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NY ADRESS! 
SSR HAR BYTT ADRESS. 
DEN NYA ADRESSEN ÄR 

FÖLJANDE: 

SVENSKA SAABREGISTRET 
BOX 1786 

111 97 STOCKHOLM 

BAKRUTAN 
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...Och resan gick till 
österland! 

Att resa till Tjeckien och dess inter-
nationella Saabtråff var inte ett be-
slut som togs i en hast. Vi var alla lite 
rådda för kriminaliteten både i 
Tjeckien och Polen. Men vem sjutton 
vill ha en gammal Saab? 

Nåja, innehållet var nog attraktivare i 
bilarna. Vi, det var nästan samma gäng 
som trakterade Englands vägar, med 
undantag: lillpågen Stefan saknades, i 
hans ställe kom Leif Blomberg och tre 
individer av det kvinnliga könet, vilka 
lystrade till namnen Jonna, min syster-
dotter och Eva lagvigd med Jan och 
deras dotter Emilia. Vi övriga var 
Micke. Anders. Jan och jag själv. 

Denna gång färdades vi i en Saab 96 — 
80, Jubileumsmodell, i en Saab 750 GT-
58, och en Saab 95-63. Själv oroade jag 
mig lite för hur det skulle gå att köra 
med 95:an, inte för att det var premiär, 
men bl.a. för att jag inte var nöjd med 
dämparna bak. Trots bytta dämpare 
och fjädrar runt om kändes bilen väl-
digt stötig där bak och inte nog med 
det, gungig också. 
Vi startade resan onsdag morgon i 
strålande solsken. Strålade gjorde vi 
också d.v.s. samman, i Trelleborg, då 
hade Jonna redan fått stifta bekant-
skap med den gungiga 95:an, men ef-
tersom hon har praktiserat på de sju 
haven höll hon god min. Båtfärden till 
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Sassnitz var ännu mindre gungig. Fär-
den gick sedan i sakta mak ner till 
Berlinringen, där Jans 80:a hade fått 
nog, dock bara tillfälligt på grund av 
ånglås. Strax var det dags att söka 
natthärbärge i form av en camping-
plats och det hade vi ju rutin på från 
förra sommaren, som minnesvärda 
läsare kommer ihåg. Färden gick på 
landsbygden och genom små byar 
med fruktansvärd dålig vägstandard. 
Något som kanske påminde om Sveri-
ges på fyrtiotalet? Vad vet jag? Till 

stendöd, men vi gick in för att spåra 
någon form av mänskligt liv och plöts-
ligt kom där ut en karl från en av 
husvagnarna, å la modell nitton-
hundrafemtiotal. Och si, det gick för 
sig att campa. På en närbelägen och 
trevlig restaurang med jättevänlig vär-
dinna åt vi både kvällsmål och frukost, 
dock inte samtidigt. 
Nästa morgon gick färden mot Prag 
och ditresan var tämligen händelselös 
med undantag av de vägprydnaderna 
som kantade vägen efter gränsen i 

sist fann vi en camping som inte öpp-
nat för säsongen eller aldrig blivit öpp-
nad efter Tysklands enande. Vi letade 
efter en ny camping som vi aldrig hit-
tade och till sist rådfrågade vi en infö-
ding som gav oss vidare direktiv. Ut 
på småvägarna igen, vilka i och för sig 
knappt var värda den benämningen, 
men mitt ute i tallskogen dök det upp 
en campingplats. Också den till synes 

Tjeckien. Detta bestod av den tämli-
gen vanliga arten Homo Sapiens, den 
kvinnliga grenen, som utövade värl-
dens äldsta yrke längs vägkanten. 
Speciellt tillbakadragna var dom inte, 
räcker det väl att säga. 
I Prag hyrde vi en privatlägenhet inne 
i de centrala delarna och med en god 
kartläserska i Jonna och mitt eget geo-
grafiska sinne hittade vi rätt genom 
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alla enkelriktade gator. Av egen indi-
rekt erfarenhet av Prag, tre år tidigare, 
då en annan billist blev bestulen på 
hela bilen trots att det bara var en 
Opel, fegade vi och satte bilarna i par-
keringshus. Nästa morgon styrde vi 
mot en by som heter Kutna Hora, som 
inte har det ringaste med väg-
prydnader att göra, utan en berömd 
kyrka, invändigt beklädd med mänsk-
liga 
skelett-
delar från 
golv till 
tak. Vi 
kämpade i 
över två 
timmar för 
att hitta 
dit, men 
lyckades 
aldrig hitta 
vägen 
trots att vi 
slog våra 
kloka hu-
vuden 
ihop mer än en gång. Förbannade över 
Tjeckisk vägskyltning fick vi ge upp 
och körde vidare mot Brno där den 
internationella Saabträffen på Masaryk 
Autodrom skulle hållas. Vi anlände dit 
på eftermiddagen för att checka in, 
Tyvärr rådde det "polsk riksdag" vid 
incheckningen, men långt om länge 
kom vi alla in och blev hänvisade plat-
ser för våra tält. Än så länge var det 
inte så många som kommit, trodde vi, 
men sanningen visade sig vara att så 
värst många fler på campingen blev 
det inte. Närmare bestämt två husvag- 

nar och tjugo tält, resten bodde pä 
hotell inne i Brno. Mycket trist. Men vi 
gjorde ändå nya och trevliga bekant-
skaper där under helgen. På kvällen 
var det så välkomstmiddag och som 
vanligt (med tanke på England ) var 
det brist på sittplatser. Men gott var 
det och man visade videofilmer från 
gamla goda biltider. 

Tillbaka till tälten och fram med andra 
godsaker, inte åtråvärda reservdelar 
utan mer sådant man inmundigar i fly-
tande form. Detta gjorde oss i sinom 
tid kaxiga vilket ledde till att vi 
svenskar fick låna Ian Studleys stora 
svenska flagga varvid Jonna blev upp-
skickad i en närbelägen 
strålkastarstolpe som brukar finnas på 
tävlingsbanor och hängde upp nyss 
nämnda flagga. I ett nafs blev en del 
av Tjeckien ockuperat av Sverige. En 
otillåten handling som kanske inte så 
många känner till, eller så vågade 
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ingen klättra upp för att hämta ner den, 
ty den satt uppe hela helgen till de 
flestas förvåning och ännu mer förvå-
nade blev när dom fick veta vem som 
klättrat upp. Jag säger härmed ett stort 
TACK till Ian för utlåning av flaggan! 
Och vill samtidigt be om ursäkt till den 
samme som tagit illa vid sig då vi, Jan 
eller jag benämnde hans 95:a som 
superrostig i Bakrutan nr 4-98 sid. 12, 
högra spalten, nedersta stycket. Din 
bil är mycket speciell och charmerande, 
Ian. 

Hur som helst, dagen efter grydde med 
halkprov (med bilarna), uppställning 
för korande av finaste bilar, reservdels-
marknad, bankörning m.m. Med mera 
bestod av att ratta en Saab 900 med 
normala framhjul tror jag, men bak-
hjulen var utbytta mot rullebörshjul, 
förlåt skottkärrehjul, upphängda som 
hjulen på kundvagnarna i våra 
svenska köpcentra. Det vill säga ingen  

styrsel alls. Det var knepigt, jag lovar. 
Nu strömmade bilarna in!!! Tyvärr inte 
så mycket tvåtakt. För att vara exakt, 
sex stycken varav fem svenska och en 
engelsk. Desto mer fanns det av nio-
hundror och niotusen. Av de tjeckiska 
äldre bilarna var större delen inte 
originalbilar. ( helt spontant kommer 
jag att tänka på uttrycket: "Mycket ska 
man se" ...) detta beroende på att det 
givetvis inte finns så många äldre 
Saabar i landet men också på att de-
larna säkert är dyra. Marknaden var väl 
inget att hurra över så till vida att anta-
let säljare översteg inte hårstråna på 
Hylands huvud. Dagens stora begi-
venhet var att få komma ut på banan 
och köra där. Sextio bilar i första 
heatet, allt från den motorsvagaste 
d.v.s. min bil, till Viggen. Själv tyckte 
jag inte det blev så roligt, dels på 
grund av ovannämnda kraftpaket och 
därtill lastad med tre passagerare och 
"mina sjuka stötdämpare". Häftigare 
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var det däremot när jag fick lift med 
Viggen då Leif var pilot. Så här efteråt 
kan jag erkänna att jag var ganska, 
skakis i början. Tack för den turen, 
Leif! Senare fick jag också prova en 
runda i Anders 750 GT vilket också var 
en upplevelse som heter duga, tack, 
tack. Dagen avslutades med kvällens 
Celebration dinner inne i Brno med 
middag ackompanjerat av tjeckisk folk-
musik och sång. Efter att maten tagit 
slut gick deltagarna upp på hotellrum-
men och vi som bodde på campingen 
körde hem. 

Sista dagen förflöt i stort sett på 
samma sätt som den förra, med undan-
tag att vi inte körde på banan, utan 
istället kom den tjeckiska veteranbils-
klubben och visade upp en del av sina 
medlemmars fordon, vilket var mycket 
intressant. Tyvärr gick det inte att 
prata med så många eftersom dom inte 
kunde engelska och vi var/är urdåliga 
på tjeckiska. Nåväl, tiden hade runnit 
ikapp oss och det var dags för Anders 
och Leif att köra mot Sverige. Vi sa 
vackert adjö till varandra och dom var 
borta. När mötet senare var avslutat 
körde återstoden av oss in till Brno för 
att äta. När vi körde hem mot cam-
pingen blev vi invinkade av tjeckisk 
trafikpolis som menade på att vi skulle 
ha synliga biljetter för att köra på mo-
torväg, vilka vi inte hade köpt. På frå-
gan om vi kunde tyska svarade vi nej 
och på frågan om vi pratade engelska 
blev svaret, lite. Bötesbeloppet var 
maximum tusen kronor vilket Jan sa att 
det hade vi inte, men minimibeloppet 
var femhundra kronor. Varvid Jan ånyo 

säger att det har vi inte då Eva helt 
sanningsenligt blivit bestulen på sin 
börs inne i Brno. Slutrepliken kom från 
mig då jag frågade om dom tog Visa-
kort vilket dom givetvis inte gjorde, 
varvid dom gav upp och lät oss köra 
utan att betalt en krona. 

Nästa dag styrde vi kosan mot Krakow 
i Polen som vi hört skulle vara en fin 
stad, med mycket kulturella upplevel-
ser om man skulle ville njuta av sånt. 
Vi bokstavligen "körde på" en camping 
i utkanten av staden, ställde upp tälten 
och for in till city. Och åtminstone jag, 
blev inte besviken. Det var en vacker 
stad, men tyvärr hade vi alltför kort tid 
på oss, så vi åt sen middag och gick 
och njöt av den härliga natten. Men 
plötsligt började det regna... vi gick 
fort till bilarna för att köra hem och i 
mörkret, och på grund av imman i bilen 
lyckades jag backa på en lastbil som 
stod parkerad. Den fick lite vitfärg på 
sig och min bil fick en mindre buckla 
på bakskärmen. Men detta var bara 
början. Det fortsatte regna hela natten 
och tälten läckte in, dock inte så 
mycket. På morgonen regnade det när 
vi packade ihop våra dyngsura tält och 
det regnade till tidig kväll då vi skulle 
söka tak över våra huvuden. Vi fann 
detta i form av ett motell då ingen av 
oss hade den minsta lust att campa. 
Vägen vi körde på mellan Krakow och 
Berlin var ingen höjdare. Den var 
förmodligen anlagd av tyskarna på 40- 
talet och efter det aldrig blivit ordent-
ligt servad. Mellan betonggjutninga-
rna var sprickorna lika breda som ett 
cigarettpaket och djupa som nyss 
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nämnda paket fast på högkant. Otro-
ligt! Gissa om detta kändes i min 95:a? 
Så mycket hade jag inte svurit på bra 
länge! Men vi fick en behövlig vila 
med god mat och sköna sängar. 

Sista dagen på vår semesterresa 
grydde med strålande solsken men Jan 
strålade inte lika mycket eftersom 
kopplingen på hans 96:a inte fung-
erade som den skulle, men Jan är ju 
bl.a. en tekniskt kunnig person (till 
skillnad från undertecknad) så han 
fixade det, om än tillfälligt. Vi for iväg 
på den usla motorvägen och ganska 
snabbt började det smälla i området 
runt höger bakhjul. Jag stannade och 
tittade under bilen, men hittade ingen-
ting och fortsatte, varvid det började 
låta om vänster bakhjul. Ånyo ett 
stopp men fortfarande såg vi ingen-
ting. Vi körde vidare, fast långsamt. Vid 
ett senare bensinpåfyllningsstopp 

varvid jag tänkte packa om i bilen upp-
täckte vi felen: Stötdämparfästena 
upptill hade gett upp, dämparna var på 
väg upp genom golvet, men tack vare 
mycket och tung packning hölls dom 
på plats. Så det var bara att stoppa in 
det igen och se glad ut. (Anledningen 
till det hela var att han som satt på 
dämparna hade monterat dom så dom 
bottnade och p.g.a. de usla polska 
vägarna var dom ju tvungna att ta 
vägen någonstans, det var inte heller 
så märkligt att bilen gungade och kän-
des hård. När något får en förklaring är 
det genast mycket enklare. ) Trots lite 
svajig gång i kurvorna kom vi lyckligt 
hem och 95:an står lugnt och tryggt i 
garaget med utpressad bakskärm och 
stötdämparfästena flyttade och för-
stärkta beredd för nya uppdrag. 

Text och bild: Ulf Stenson 
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Expedition 
Saab 95 
Efter att ha svarat på en annons, hö-
gerstyrd Saab 95 till salu, åkte under-
tecknad och Leif Blomberg hela två mil 
för att se om det var en evolution car i 
mint condition. Tyvärr var det en mörk 
decemberkväll och ägaren beklagade 
att elektrikern kopplat bort utomhus-
belysningen i veckan (troligen 
försäljningstrix), men det gjorde inget 
för vi hade en ficklampa med dåliga 
batteri. "Den är rostskyddad med slet-
olja en gå' ng om året i 18 år", sa han. 
Det tvivlar vi inte på för däcken hade 
svårt att gå fritt i hjulhusen. Men trots 

det var den inte orostig. "Den går nog 
många mil än", sa ägaren. Men vi är 
nöjda om han går 2000 mil till, då har 
han gått 50000 mil! 
Det kunde vara roligt med en höger-
styrd 95:a när man åker till England. 
Dessutom är den roligare att meka 
med. Såg redan fördelen med 95:ans 
bagage och takräcke som kunde lastas 
fullt med reservdelar och tillbehör, men 
reservmotor och växellåda fick vi ej 
plats med. 

Det går att komma över en inkörd bil 
till en billig penning för att rädda en 
95:a åt eftervärlden, ett tag i alla fall. 

Text och Foto Uno Persson 
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Fortsättning på Saab 99 
kombi och slutet! 

Efter att ha efterlyst uppgifter om 
Saab 99 kombi i Bakrutan nr 4- 
1998 fick jag hjälp av Göran 

Kölhorn (mycket tack) plus lite eget 
detektivarbete pa davarande igaren 
Lars Wramell och honom fick jag tag 
pa per telefon och vi avtalade tid i 
Malmö pa hans företag SETRA för 
intervju, och sa här later Lars historia : 

Pa SETRA tillverkade man oljekylare 
till bilar och bl.a. Saab var kunder. För 
Lars hade alltid Saab legat armt om 
hjärtat. men han hade behov ax en 
kombi och 95:an hade just gatt i gra-
ven sa Lars tänkte att da far jag bygga 

mig en egen. Han fick da köpa en ska 
dad 99-78 som fallit av en biltrans-
port. Han fick den billigt. Så uppstod 
den första och enda Saab 99 kombi. 
kallad Safari som blev färdig 1979. Bi-
len var uppe i Nyköping 11ä2111 veckor 
sa att Saabfolket nek kolla den. Som 
tack fick Lars en 900:a för att bygga 
om i samma syfte. pä uppdrag av Saab. 
Lars lat sig inte nöjas med en. utan 
han byggde 3 varianter. Efter en FIV 

kontroll uppe i Nyköping skrinlades 
hela projektet. Det ingick inte i Saab:s 
policy att lata folk utanför fabriken 
designa bilar som Saab sedan skulle 
producera! Dessa 3 bilar finns formod- 
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ligen i Trollhättan idag. 
— Så långt Lars berättelse. 

Här kunde det vara slut på 
historien och det är det 
nästan. Men hur gick det 
då för 99:an? 
Jo, Lars sålde den till en 
släkting som senare kvad-
dade den. Den dömdes ut 
av försäkringsbolaget och 
hamnade på en bilskrot. 
Därifrån blev den utköpt 
och ombyggd med en ny 
front från en 900:a. Bilen 
såldes till en man i Skåne 
som fortfarande har den, 
sedan flera år avställd i ett 
garage. Kanske kommer 
den ut på vägarna igen. 
Men det är en annan histo-
ria som Kipling sa. 

Ulf Stenson 

 

• T17. 

  



_ 

Posering för fotograferna vid toppen på Stoderzinken 
Foto: Mikael Källkvist 
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Att damma av en gammal Sonett 
Då Saabs Bilmuseum under 1996 
gjorde affär på Bob Sinclairs gamla 
Saab Sonett II med chassienummer 25, 
stod vi med två Sonett II:or med två-
taktsmotor i vår samling. Den bil som 
redan fanns i vår samling är chassi-
nummer 80 i originalskick, även om den 
någon gång under sin levnad fått en 
omlackering. 

Vårt nyförvärv hade definitivt ett be-
tydligt mer patinerat skick. Skulle vi 
renovera den till originalskick eller... 

Då det kan sägas att ha två stycken 
Sonett II:or bredvid varandra i 
originalskick resulterar i effekten "kaka 
på kaka" för våra besökare (bortsett 

den falang som är Sonetticonnässörer) 
kom tanken på att göra något annor-
lunda. 
Då 25:an var silverfårgad och lacken 
var i en relativt bra kondition blev idén 
den att göra en replika på den Sonett II 
med chassinummer 28 som Erik Carls-
son och Torsten Åman körde i Coupes 
des Alpes 1966. 
Förutsättningarna med bildmaterial i 
Saabs arkiv saknades inte, och intres-
santa bilder vaskades fram på 28:an 
och nummer 29 som Pat Moss körde 
tillsammans med Elisabeth Nyström i 
samma tävling. 
Framför allt interiörbilderna var av 
stort värde och den största skillnaden 
mellan Eriks och Pats bil, bortsett får- 
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Omklädda stolar 

med läder. Stansat 
läder på sittytorna 
ger god sittkomfort 
även under långa 
pass. Läderklädd 
överdel på 
instrumentpanelen 
och även dörr-
sidorna är utförda i 
detta material. I 
övrigt är inred-
ningen betydligt mer 

ombonad än origi-

nalet. 

Foto: Peter Bäck-
ström 

gen, var antalet 
och placeringen av 
askkopparna. Om någon slutsats 
kunde dras av dem så var det att Erik 
och Torsten var icke-rökare. 

Beslutet taget och projektet upp-
startat! Under sin levnad i USA har 
bilen renoverats och förädlats i sann 
amerikansk anda. Detta innebär att ett 
otal detaljer har hamnat i krombadet 
och inredningen hade utförts i röd 
vinyl och röd heltäckningsmatta med 
lång rugg. Addera samtidigt en kraftig 
solblekning av det hela så kan ni ana 
det blelcrosa intrycket. Osmaldigt är 
inte en överdrift... 

Mekaniskt och strukturmässigt hade 
dock bilen klarat sig bra. Den var kör-
bar, dock med ett kraftigt tickande från 
uppslagna kolvringsspår i motorn och 
av rost hittade vi bara fragmentariska 
angrepp. I allt väsentligt i övrigt så 
hade också bilen den rätta 
standardspecifikationen. 

Då det under funderandet på projektet 
kommit upp en i& om premiär för bilen 
blev det fullt pådrag. Bilen skulle köras 
av Erik Carlsson i Veteranbilsrallyt 
Ennstal-Classic i Österrike i början på 
september 1997 och nu var vi i maj. 
Det kan ju tyckas att det inte är några 
problem att lösa detta för oss med vår 
verkstad på arbetstid, men vi har ju 
flera projekt att arbeta med samtidigt. 
Att hitta de rätt delarna på hyllan låter 
sig inte heller göras nuförtiden. 
Mycket tid går åt till att söka delarna, 
kanske så mycket att det blir majorite-
ten av tidsåtgången. Känns det igen? 

För att göra artikeln mer strukturerad 
berör jag restaureringen i punktform: 

Lack: 

Då bilens silverkulör var i ett relativt 
gott skick valde vi att behålla denna 
för att spara tid i projektet. I USA har 
bilens bakstam målats svart och vi 
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valde att behålla även det till att börja 
med trots att det inte är korrekt. 

Inredning: 

Ut med allt rosa! Vårt tapisseri på 
prototypverkstaden kontaktades och 
fick i uppdrag att se om de kunde göra 
något åt det hela. Det kunde dom. Re-
sultatet blev mycket bra, bra mycket 
bättre än original inredningen från 
början. Skall man bromsa kunniga 
yrkesmänniskor när det gäller deras 
ambitioner att göra ett bra arbete? Jag 

I de bilar som Erik och Pat körde hade 
man bytt ut sittytan i de svarta vinyl-
stolarna mot det röda standardtyg som 
fanns i Saab 95 och 96 för ökad kom-
fort under körning tack vare reducerad 
svettdrivning. Något sådant tyg fanns 
dessvärre inte att tillgå men en inven-
tering av olika prototypläder resulte-
rade i en passande röd kulör som se-
dan hålstansades. 

Instrumentpanel och övriga detaljer 
var i gott skick och det var endast 
fråga om rengöring. 

Erik föredrar 
en stabil 
MotoLita ratt 
framfor den 
vekare 
originalratten. 
Kalibrerad 
varvräknare. 
Framför kart-
läsaren finns 
dubbla Halda 
Tripmasters 
och 
kartläsarlampa. 
Heuerklockorna 
är för tillfallet 
ej monterade. 
Foto: Peter 
Bäckström 

valde att inte göra det. Detta innebär 
att det inte finns galon eller vinyl kvar 
i bilen överhuvud taget, utan det har 
ersatts med svart och rött läder av 9-5 
kvalitet. På dörrsidorna och i sitt-
ytorna hålstansat i de verktyg som 
man preparerar lädret i för de moderna 
ventilerade stolarna på 9-5:an. Nu frå-
gar sig säkert vän av ordning varför 
det finns rött läder i en Sonett II? 

Instrumentpanelen framför kartläsaren 
utrustades med en uppsättning 
Heuerklockor som Erik själv hade 
hemma och två Halda Tripmasters från 
mitt eget lager. Kartläsarlampa fullbor-
dade det hela. 

Drivaggregat: 

Då det rally som vi skulle deltaga i inte 
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ställer alltför stora krav på prestanda 
då man kör efter snitthastighet valde 
vi att prova med en standardmotor. På 
museets lager hade vi en pärla stå-
ende: En fabriksny Monte Carlomotor 
av 1966- års modell. Vi konverterade 
den m a p. på termostathus och 
förgasaranläggning. Växellådan hade 
fått sig en genomgång på 
Växellådslaboratoriet med nya synk-
ringar och lager. Dock valde vi att 
sänka totalutväxlingen med en 7:38 
slutväxel. 

BAKRUTAN 

" både hängsle och livrem - . 

Övrig utrustning: 

Fyra st extraljus fabrikat Bosch monte-
rades enligt det sätt som originalet 
hade. Coupes des Alpes rallyskyltar 
nytillverkades, tillika startnummer 2 på 
dörrsidorna. Plexiglas i dörrarna istället 
för glas för att spara vikt. Fasta öppna 
"ventilationsflikar" förbättrade ventila-
tionen. 
Inga speciella modifieringar av 
chassiet bortsett ställbara Koni 

Oavsett 
standard 
eller trim-
mad motor 
så är moto-
rummets 
utseende i 
stort sett 
detsamma. 
Här är 
940cc vari-
anten som 
ger drygt 80 
hk på rul-
lande lands-
väg. Modi-
fierat lufffil-
ter avslöjar. 
Foto: Peter 
Bäckström 

Det var en fin känsla att starta upp en 
fabriksny motor och denna var inte 
någon besvikelse. Naturligtvis genom-
gick motorn en s.k. prinming med hjälp 
av manuell vevning av oljepumpen 
innan start. Några procent olja i bensi-
nen utöver det oljeautomatiken ger 
fullbordade smörjningen under hela 
inkörningen. Det är detta som kallas 

stötdämpare och Dunlop Racing däck 
av dimension 4.50L-15". 
Naturligtvis tillkom utöver detta en 
stor mängd smärre modifieringar. 

Originalet var utrustat med en upp-
borrad motor på 940 cc och den var 
modifierad så att den lämnade 93 hk 
när det begav sig. Denna gång fick vi 
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nöja oss med 60 hk från 841 cc. Men 
framtiden skall väl ge oss tid för en 
större motor tänkte vi när vi gav oss 
iväg mot Österrike. 

Ennstal-Classic 1997 

På plats i Österrike med Sonetten 
kunde vi på träningen innan start kon-
statera att kylkapaciteten inte räckte 
på höga höjder i kombination med 
sommartemperaturer. Vid ett tillfälle 
kokade motorn och vi insåg att något 
måste göras. Den originalmonterade 
Kenlowe-kylfläkten fick maka på sig 
och ersättas av en Saab 9000-d:o. Vi 
tog även bort grillen och borrade 
termostaten för att öka kapaciteten 
ytterligare. Med dessa modifieringar 
fick vi ett acceptabelt resultat och bi-
len rullade utan problem genom hela 
rallyt. Det fanns för övrigt ytterligare 
en Saab i startfältet, en 96-66 som kör-
des av den inte helt okände 
störtloppsåkaren Leonard Stock. 
Denna bil vari ett miserabelt 
söndermekat skick och krånglade hela 
tiden. Tur för Erik och mig att vår So-
nett gick fint, för våra mekaniker Ture 
Stam och Gösta Jakfors fick lägga näs-
tan hela tiden på att hålla igång denna 
96:a istället. 
Skruvar lossnade hela tiden, men det 
värsta var när svänghjulet lossnade 
från vevaxeln! Det hade aldrig varit 
åtdraget. Efter en natts mekande med 
bilen och donerande av reservdelar 
avsedda till Sonetten kunde de fort-
sätta, dock helt utan möjlighet att pla-
cera sig i toppen. 

För oss och Sonetten gick det bättre, 
vi kom på en total 10:e plats. Vann 
gjorde Walther Röhrl och Peter Falk i 
en Porsche 356 Carrera. Vi kunde dock 
konstatera att vårt ekipage inte räckte 
riktigt på höga höjder med mycket 
tvära kurvor så Erik och jag började 
fundera på att sy ihop en skräddar-
sydd 940cc-motor till nästa år. 

Ytterligare modifieringar 

Så väl hemkommen, ni vet hur det är, 
med full fart på skrivbordet med ären-
den som legat i en dryg vecka och 
Sonetten glöms sålunda bort, eller 
snarare faller djupt ned på 
prioriteringslistan. Där ligger den un-
der 10 månader, fast som utställd bil i 
vårt museum. Att hitta de rätta delarna 
till en ny motor är inte lätt och i detta 
fall är det bra 74 mm kolvar som är pro-
blematiskt att hitta. Att hitta nya kol-
var är i och för sig inte omöjligt, men 
när det gäller rätt specifikation på den 
s.k. slipkurvan på dessa är det värre. 
Under den Internationella Saab-träffen 
i England hittar dock Erik en tysk entu-
siast som säljer 74mm kolvar. Någon 
relevant information om slipkurvor etc. 
gick inte att få tag på, men Erik insiste-
rar på ett inköp, de kan ju fungera! Tja, 
det kan de ju. Det blir affär, med förma-
nande ord om kolvspel på 8-9 hundra-
delar och mycket, mycket försiktig 
inkörning under 200-300 mil. 

Fram plockas ett Sportblock ur göm-
morna med en gammal grupp 2-filning 
och kolvskärning med djupa spår i en 
cylinder. Det passar fint för en borr 
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ning till överdimension. Innan dess 
kontrolleras att oljekanalerna inte är 
igensatta med 5-56 sprayflaska. Igen-
satta kanaler är svåra att göra något åt 
men här var de öppna och blocket gick 
tillsammans med ett topplock för vi-
dare bearbetning. Det är bättre med för 
mycket kolvspel än för lite, speciellt på 
en tävlingsmotor och jag valde 0.10- 
0.11-0.10 för cylindrarna. Risken för 
kolvknack framför kolvskärning lever 
jag gärna med. Den mittre cylindern 
går något varmare än de yttre, därav 
det större spelet. Tätnings-
problematiken mellan block och topp-
lock löstes med kopparringar enligt 
traditionellt koncept. En smärre 
kompressionshöjning specificerades, 
dock ej extrem, i detta fall 1:10. 
Ytterligare bearbetning av cylinder-
blockets kanaler vidtogs och detta 
gällde även inloppsrör och grenrör. En 
god sampassning mellan dessa delar är 
av yttersta vikt, och därtill att port-
tiderna är exakt desamma för alla tre 
cylindrarna. 
När motorn monterades ihop använde 
vi en vevaxel som var nyrenoverad. 
Viktigt, eftersom vevaxelns lagring för 
storändan på vevstaken är känslig för 
haverier på trimmade motorer. 

Att vid en motormontering ta den tid 
man behöver på sig, samt att ha en 
nära nog kirurgisk renlighet på delarna 
innan montering kan inte nog poängte-
ras. 

Denna typ av trimgrad på motorn stäl-
ler i sin tur krav på transmissionen och 
nu är alla möjligheter att använda 

standardutväxlingar ute ur leken. Vi 
valde att använda den s.k. 6:35 slut-
växeln i kombination med en special 1 
drevsats. Ingen differentialbroms, då 
detta ej var klassat på Sonetten. Detta 
ger en växellåda med väldigt täta lägen 
och en låg toppfart på 128 km/h vid 
6000 rpm med de däcksdimensioner vi 
valt. Vad vi dock vinner istället är 
accelerations förmåga genom växlarna! 
Denna egenskap är exakt det vi söker 
för Alppassen i Ennstal-classic 1998. 
För ytterligare vridmomentförstärkning 
på mellanvarv valde vi att använda en 
standard främre Sportljuddämpare, 
eller mer korrekt, expansionskammare. 
Från den och bakåt var dock avgas-
systemet modifierat. 
Det hela kröntes med en nyrenoverad 
kylare med modernt kylelement. 

Uppstarten av den nya 940cc-motorn 
var behäftad med mera våndor än den 
nya standardmotorn ett år tidigare. 
Framför allt gäller det att bestycka 
förgasarna rätt så att motorn under 
inga omständigheter går för magert. Vi 
började med en avsiktligt fet blandning 
och körde något sånär lugnt under c:a 
10 mil på 2 och 3 cylindrar. Mycket olja 
och mycket bensin är modellen! 
Gradvis nedmagring av 
förgasarbestyckningen var nästa steg 
och successivt växte kraften fram ur 
motorn. Då vi hade ont om tid för 
transport av bilen till Österrike fick vi 
reducera våra inkörningsambitioner till 
ungefär 20 mil totalt. Några fullastprov 
följde för att se om motorn höll... och 
det gjorde den! 
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Tina Törner, inte helt okänd professionell co-driver, försöker fiska upp goda råd av Erik inför 
starten på en specialsträcka. Tina var kartläsare åt Birgit Leichtermann som är en känd TV-
programmledare i Tyskland. De körde en Porsche 356 Speedster. 
Foto: Mikael Källkvist 

Prestandamässigt var den nya 940cc-
motorn i en helt annan division än 
standardmotorn. Att man kan få ut så 
mycket prestanda ur denna lilla tvåtak-
tare är egentligen fantastiskt. Det är få 
bilar som hänger med på kurvig väg 
med Sonetten som den var byggd nu. 
Körharmonin är på hög nivå med den 
nya växellådan och det finns alltid en 
växel som passar. En mycket 
belönande bil att köra om man har det 
rätta handlaget. För lättkört är det inte 
längre. Man måste ha den exakt rätta 
känslan i hanterandet av gaspedalen. 
För mycket gaspådrag = igenoljade 
stift, rätt avvägt gaspådrag = piper 
iväg som en pil, för lite gas vid belast-
ning = brända kolvar och skuren 

motor. 

Ennstal-Classic1998 

Detta år drabbades evenemanget av 
skyfall som innebar att arrangörerna 
ställde in den första "regularity"-etap-
pen, med det menas snitthastighet-
skörning i 50 km/h. Detta gynnade oss 
inte då detta är vår starka sida i täv-
lingen. 
Tävlingen består av dessa regularities 
med hemliga tidskontroller och körning 
in mot mållinjer med precision på 1/ 
100-dels sekund. Samspelet mellan 
förare och kartläsare är ytterst viktigt. 
Tävlingen började bra för Erik och mig 
och i halvtid var vi tvåa totalt, strax 

22 



BAKRUTAN 

efter Herbert Linge / Peter Falk i en 
Porsche 911. 3:a var Rauno Altonen 
och Michael Steffny i en BMW 2002 
Ti. 

Den nya motorn fungerade mycket bra 
på alppassen och därtill hjälpte det 
nya kylet att hålla temperaturen på 
kylvattnet till 40-60 grader under 
körningarna. Innan ett etappmål på 
2110 meters höjd hade Erik sett till att 
Sonetten fått arbeta. Bilens karaktäris-
tiska motorljud hörs lång väg och vid 
målet stod bland annat Herbert Linge 
och Peter Falk och väntade på oss. Det 
var inget tvivel om att vi var i centrum 
med vår bil och till och med så speci-
ella bilar som Feffari 250 GTO var av-
förd till statisterna när Erik kliver ut. 

- It seems like zee Zonnet iz az fazt az it 
waz in 66, sa Herbert och Peter med en 
mun. Inget tvivel om att de beundrade 
herr Carlsson och hans bil, likväl som 
vi beundrade dom och deras gröna 
Porsche. Skulle det finnas möjlighet 
och "ta" dom? Jag hade inga större 
förhoppningar om det, för Peter Falk är 
en riktig ringräv i dessa sammanhang. 
Avgörandet kom på Hengstpass. Vi låg 
långt bak i startfältet och dimman slog 
in över passet och temperaturen gick 
ned mot nollan. Att det också var kol-
mörkt på kvällen och att Dunlop Ra-
cing och ishalka står i ett direkt mot-
satsförhållande tillvarandra gjorde inte 
det hela bättre. Dock var det lika illa 
för ekipaget i ledningen fick vi trösta 
oss med. Herbert och Peter startade 
två bilar före oss. När vi drog iväg var 

sikten god upp till 1700 meters höjd, 
men sedan blev det snabbt sämre, våra 
extraljus hjälpte oss inte alls, snarare 
var de till nackdel och Erik fickan-
vända halvljuset. Sikten var mellan 5- 
10 meter och i detta skulle vi hålla ett 
snitt på 501cm/h i alla hårnålarna. Vi 
tappade tid, Erik kämpade utav bara 
den med att hitta rätt genom att kasta 
bilen mellan yttermarkeringarna hela 
tiden och vi lyckades hitta toppen med 
livet i behåll. På toppen låg vi 40 sek-
under efter i snittid och nu gällde det 
att köra in det vi förlorat, helst med 
livet i behåll... Erik körde friskt utför 
och det var fläckvis ishalka som ytter-
ligare delikatess på det hela. Maken till 
bilkörning har jag aldrig upplevt tidi-
gare. Fullt gas utför och handbroms-
vändningar i hårnålarna. Fotoblixtarna 
från publiken slog mot oss och Erik 
plockade i växlarna vid 7000 rpm i dim-
man. Att det är djupa diken i alperna 
vet vi. Dessbättre ser vi dom inte i 
mörkret och dimman. Ibland var vi ute i 
gruset och ibland lite till... dessutom 
klagar han på att bromsarna håller på 
att ta slut... äntligen är vi i fas med 
snitthastigheten och vi kan lugna ner 
oss. Vi lägger oss i 50 km/h och håller 
exakt denna hastighet tills målet på 
specialsträckan. Där får vi veta att 
Herbert och Peter i sin Porsche inte 
kommit i mål. Vad har hänt dom? 
Vi kör transporten mot Gröbming och 
nattvilan. Jag pustar ut och känner 
efter att jag lever och tackar högre 
makter. Faktum är au jag borde tacka 
Erik. Inget tvivel om att mästaren själv 
har takterna i sig och att han tar ris-
kerna som behövs. 
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Vid etappmålet får vi veta att vi rasat 
ned till 10:e plats men att vi var i sär-
klass i vår startgrupp. Uppvisningen 
som Erik gav utför var det stora 
samtalsämnet. Ledarna hade haft otur 
och kört av vägen ner i ett dike, men 
som tur var, var det inte djupt. 

Det avslutande provet på sista dagen 
kör vi i det närmaste prickfritt och vi 
avancerar till 7:e plats. Vinnaren detta 
år blev Rauno Altonen. 

Lite synd att vi tappade segerchansen 
på passet, men det är bara att konsta- 

tera: det fanns inget mer att göra. 
Erik hade kört 101 procent och som 
vanligt gjort den bästa uppvisningen! 

Vi vann i alla fall mot hans svåger 
Stirling Moss i en Mercedes 300 SL 
prototyp för tredje gången. 
Det tänker vi försöka med igen 1999! 

Peter Bäckström 
Intendenten på Saabs Bilmuseum 
och ibland kartläsare till Erik. 

Paus i förberedelserna dagen innan start. Sonetten svalnar. Korvkokning med Gösta Jak-
fors, Ture Stam och Erik Carlsson. Korv och bröd är ett måste för den seriöse rally-

bilisten. Med stark senap! 

Foto: Mikael Källkvist 
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Rostlagning och rostskydd 
vid rullande renovering 
-en amatörs synpunkter och erfarenheter 

Jag har skaffat mig erfarenhet inom 
detta område genom att på senare år 
läsa det jag hittat i ämnet, frågat 
yrkesfolk och f.f.a. genom trial and 
error sedan 30 år med egna Saab 
bilar. 

På 70-talet startade jag en totalrenove-
ring av en Saab Sport, men det projek-
tet avstannade och vilar fortfarande. 
Däremot har jag under 90 -talet gjort 
en rullande renovering på en Saab 99 
från 1970. Erfarenheterna därifrån är 
mycket mer positiva. Dels tycker jag 
att gammelbilshobbyn behöver lite fler 
originalbilar Det finns ju många mycket 
mycket fina renoveringar, men betyd-
ligt färre "originalare" med lite patina. 
Denna väg är definitivt billigare och i 
mina ögon roligare. Man kan ju an-
vända bilen inom överskådlig tid och 
man sprider kostnaderna och arbetet. 
Emellertid stöter man på speciella pro-
blem, framförallt när det gäller rost. 
Totalrenoveraren kan alltid sandblästra 
för att få ett perfekt resultat, men vad 
gör jag inne i hjulhusets fjäderfäste? 
Eftersom jag inte sett några artiklar i 
ämnet tänkte jag dela med mig av mina 
erfarenheter och personliga funde-
ringar 

Borttagning av underreclsmassa 

Första steget är givetvis att 
högtryckstvätta med högsta möjliga 
tryck. Här gäller det att hyra in sig i en 
Gör det själv hall med lyft och dra på 
sig regnstället och skyddsglasögonen 
och vara mycket, mycket noggrann. 
Skruva t.ex. alltid av hjulen. Detta är 
det bekvämaste sättet att få bort unde-
redsmassa och att upptäcka rost-
skador. Sedan får man palla upp bilen 
ordentligt med fyra pallbockar. För 
egen del har jag tillverkat en vagn med 
pivothjul så att man kan flytta bilen 
f.f.a. i sidled. Det var ett oerhört "lyft" 
i det trånga villagaraget. Sedan får man 
borsta med bred stålborste och skrapa 
med färgskrapa eller s.k. japanspackel 
för att upptäcka var underedsmassan 
har släppt men fortfarande ser intakt ut 
(och i värsta fall skymmer en rost-
skada). 
På de gamla bilarna med tjock 
oljebaserad underredsmassa kan man 
värma försiktigt med varmluftspistol 
eller ev. gasolbrännare och platt-
munstycke för att sedan lätt får bort 
det tjocka skiktet med en japanspackel. 
Det tunna skikt som blir kvar löser man 
lätt upp med avfettningsmedel och 
torkar bort. 

25 



BAKRUTAN 

Större problem får man med de lite 
nyare bilarna (70 talet och framåt). 
Dessa är behandlade med plastbaserad 
underredsmassa som har blivit sten-
hård och givetvis spruckit här och var. 
Denna massa skall man absolut inte 
hetta upp genom uppvärmning eller 
slipning, då frigörs giftiga gaser som 
ofta orsakar en intensiv huvudvärk 
resten av dagen. Proffsen har special-
maskiner för 3-4000 kr. ( t.ex. från 
Wiirth). En vanlig metod är också att 
man använder den bredaste platta 
mejseln i trycklufthammaren och reste-
rande medel slipar man bort med en 
grovrengöringsrondell typ "Scotch-
brite"-rondell, proffsen tar ofta bara ca 
3 cm runt en skada och använder se-
dan en punktutsug då de svetsar. Som 
amatör kan man använda en special-
skrapa som jag hittat hos min lokala 
billackfirma ( Lackman Bilprodukter AB 
0522 -13060). Där hittade jag också en 
helt otroligt slitstark grovrengörings-
rondell (Fibral) till förmånligt pris. Man 
kan ju också använda stämjärn i olika 
bredder, speciellt där det är trångt, men 
det är jobbigare och stämjärnet hugger 
lätt fast i plåten ock åstadkommer små 
skador. Då man slipar med grovrengör-
are eller liknade måste andningsmask 
och givetvis skyddsglasögon använ-
das. Det stora problemet i detta mo-
ment är att flertalet slipverktyg sätts 
igen av underedsmassan och förlorar 
sin slipförrnåga. 

Slipning av rost på karossytor 

För att ta bort mindre rostfläckar som 
stenskott på lackerade ytor, kan man 
använda en kniv eller en liten skruv- 

mejsel. Men med en liten slipmaskin 
typ Dremel och ett slipstift går detta 
arbete mycket lätt. Fördelen med 
Dremel, är att den är så pass lätt och 
smidig att den kan hållas mellan tum-
men och pekfingret och man kan då få 
mycket bättre precision i slipningen. 
En vanlig borrmaskin med roterande fil 
eller slipstift, ev. med en böjlig axel, är 
mycket svårare att arbeta med. 
Är det fråga om något större ytor tar 
jag till grovrengöringsrondell ("brite-
rondell"). Perago (i reklamen kallad 
roterande bläster) är en slipskiva av 
gummi med hårdmetallstift. Den ger en 
mycket bra fästyta för grundfärgen, 
men är svår när det gäller små ytor och 
Lf.a. om det är veck eller hörn. 

Slipning av rost under bilen 

Här tycker jag vinkelslipen är bäst 
eftersom slipskivorna inte sätts igen 
så lätt om man kommer utanför det 
område man gjort rent. Är det trångt 
kan man, om man är försiktig, också 
använda den luftdrivna kapmaskinen 
att slipa med. Kommer man inte åt med 
något av dessa verktyg får man ta till 
borrmaskinen ( eller en luftdriven rak 
slipmaskin) med en roterande fil. I 
vissa lägen kan en böjlig axel också 
behövas. Fungerar inget av ovanstå-
ende är det bara stålborste och grovt 
slippapper (och svett) som återstår. 
Det är möjligt att man skulle kunna 
använda en punktbläster i vissa lägen, 
men jag har inte haft sådan utrustning 
och inte heller vågat låna och prova av 
rädsla för att blästermedel skall komma 
in i lager, lås och liknade. 
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Svetsning 
Givetvis måste man ta bort rostig plåt. 
Ofta är den luftdrivna kapmaskinen 
enklast att jobba med. En tunn "hand-
driven" huggmejsel är ett mycket an-
vändbart verktyg liksom plåtsax eller 
en sticksåg. För att få lagningen snygg 
skall man givetvis tillverka en plåt som 
passar och svetsa runt om, men det 
kan ju ibland ta lite tid att passa in en 
plåtbit ordentligt. Därför fuskar jag 
ibland under bilen ( på platser där det 
inte syns tydligt) genom att lägga 
plåten ovanpå. Då skall denna bit för-
ses med sk svetsprimer på den gömda 
sidan. Efter svetsningen stryker jag 
svetsen med karosseritätning (på båda 
sidor) för att få skarven så tät som 
möjligt. Skall man vara riktigt nog-
grann är det bäst att först måla med 
rostskyddsprimer. Glöm inte att även 
"ruffa" upp ytan på den nya plåten 
och avfetta före målning för att grund-
färgen skall fästa riktigt bra. 
Tänk också på att det finns skillnader i 
plåtkvalitet, så att du verkligen ersätter 
skadad plåt med karosseriplåt. Ett tips 
är att försöka få tag i plåt från en 
krockskadeverkstad, det behövs ju 
ofta inte så stora bitar. 

Rostskydd och målning på under bilen 
Sedan många år har jag under bilen 
använt blymönja i olja som 
rostskyddsgrundfärg. Fördelen är att 
denna färg inte fordrar absolut rent för 
rost vilket man givetvis inte i alla lägen 
kan få ( utan omfattande demontering-
sarbeten) t.ex. bakom en spiralfjäder. 
Den oljebaserade blymönjan har dess- 

utom fördelen att den penetrerar 
mycket bra, delvis p.g.a. att den är 
långsamtorkande. Den långa torktiden 
är också den stora nackdelen. Denna 
färg skall torka i minst två dygn innan 
man målar över. Liksom all annan 
grundfärg måste den ha ett täckande ( 
och tätt) skikt ovanpå. För detta an-
vänder jag vanlig asfaltsbaserad 
underredsmassa. En annan nackdel 
med blymönjan är att den "bygger" 
ganska mycket och vå'rligen kan slipas 
om färgskiktet blivit för tjockt eller 
ojämnt vilket förhindrar användning på 
synliga ytor. 
Vill man vara riktigt, riktigt noggrann 
kan man spruta på ett tunt vaxbaserat 
rostskyddsmedel före den tjocka 
underredsmassan. 
Det finns flera områden på bilen där 
man inte kommer åt att slipa t.ex. inuti 
en dörr eller i hjulhuset där drivaxlarna 
passerar på en Saab. Här måste man 
försöka få bort löst sittande rost med 
stålborste och ev. skrapa. Denna yta 
blir inte speciellt ren. I dessa lägen har 
jag använt blymönja, men också tunn-
flytande och penetrerande 
rostskyddsvax (som nog skall sprutas 
på i 2-3 lager). 

Engelska veterantidskriften Practical 
Classics testade, i juli 1995, anti-rost 
primers, rost-dödare och vaxer. Man 
fann att endast vaxprodukter kunde 
förhindra ytterliggare korrosion på 
svårt rostiga ytor. Bäst i tester klarade 
sig Dinitrol 3125 och Dinitrol 3654. 
Näst bäst Tectyl ML. Irriterade nog 
säljer inte Dinol Sverige de bästa pro-
dukter till oss vanliga konsumenter 
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utan förbehåller dessa för Tuff-Kote 
Dinol-stationerna. Men såvitt jag kun-
nat få fram säljer Tectyl samma produkt 
som man själv underredsbehandlar 
med. För komplettering och bättring av 
underredets rostskydd är bästa meto-
den att spruta hela underdelen med 2-3 
lager av en tunn vaxprodukt typ Tectyl 
ML, för att täcka de små sprickor som 
ofta finns i den gamla underreds-
massan. 

Rostskydd och målning på lackerade 
karossytor 

Korrosionsinstitutet i Stockholm gav 
1988 ut en rapport om reparation av 
lackskador på personbilar. Där under-
strök man att bästa förbehandlingen är 
blästring, men skrapning med hårdme-
tall skrapa och stålborstning är accep-
tabelt. Maskinslipning med stålborste 
sämre. Alla rostomvandlare fungerade 
sämre än rostskyddsfårger. De produk-
ter som var bäst den gången var Beck-
ers Roststopper, Alcro Intakt rosts-
topp och Rustvaern. De två första 
finns nog inte kvar på marknaden, men 
jag tror man skall söka efter 
rostskyddsgrundfårg från någon av 
dessa tillverkare eftersom de flesta inte 
överger ett vinnande koncept. Den för 
rostskyddet viktigaste beståndsdelen i 
denna typ av färg är zink. Någon nyare 
undersökning finns inte i Sverige, men 
i augusti 1997 publicerade Practical 
Classics en undersökning av 13 anti-
rost primers. De flesta säljs, såvitt jag 
vet inte i Sverige. Även här visade det 
sig att färg med mycket zink var bäst 
(Unidox zinc rich primer, Bonda Rust 
PrimerHydrate 80, POR 15 Rust Pre- 

ventiv Paint). I engelska tidskrifter ser 
man annonser om postorderförsäljning 
med åtminstone en del av dessa pro-
dukter, men om de får importeras till 
Sverige vet jag inte. 
Korrosionsinstitutets Rapport 1996:5 
handlade om bättringslack av bilplåt. 
Man konstaterade att förzinkade ytor 
som bättringslackades klarade sig 
mycket bra vid ritsskador så länge 
zinkskiktet var intakt. Deras råd var att 
man vid reparation av förzinkade bil-
karosser skall återskapa zinkskiktet 
med sk borstplätering. Vidare påpeka-
des att man inte skall spackla på plåt-
ren yta, utan grundmåla först. Den 
grundlack man fann bäst var Icromatfri 
waschprimer (en proffsprodukt). 
Själv har jag på senare år använt 
Alcro's Protect Rostskydd Zinkprimer 
eller Beckers Plomb Metallprimer. Det 
är färger som innehåller zinkfosfat och 
är ganska snabbtorkade (1-2 tim), of-
tast en förutsättning för att ytfärgen 
inte skall lösa grundfärgen. Yrkes-
männen använder ofta en 
epoxygrundfårg, typ CA-primer från 
Stålplast. Detta är en 2-komponent färg 
som även finns i mindre förpackning 
som vi amatörer kan köpa. CA-primern 
ger ett mycket tättslutande skikt som 
rimligen skyddar mot fortsatta rostan-
grepp även om ytan inte är helt ren. En 
annan vanligt proffs grundfärg är 
Termogrund som även har fördelen av 
att den fäster på en "zinkgrundad" yta 
Ytfärgen skall läggas på i 2, helst 3 
tunna lager för att bli riktigt tät. Tänk 
på att de färghandlare som säljer till 
billackerare har färgrecept från början 
av 50-talet och kan blanda de flesta 
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färger. Har man inte färgbeteckningen 
får man ta med sig ett prov så bryter 
färghandlaren manuellt en färg. Nu-
mera är det vanligen 2-kompontent 
färg vilken rinner ut bra och blir 
mycket blank, även då man bättrar med 
pensel. Man kan också få ovanstående 
specialblandade färger på sprayflaska. 

Skyddsutrustning 
Vid slipning MÅSTE man skydda ögo-
nen! Äntligen har jag hos min lokala 
proffsbutik (Lackman Bilprodukter AB 
Uddevalla) funnit en modell som fung-
erar. Tillverkare är UVEX, det är 
skyddsglasögon med "runt om sikt" 
och behandlade så de inte immar igen 
omgående, dessutom till rimligt pris. 
Man skall också kosta på sig en 
andningsmask av silikonblandat 
gummi med utbytbara filter. Fördelen 
med en tättslutande mask är också att 
den minskar problemet med imma på 
skyddsglasögonen. Man behöver ett 
filter som skyddar mot damm ( Partikel-
filter P3 med för filter) och ett som 
skyddar mot gas. För hobbybruk och 
korttidsanvändning är ett gasfilter typ 
Al tillräckligt. Observera att gasfiltren 
innehåller aktivt kol som suger upp 
gaser i luften då det hänger på masken 
i "vila". Ett gasfilter skall alltså förva-
ras i en tätslutande plastpåse där man 
helst sugit ur luften. På t.ex. en halv-
mask av Sundströms fabrikat kan man 
kombinera ovannämnda filter. Givetvis 
behövs också skyddshanskar. Man 
skall också ha vettig brandsläcknings-
utrustning i en lokal där man skär, sli-
par och svetsar. Själv har jag en stor 
kolsyre-släckare. Denna har f.f.a. för- 

delen av att inte smutsa (som pulver) 
om man skulle behöva använda den. 

Ovanstående synpunkter och råd kan-
ske verkar enkla och banala för alla er 
med större erfarenhet och kunskaper 
på området än jag. 

HÖR GÄRNA AV ER OCH DELA MED 
ER AV ERA SYNPUNKTER OCH 
GODA RÅD. 

Ulf G Andersson 
Femöringsgränd 9 
451 73 UDDEVALLA 
Tel. 0522/71781 
e-post: famason@telia.com  

Adresser: 
Korrosionsinstitutet Roslagsvägen 
101 104 05 Stockholm, 
www.corr-institute.se  

Test av rostskyddsprodukter: 
www.classiccarsworld.co.uk  
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Dansk to- 
takts träff 

Danska mötet var förlagt till 
Vejby camping strax utanför 

Tilsvideleje som i sin tur ligger ca 30 
km från Helsingör på Själland. vilket 
ledde till att jag omgående anmälde 
mig. da jag arbetar i nyss nämnda stad. 
Äntligen fick mina kolleger skada min 
vitt och brett omtalade 95:a som i deras 
ögon blev vederbörligen beundrad. 
Efter arbetet ställdes så kosan till det 
stora inköpscentra varvid den obliga-
toriska backen dansköl inhandlades. 
Därifrän gick färden till campingen där 
jag blev väl mottagen och fick hänvi-
sad plats. Ytterligare sex svenska bilar 
hörsammade kallelsen och namn som 
jag bara sett i tryck fick plötsligt ett 
ansikte. Kvällen bedrevs i solsken med 
obligatorisk grillning i glada vänners 

lag men inte speciellt vått. 
Van blev det däremot dagen efter när 
vi skulle köra familjerally. Det regnade 
hela dagen och då menar jag hela da-
gen. Dagen grumlades ytterligare av 
en olycka med två bilar inblandade. 
som tur var uppstod inga person-
skador. Annars fick vi se en ordentlig 
mängd av Själlands vackra natur. Hann 
vi med halva ön? Sträckan var om jag 
inte missminner mig 120 km lång med 
diverse finurliga uppgifter längs färd-
vägen. Efter att ha hämtat oss från alla 
synintryck och djup koncentration var 
så dags för marknaden där säkert dom 
flesta gjorde sina fynd. 
På kvällen var det så middag med 
sang, lekar och tävlingar som alla upp-
skattade. Säga vad man vill om dans-
karna. men roa sig kan dom. eller 
-hygge sej -  som dom själv kallar det 
för. Morgondagen grydde och solen 
sken med sin frånvaro och tältet var 
mycket vätt!!! Vi svenskar tackade för 
oss och körde hem i sakta mak på en 
väg vi inte hade kört på dagen innan! 
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Åter i Sverige, blev jag haffad i tullen 
då dom hade åsikter om min registre-
ringsskylt, samme tullare undrade 
också över att det kommit så många (!) 
gamla Saabar varvid jag återgav ovan-
nämnda information och blev både "du 

träff. Vädrets makter kan ingen ra pä ty-
värr, jag återvänder gärna nästa gång. 

Trist nog kom det inte så många från 
Skåne, vilket var tanken från början 
men skulden ligger till större delen på 

och bror" med honom innan jag fick 
köra de två sista kilometrarna hem. 

Jag vill passa på och tacka våra danska 
vänner för en väl genomförd och trevlig 

den kroniskt försenade Bakrutan vilket 
är en annan historia och ska dryftas på 
annan tid och plats! 

Text & bild: Ulf Stenson 
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SÖDER- 
TUREN 
1999 

Årets Söderturen gick av 
stapeln 14 augusti i Tyresö 
med start från Lennart 
Rönn bil AB i Tyresö som är den lo-
kala Saab-Opel-US GM återfårsälja-
ren där. 

Det vart nytt rekord med 34 bilar som 
fick njuta av de vackra vägarna och 
knepiga backarna i kommunen till ett 
underbart väder. 
Vi hade bjudit in Polistekniska museet 
att medverka med sin totalrenoverade 

SAAB 95 men de ringde dagen innan 
och var hemskt ledsna för att de inte 
kunde komma, de hade inte hunnit 
besiktiga bilen ännu plus att det sak-
nades radion i den men dom hoppades 

att få komma nästa år istället! 
Vi hade ringt den lokala tidningen Mitt 
i Tyresö som kom dit och gjorde ett 
reportage på en helsida i färg vilket ger 
en del PR för klubben, se reportaget 
bredvid. 

Det hela gick i alla fall bra, inga bilar 
gick sönder och Lennart Rönns säljare 
fick låna min 92 att köra under rallyt så 

att han fick ett lite bättre 
kulturperspektiv på det han 
säljer vilket Janne uppskat-
tade mycket. Det enda 
smolket i bägaren var att 
några tokgasade ute på 
småvägarna i Gamla Tyresö 
vilket resulterade i klagomål 
senare. Jag bad ju er att ta det 
lugnt vid samlingen, skärp-
ning! 

Efter målgången som var 
hemma hos oss i Trollbäcken så serve-
rades det korv och dricka samt prisut-
delning för rallyt och finaste bilarna. 
Det vart storslam för Jan-David 
Skav&I från Sonettklubben som vann 
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dels rallyt till sin stora förvåning 
samt bästa Sonett, det var visserli-
gen bara en Sonett men Jan-Da-
vids hade nog stått sej gott i hår-
dare konkurrens. Storslam vart det 
även för Carina Kölbom som dels 
vann 96 kortnos klassen plus att 
hennes svägerska IKne Kölborn 
vann 96 V4 klassen med Carinas 
gamla -80 som Irre har köpt och 
snart putsat sönder, Irre kom även 
tvåa på rallyt! 
Vi tycker att det har varit kul att ar- 
rangera Söderturen igen (för tredje 

gången) och hälsar er välkomna igen 
år 2000! 
Text & bild: Carina & Göran 
Kölborn 

RESULTAT FRÅN RALLYT OCH FINASTE BILAR SÖDERTUREN 1999 
Long- 
distance: 	Patric Henriksson 30 mil! 
Rallyt: 	1. Jan-David Skavån 12 rätt. 

2. Martin Bergstrand, IrMe Kölborn, Patric Henriksson, llrätt 
92: 	1. Martin Bergstrand -55 28 röster. 

2.Göran Kölbom -54 19 röster. 
3. John Jonasson -54 5 röster. 

93: 	1. Yngve Ekberg -5834 röster. 
2. Erik Randa -58 15 röster 

Sonett: 	1. Jan-David Skav&I -68? 47 röster. 
96 kortnos: 1. Carina Kölbom -61A 19 röster. 

2.Niclas Söderberg -629 röster. 
3.Hans Ekman -64 saxomat 7 röster. 

96 långnos: 1. Kent Dahlin -65 35 röster. 
2. CWZ 256 5 röster. 

Sport/MC: 1. Tobbe Karlsson MC 850 -66 38 röster. 
2.Fam. Bohman -67 MC V4 9 röster. 
3.Johnny Hellström (Ekbergs) -65 Sport GRII 7 röster. 

95 kortnos: 1. Gerda Persson (Ekendahls) -6448 röster. 
95 långnos- 
2T och V4: Ingen deltagare. 
99: 	1. Magnus Lindberg -83 GL 34 röster. 
96 V4: 	1. Hne Kölbom -80 Super 34 röster. 

2.Lasse Eriksson V4 2,0L rally 
3. Andersson -70 2 röster. 
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Cecilia Ekberg ar bara atta ar men ändå en stor Saaoentusiast. 

Fest för Saabfantaster 
Saabentusiaster möts vid Bollmora industriområde för att 
jämföra, diskutera och köra sina ögonstenar. 

PARKERINGEN VID Bollmora indu-
striområde fylls av gamla Saabar. Som-
liga låter likt ilskna getingar när de 
svänger in på asfalten. 
Det är dags för Söderrundan, det årligt 
återkommande veteranbilsrallyt för 
Saabentusiaster. 
Först in på parkeringsplatsen kommer 
Göran Kölbom med familj i en Saab 96, 
årsmodell 1961. 
Han köpte Saaben när den var ner-
plockad i småbitar, fick så småningom 
ihop den till en fungerande bil och 
skänkte den till sin fru Carina i 40-års- 

present. 

DET ÄR INGEN överdrift att säga att 
bilen är en skönhet; lacken glänser i 
morgonsolen. Och vurmen för exakt-
het, trogenhet mot originalet och de-
taljer blir uppenbar när den stolte äga-
ren pekar på fälgfärgen och upplyser 
att den är en nyans mörkare än kaross-
ens toreadorröda. 
— Det är inte så många som känner till 
att färgen finns både i en dunkel och 
en ljus variant, påpekar Göran 
Kölbom. 
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HAN GRÄMER SIG över att gardi-
nerna som sitter i husvagnen Saabo 
blekts av solen och inte längre harmo-
nierar med bilens rödfärg. 
— Vi har varit på Öland med husvag-
nen. Den väger bara 350 kilo men är 
fullt beboelig. Den är inte så spartansk 
som den ser ut. Det finns bland annat 
el och vatten. Till och med ett barskåp. 
Göran Kölborn är 
sekreterare i fören-
ingen Saabregistret, 
som blev en klubb 
1977 och som i dag 
har drygt 1 300 med-
lemmar. Majoriteten 
hör hemma i 
Sverige, men det 
finns entusiaster 
över hela världen, 
bland annat i Nya Zeeland, som ömt 
vill vårda sina antika Saabar. Fören-
ingen förser sina medlemmar med re-
servdelar, som de köper av Saab när 
företaget ska kassera de gamla delarna. 

SÖDERRUNDAN snirklar sig fram på 
vägarna i Tyresö. Bilarna åker sakta 
och fint som ett långt pärlband, och 
det finns även plats för barnen. Cecilia 
Ekberg till exempel är bara åtta år men 
redan en Saabfantast. Även om hon än 
så länge inte är intresserad av att köra 
själv. Hon nöjer sig med att beundra 
bilarna. 

ENTUSIASTERNA kastar uppmärk-
samma blickar på varandras Saabar, 
kommenterar detaljer när de går runt 
och inspekterar. "Jag har aldrig åkt i en 
92:a, bara suttit i en. Jag gillar den här 

färgen", säger någon. 
Saabregistrets ordförande, Martin 
Bergstrand, ser en rullande kulturhis-
toria i klubbens verksamhet. 
— Mycket handlar om att återskapa hur 
det såg ut då. Det kan vara en liten 
detalj: en kudde eller en karta. Det är 
som en liten tidsmaskin man åker om-
kring i, säger Bergstrand, som köpte 

sin Saab från 1955 
"för en lunch och lite 
till" av sin farbror. 
Martin Bergstrand 
lekte själv i bilen när 
han var barn, och 
den rullar inte obe-
märkt förbi. 
— Det är roligt att 
sprida glädje. Många 
människor kommer 

fram och pratar, berättar semester-
minnen när de ser min Saab. 

Anledningarna till att tycka om 
gammelsaaben är många, anser Göran 
Kölborn. 
— Jag gillar att bilarna är svenska och 
gediget byggda. De var långt före sin 
tid. Man ska komma ihåg att den en 
gång konstruerades av en flygingen-
jör, vilket väl säger en hel del. När ita-
lienarna ska 
bygga bilar anlitar de pizzabagare, 
säger han. 

Artikeln hämtad från tidningen "Mitt i 
Tyresö". 
Text: Andreas Ericsson 
Bild: Ann-Sofie Rosenkvist 
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Evenemang 19'99-2000 
Information om kommande träffar kan ni läsa om häri Bakrutan eller på 
vår hemsida på Internet (www.saabregistret.se ). Har du frågor om aktivi-
teterna eller om du själv tänker anordna en träff, kontakta då vår klubb-
mästare Nicklas Lindberg. Telefonnummer samt e-mailadress hittar ni på 
sidan två. 

3-9 juni 	Across Germany 2000. En resa genom Tyskland till interna- 
2000 	tionella träffen i Schweiz. För ytterligare information se 

följande sidor. 

9-12 juni Internationella Saabträffen i Luzern, Schweiz. Ytterligare 
2000 	information i kommande nummer av Bakrutan. 
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Across Germany 2000 

Dear Saab Friends, 

now it 's finally time for us to lay the final plans for our tour. That 

means that it is time for us to receive your confirmed 
participation acceptances from you. 

A confirmed participation acceptance also means, of course, that 

the participation fee has to be paid. Unfortunately, we cannot make hotel reservations unless 

the participation fee has been paid. At the end of every day's stage of the tour we have a 

choice of 3 kinds of accommodation. Hotels, youth hostels and camping sites. We shall make 
the hotel bookings for you immediately alter we have registered yuur name. 

The available camping sites along the route have reserved places for participants. it is only 

neccesary for you to reserve accommodation yourself if you wish to stay at youth hostels. 
Please see the attached list of youth hostel addresses. 

Please mark your choice of accommodation with cross on the registration form and also enter 

the price you would like to pay for the requested accommodation for each planned night"s 

lodgings (double or single room!). The hotel charges per day should then be added together 
and subsequently transfered together with the participation fee to our clubs bank account. 

The participation fee for taking part over the whole tour amounts to DM 150,- for one car, 
including 1 driver and 1 co-driver. For each addition person in each vehicle the participation 
fee is DM 65,- (children up to 13 years of age free of charge). For persons who decide to join 
the tour at a later stage, the charge is DM 135,- from Porta Westfalica (r d  day), DM 120,-
from Dortmund (ri  day), DM 105,- from Bonn (4 0 

 day), and DM 95,- from Bad Homburg 
(5`h  day). The participation fee is reduced by DM 5,- for each day onwards. The fees are 

always for one car including one driver and one co.driver. The participation fee of DM 65,- is 

reduced by DM 5,- per day for each additional passenger. 

We have based our accommodation prices on average figures. Of course, we shall try to get 

the cheapest tarifs for each kind of accommodation. This may lead to a mixed calculation, i.e. 
in one place the hotel may be somewhat more expensive than planned, but then at another 

place along the route the hotel may be less expensive. If the sum of the hotel charges which 
you pay in advance exeeds the actual total of the hotel costs, we shall refund the difference to 
you at the beginning of the tour. 

After we have received your pament you will receive a confirmation from us with all the 

information about the reserved accommodation. At the beginning of May 2000 you will 

receive more information about the tour. Each participant will receive a detailed roadbook at 

the beginning of the tour which contains all important information covering the complete 
course of the tour. 

Already now 1 am looking forward to meeting many Saab friends from all over the world 
again and 1 hope that we will have a pleasent trip and a nice time together 

Klaus WeiBbauer 
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Additional Informations ! 

We do all hotel reservations for you. 

If you come with a caravan or a tent. so mark it with a cross at the regristration form. The camping 
sites along the route will be informed from us and you receive the information you need. in your 
roadbook. 

Addresses of youth hostels 
Please make your reservations by yourself. 

Kiel (Night before Start) 
Jugendherberge Kiel 
JobannesstraBe 1 
D 24143 Kiel 
	

2-bedrooms and 4-bedrooms 
Tel.:0049-431-731488 
	

27,- DM up to 32,- DM 	(Youthhostel pass necessary) 

Porta Westfalica (1" day) 

Jugendherberge Porta Westfalica 
Kirchsiek 30 
D 32457 Porta Westfalica 
Tel.: 0049-571-70250 

Dortmund (rd day) (no youth-hostel possible) 

Bonn (3"1  day) 
Jugendgästehaus Venusberg 

	
Jugendherberge „im Siebengebirge" Bad Honnef 

Mager Weg 42 
	

Selhofer Str. 
D53127 Bonn 
	

D 53604 Bad Honnef 
Tel.:0049-228-289970 
	

TeL:0049 2224-71300 

Bad Hornborg (4* day) 
Jugendherberge Bad Hornborg 
Meiereiberg 1 
D 61348 Bad Hornborg 

	
Accommodation 29,50 DM Breakfast 15,80 DM 

TeL: 0049-6172-23950 
	

plus bed-linen 	6,- DM 

Thalbeim (Sta  day)  
Reinhard Jugendherberge 
SchirmannstraBe 79 
D 74074 Heilbronn 
TeL: 0049-7131-172961 

   

6-bedrooms juniors 23,- DM 
seniors 28,- DM 

incl. breakfast 
incL breakfast 

    

Bad Tötz (61b  day) (no youth -hostel possible) 

St. Gallen (7th  day) 
Jugendherberge St. Gallen 
Jiichstralle 25 
CH 9000 St. Gallen 
Tel.: 0041-71-2454777 

4-bedrooms, 6-bedrooms and 2-bedrooms 
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Signature: Date: 

Prename Name  

Street, No 

Saab Tv Year Reg. No. Pe  

Name, Prename 
Co Dm er 

Namen. Prenames of all 

additional Car Passengers: 

dto 

dto 

Zip Code 

Country 

Saab Club 

BAKRUTAN 

Across Germany 2000 
3.- 9. June 2000 

Application Form 

Please fill cut the above Application Form and send it together with the Tour Plan at: 

1. Deutscher Saab Club e.V. 
c/o Klaus WeiBbauer 
Bielefelder Weg 13 

D 45659 Recklinghausen 
Fax: ++49 (0)2361 108928 

The Participation fee is together with all Hotel rates payable by international Money Order at 

Bank Account No. 141 009 478 	BLZ 440 501 99 	Stadtsparkasse Dortmund 
Stichwort ..Across Germany' 2000 -  

or by Eurocheque at the above described Address 

(please Note: on payment by cheque we only accept eurocheques) 
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Tour Plan 

Start of the Tour Accomodauon notes 

Rooms 
S - Singleroom 

D - Doubleroome 

please sign with 

CrOSS 

1,  

1 need 

Accomo 

dation at 

Please sign 

with cross 

.1. 

S 
(DM 100./Night) 

for onc Person 

D 
(DM 160./Night) 

for too Persons 

Youth hostcl I ampull! 

1 start at 

Kiel 2/3 	Juni 

Night before 

Start 

Kiel 

Porta 

Westfalica 

34 June 

Porta 

West- 

falica 

Dortmund 

4 /5 June 

Not 

available 

Not 
available 

Don- 

mund 

Bonn 

5 /6 June 

Bonn 
Bad Hombure 

6 /7 lune 

Bad 

Horn-

huru 

Thalheim 

7.8 June 

Thal- 

heim 

Bad Tolz 

8 /9 June 

Not 

available 

Bad 

Tolz 

St Gallen 

9/10 lune 

Number of 	----> 

Nights 
Sum 

Singleroom 

(DM) —> 

Sum 

Doublerooms 

(DM) 

Sum: Accomodation 
	 (DM) 

+ Participation fee 
	 (DM) 

= Additional Sum 
	 (DM) 



, 
SAAB På Le Mans 1959 

BAKRUTAN 

De flesta känner väl till 24-tim 
mars loppet vid Le Mans, men 
hur många vet att även en 

svensk bil har deltagit i denna tävling? 
Under de år som denna tävling körts 
har väl de mesta franska. engelska 
samt tyska och amerikanska marken 
deltagit med skiftande framgångar. Att 
Bentley, Aston-Martin, Mercedes-
Benz, Jaguar, Cunningham, Ferrari mm 
kända märken har skurit lagrar är ju ett 
känt faktum, men att en svensk vagn 
deltagit är nog unikt. 

Alltnog, det hela började i januari 1959 
när den kände Göteborgsföraren Sture 
Nottorp som bl.a. 

vunnit Midnattssolsrallyt - träffade 
Rolf Mellde hos SAAB på en middag. 
De kom naturligtvis att tala om 
tävlingsverksamhet och Sture fram-
förde tanken på att deltaga i Le Mans-
loppet detta år. På Melldes fråga vilken 
vagn han skulle köra, sade Nottorp att 
det hade han ej bestämt. Kanske skulle 
han skaffa en Ferrari igen och köra 
med. Tanken spårade då in på att man 
kanske skulle kunna ha en svensk bil. 
Något sådant hade tidigare ej diskute-
rats, då någon lämplig sportvagn ej 
byggdes i Sverige. Varför inte en 
SAAB? Tyckte Mellde. 

Efter mycket resonerande bestämdes 
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det att detta projekt skulle penetreras 
ytterligare. Nottorp tog kontakt med 
Tom Brahmer och mig, då vi vid tidi-
gare tillfällen haft våra fingrar inblan-
dade i organisation av långdistans-
tävlingar av typen Le Mans. Vi åkte 
ner till Trollhättan och sammanträffade 
med Mellde och Nottorp och det be 

Han fick i uppdrag att preparera en bil 
som skulle passa. Tillsammans med 
honom fastställdes hur bilen skulle se 
ut och han fick fram en bil som mot-
svarade intentionerna. 

Till att börja med var vagnen tvungen 
att vara så lätt som möjligt, så all inred 

Här är gänget bakom Saaben i LeMans. Fr v stående: 
Sture Nottorp, en chaufför som körde transportbilen. John Hellsbi, Tom Brahmer, Alf Lav& och 

Gunnar Bengtsson. Knästående: Rune Bertilsson och ytterligare en transportchaufför. 

stämdes att SAAB skulle försöka att få 
fram en vagn som skulle kunna ställa 
upp i den lilla 750 cc-klassen. Vi inför-
skaffade reglerna från 
LeAutomobile-Club de l'Oest i Le 
Mans och studerade dessa. Nämnas 
bör att dessa regler är de allra hårdaste 
och komplicerade som finns skrivna 
för någon tävling någonstans, och vi 
satte igång med att utarbeta anvis-
ningar för SAAB. Hos SAAB fanns 
förutom Mellde, en mycket kunnig och 
erfaren tävlingsman, nämligen Rune 
Bertilsson, som under många år tävlat 
själv och dessutom under en lång följd 
av år arbetat åt svenska Ferraristallet. 

ning togs ur och bensintank på 98 liter 
monterades. Kraftkällan var en 750 cc 
trimmad SAAB-motor med Solex förga-
sare av nsenliga dimensioner. Den var 
på omkring 65 hästar vid 6700 varv. Då 
SAAB vid denna tidpunkt bara hade 
treväxlade lådor, och då SAAB höll på 
med experiment med en ny fyrväxlad 
sådan, så togs en sådan fram i all hast 
i ett exemplar. Utan denna växellåda 
skulle det ha varit omöjligt att ställa 
upp. Efter att Bertilsson provkört och 
blivit med vagnen, anmäldes denna till 
tävlingen som skulle gå den 20-2 1 juni 
1959. Som förare anmäldes Sture Not-
torp och Gunnar Bengtsson. Nottorp 
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"Courtesy of Joel Soumagne. SS( 

BAKRUTAN 

hade 1954 kört Le Mans 
med en Frazer-Nash. men 
blev tyvärr diskad på 
grund av slarv från de-
pån. De fyllde bensin ett 
varv för tidigt. Nottorp 
hade alltså god erfaren-
het hur det var att köra 
där, och vi svor dyrt och 
heligt på att något man-
kemang med depå-
tjänsten, som är så viktig 
i en långdistanstävling, 
ej skulle få förekomma. Vi 
satte alltså igång med att skaffa perso-
nal till tävlingen. 

Rune Bertilsson skulle köra med till Le 
Mans som ansvarig for bilen. Brahmer 
och jag skulle vara ansvariga för allt 

övrigt. Det var mycket som skulle ord-
nas med anmälning, transport av bilen. 
inkvartering o dyl. Som medhjälpare 
tog vi John-Olof Hells61 som andre 
mekaniker. Erik Wennler och Bertil 
Björkman for signaldepån. Tom 

Brahmer och jag skulle vara i huvud-
depån och ha hand om tidtagning och 
planering. Nu var det så att man av 
säkerhetsskäl inte fick lämna signaler 
till föraren från huvuddepån, utan en 
särskild depå fanns i slutet av Mul- 

sanneraksträckan 
och denna depå 
stod i kontakt 
med huvuddepån 
medelst telefon. 
När man tagit 
varvtiden på 
vagnen fick man 
ringa över den till 
signaldepån och 
de fick där med-
elst signaltavla 
visa föraren ti-
den, placering i 
loppet, när han 

skulle in i depån for tankning etc. 

Detta system fungerade mycket bra, 
om man hade ordentligt folk och det 
hade vi. Man kunde förflytta sig mel-
lan dessa bägge platser med bil som 
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klubben höll under träning och tävling. 
Vi hade hyrt en möbelbuss for trans-
porten där SAAB-bilen fanns tillsam-
mans med alla reservdelar och däck. Vi 
upplevde en hel del krångel med tullar 
på vägen ner, men det skulle ta alltför 
mycket utrymme att berätta detta. Det 
skulle i och för sig kunna bli en hel 
roman om hur man slåss med tullare på 
kontinenten. 
Efter två dygns färd anlände vi så-
lunda till Le Mans tidigt på morgonen 
den 16 juni. Det var inte 
tid att tänka på någon vila, ty vi skulle 
besiktiga bilen och den tiden var fast-
ställd till kl 10.30 fm. Det fanns en hel 
del att göra. bl a skulle lampor monte-
ras för nummerbelysning. tävlings-
numret alltså. Tyvärr hade arrangö-
rerna kastat om ordning så vi fick byta 
nummer. Vi hade tidigare erhållit nr 42, 
men hade nu ändrats till 44, varför nya 
sådana fick målas. Allt gick bra och 
Bertilsson och jag körde in vagnen till 
staden Le Mans där besiktning skulle 
ske på ett stort torg mitt i sta'n. Denna 
besiktning var en ren folkfest med 
massor med åskådare som ville se 
tävlingsbilarna på nära håll. 
Själva besiktningen var mycket fint 

ordnad med olika avdelningar för 
kollning av varje detalj, tex 
vagnens papper, mätning och koll-
ning av karosseri, bromsar och ljus, 
vägning m m. Det hela tog nästan 
hela dagen i anspråk med avslut-
ning för tankvolyrnkontroll, fyllning 
av bränsle. Efter avslutad besikt-
ning var det dags att dra sig tillbaka 
för en välbehövlig måltid och vila. 
Före träningen behövdes en hel del 

göras på bilen, bl a skulle speciella 
stänkskydd tillverkas och monteras, 
det var sådant som inte tydligt fram- 
gick av regelboken. Dessutom skulle 
reflexer och reflexband monteras. En 
ny insektsavvisare skulle tillverkas 
och monteras, då det visade sig att 

den befintliga varför låg. Insekts-
mängden i Le Mans är enorm vid den 
höga temperatur som var då, ca 30 C i 
skuggan. Vi fick vidare utöka bensin-
på'fyllningsröret från 90 mm till 110 mm. 
Så började då träningen. Endast Not-
torp körde första träningsdagen då 
Bengtsson ännu ej anlänt. 
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Vi fick värdefulla data efter detta första 
träningspass och en hel del arbeten 
vidtogs på eftermiddagen och kvällen. 
Ny varvmätare fick monteras. Borrspån 
hade nämligen kommit in mellan tavlan 
och glaset och detta förtog korrekthe-
ten på mätaren. Dessutom fick vi ändra 
alla belysningslampor då detta ändrats 

sedan reglerna skrevs. Det kommer 
alltid tillägg vid denna tävling, så det 
behövs mycken tid för att ändra allt. 
Vidare måste en eldsläckare monteras. 
Givetvis fick vi under träningen kolla 
bensinförbrukningen. vilken låg vid 
ungefär 2.0-2.1 liter per mil. Vi konsta-
terade också att toppfarten låg vid 
170 km/h vid 6100 varv. Genomsnitts-
farten låg på ca 137 km/h . Inte dåligt 
för en SAAB 1959. 
På torsdagen hade vi en mellandag 
utan träning och då gjordes naturligt-
vis en hel del kollarbeten. Bl.a. mon-
terades bromsarna ner för kontroll. 
Hela tändningssystemet sågs över 
och alla andra detaljer fick sin kon-
troll. Det kan inte nog poängteras 
vilken stor noggrannhet som Bertils-
son arbetade med, men så hade han 

också stor erfarenhet av tävlings-
verksamhet. Vi hade inte heller några 
större besvär med bilen tack vare hans 
kunnighet. Fredagen var den andra 
träningsdagen och nya rön gjordes. 
Bränsleförbrukningen fastställdes till 
1.88 lper mil. 
Den nya växellådan var kärv och det 

var svårt att få in tvåan. Det 
skulle visa sig sedan att lådan 
blev bättre och bättre ju längre 
tävlingen gick. och efter tävling-
ens avslutande fungerade lådan 
normalt som den skulle göra. Vi 
märkte även alla bromsjusterings-
skruvar, trummor och fälgar med 
vit färg för att bättre kunna arbeta 
nattetid med dessa. Belysningen 
vid depån var rätt sparsam under 
tävlingen av säkerhetsskäl. 
Så kom då äntligen tävlingsdagen 

som alla så nervöst väntat på. Vi var 
ute på banan redan klockan tolv för 
diverse kontroller och undersökningar 
av de officiella kontrollanterna från 

F.I.A./A.O.C. 
Alltnog starten gick klockan fyra och 
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Nottorp, som körde första passet, kom 
iväg bra några meter varefter vagnen 
slocknade. Han hade i brådskan glömt 
att slå på bensinpumparna. Det hela 
ordnade sig emellertid bra och han var 

i alla fall inte sist iväg. 
Klockan 19.12 och efter 32 varv byttes 
förare, vagnen tankades och vatten-
nivån kollades. Allt var som det skulle 
vara. Vid tredje depåstoppet meddela-
des i högtalaren av speakern att den 
andra deltagande SAAB-bilen, en 
standard GT, körd av en engelsman vid 
namn Hurrel utgått på grund av en 
skuren kolv. Vid färde  depåstoppet kl 
5.20 och efter avverkade 130 varv, 
bytte vi förare, tankade och reparerade 
det undre generatorfästet som gått 
sönder. Brytarspetsarna var något 
brända, men visade inga taggar. Vid 
genomläsning av varvprotokollen från 
tävlingen kan man konstatera att varv-
tiderna var ytterligt jämna. Vagnen 
gick som på räls och den var framfö-
rallt kvar i den krävande tävlingen. 
Varvtiderna varierade något mellan 
6.01-6.06. Till och med publiken hade 
upptäckt den lilla vagnen från Sverige 

på banan och hurrarop mötte vagnen 
runt banan under tävlingens slut- 
skede. Så gick då SAAB nr 44 i mål 
efter väl förrättat värv. Den hade hållit 
en genomsnittshastighet under 24 

timmar med 130,41cm/tim inkl depå-
stopp. En fantastiskt bra presta-
tion av en standardvagn av den 
här sorten. Den blev tvåa i klas-
sen och totalt 12:a. Av 55 star-
tande vagnar kom bara 13 i mål. 
Aston Martin vann totalt täv-
lingen. Efter tävlingen kördes 
vagnen undan för besiktning och 
kollning att inga förseglingar var 
brutna och att alla märkta delar 
som märkts vid besiktningen 
fanns kvar. Samtliga fick sedan 

välförtjänt champagne varpå det sur- 
rade till i samtligas skallar, men så skall 
det ju vara. Så här 23 år efteråt så 
måste man ju konstatera att detta var 
ett stycke märklig svensk bilhistoria 
som skrevs i juni 1959. 

Text och bild: Alf Lav& med undantag 
av bilder markerade "Courtesy of 
.1(Al Soumagne, SSC". 

Artikeln är tidigare publicerad i 
Automobilhistoriska klubbens 
medlemstidskrift Autohistorica num-
mer 3/82. Artikel och bilder publice-
rade med tillstånd av Alf Lav& och Jan 
Ströman, redaktör för Autohistorica. 
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Ventilationsrutan  
"Tävlar du med din Saab? 

Jag har en ide. Vi är ju trots allt några 
stycken som håller på med 
kombinationen Saab och motorsport. 
Jag undrar om det skulle finnas ett 
intresse av att skapa ett informellt 
nätverk av motorsportande 
Saab-entusiaster. Dit kunde man vända 
sig med frågor, skruvtips, förmedling 
av hela bilar eller delar. Det skulle inte 
handla om en förening utan bara en 
mejllista eller adresslista som man 
skulle kunna använda sig av om det 
var något man behövde eller ville veta. 
Skulle du vara intresserad av att vara 
med? ! så fall åtarjag mig att samla 
post-och/eller mejladresser och på 
något sätt sedan sprida denna till dem 
som vill delta. 

En mejladress är kanske enklast men 
har du inte till gång till mejl kan 
ett faxnummer, telefonnummer eller en 
postadress duga bra. Ange också 
vilken modell och vilken motorsport-
gren du är intresserad av eller håller 
på med, ex "99, rallycross", Sonett, 
HistRacing" etc. 

Jag vill också vidarebefordra adressen 
till denna mej lgrupp som jag fick 
tips om: http://www.onelist.com/ 
subscribe/Saab-sport-rally 

Hör av dig! 

Mats Abelson 
Grönås 2515 
820 40 Järvsö 
tfn: 0651/474 12 

epost: mats.abelson Ofarila.ljusdal.se " 

Tack. 

Ett Hjärtligt Tack till SSR Trollhättan 
och SAAB:s Bilmuseum för upp-
vaktningen och dom jättefina 
presenterna på min 50-årsdag. 

Alf Lönngren 
Uddevalla 

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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Äntligen besked 
om skatten! 

Trafikbeskattningsutredningen har äntligen 
lämnat sitt betänkande. Förseningarna har 
varit ganska stora på grund av tilläggsdirek-
tiv. I väntan på detta tyckte vi att det var värt 
att även På Gång skulle försenas något. 

Säkert vet Du redan att huvudförslaget är 
en skatt på 1 000 kr för alla lätta bensinfor-
don inklusive motorcyklar. Säkert vet Du också 
att man föreslår att dieslar ska beskattas med 

000(!) kronor per år, kanske vet Du också 
att man föreslår att släpvagnar ska beskattas 
med 500 kr per år. 

Men hur gick det med samlarfordonen? 
Vi citerar direkt ur den pressrelease som 
utredningen skickade ut 99-05-26: 
"Den nuvarande skattebefrielsen för veteran-
fordon (MRHF:s kursivering) bör kvarstå så-
vitt avser motorcyklar, personbilar och bus-
sar. Skattebefrielsen bör däremot avskaffas 
beträffande veteranlastbilar eftersom den med 
nuvarande generella utformning inte är för-
enlig med EU:s direktiv. Veteranlastbilar bör 
istället befrias från både fordonsskatt och 
vägavgift under förutsättning att de används 
av personer vars huvudsysselsättning inte är 
godstransporter samt att de endast tillfälligt 
körs på allmänna vägar." 

I klartext innebär det senare att MHRF är 
på väg att nå sitt mål att få bort vägavgiften 
för de tunga samlarfordonen. Samtidigt blir 
det mindre attraktivt att använda gamla last-
bilar i kommersiella verksamheter. Därtill skall  

läggas att utredningen föreslår kraftigt höjda 
skattetariffer för tunga lastbilar och bussar. 
Det blir alltså även av detta skäl mindre in-
tressant att använda gamla fordon i närings-
verksamhet. 

Den exakta ordalydelsen i hela rapporten 
har Motorhistoriska Riksförbundet ännu inte 
tagit del av. Det är många sidor som ska läsas 
och vi kommer naturligtvis att vara en av de 
remissinstanser som ger sina synpunkter på 
utredningens betänkande. 

Nu är gången att efter remissomgången 
lägger utredarna till de kloka synpunkter som 
kan komma från remissinstanserna. Däref-
ter går förslaget till riksdagen. Om ärendet 
behandlas snabbt kan de nya beskattnings-
formen att kunna träda i kraft redan vid 
millenieskiftet, hakar det däremot upp sig kan 
det komma att dröja ytterligare ett halvår 
eller så. Troligen är det önskvärt för Finans-
departementet att sjösätta nyordningen i sam-
band med ett nytt år och därför är 2000-01-01 
inget dåligt tips. 

Avslutningsvis förtjänar det att nämnas 
att Motorhistoriska Riksförbundets utredare 
varit i kontakt med utredningen på att myck-
et tidigt stadium och att vi vid flera tillfällen 
bjudits in till överläggningar. 

Gunnar Elmgren 
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MHRF:s miljöpolicy 
Här kommer en omarbetad upplaga av MHRF:s 
miljöpolicy, använd den gärna i ert arbete ute 
i klubbarna. Det är en nödvändighet att mil-
jöarbetet fortskrider och ständigt utvecklas. 

C-G Lillieroth I MHRF miljö 

Motorhistoriska 
Riksförbundet 
och miljön 
Alla vill vi självklart ha en god miljö och 
mänga medverkar dagligen i denna strävan, 
både i sitt yrkesliv och privat. Naturligtvis 
önskar vi lämna över en sund miljö till våra 
efterkommande men även en levande fordons-
hobby ! 

Inom MHRF ser vi det som en självklarhet 
att vår kulturverksamhet skall ske med så 
liten miljöpåverkan som möjligt. Miljötänkandet 
bör genomsyra all vår verksamhet, i allt från 
renoveringar till rally- och träffverksamhet. 
Ser våra beslutsfattare, myndigheter och all-
mänheten att vi tar värt miljöansvar på all-
var är risken betydligt mindre att vi drabbas 
av restriktioner i framtiden. 

Miljökonferensen 1997. 
Ett steg på vägen var MHRF:s Miljökonferens 
1997 som hölls i samband med utställningen 
Bilen på Nordiska musäet. Då inbjöds riks-
dagsmän, beslutsfattare och myndighetsper-
soner att under en dag "undervisas" om vår 
hobby, om den kulturgärning vi alla gör helt 
kostnadsfritt för staten och hur lite vi fak-
tiskt kör med våra fordon. 

Alla fick med sig en fullständig dokumen-
tation av dagen, för övrigt utsänd till alla 
medlemsklubbar (information även på nätet: 
www.autosite.se/mbrf).  

Mänga värdefulla kontakter för framtiden 
knöts under dagen och åtskilliga kunskaps-
luckor fylldes hos deltagarna. 

Som kronan på verket fick alla deltagare 
efter den välbesökta och uppskattade konfe-
rensen tillfälle att åka i en veteranbil eller-mc. 

Klubbarnas miljöarbete. 
Många klubbar har redan i dag väl fungeran-
de "miljöutskott" som arbetar med att För-
bättra och utveckla miljöskyddet samt sprida 
denna kunskap, om bl.a. materialval vid reno-
veringar, hantering av oljespill, miljövänlig-
are kemikalier, återvinning m.m. till medlem-
mar och andra klubbar. 
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Som exempel kan nämnas PV-klubben som 
varit väldigt duktig på att erbjuda sina med-
lemmar miljöriktiga reservdelar. 

På det lokala planet kan klubbarna själva 
göra mycket, både när det gäller praktiskt 
miljöarbete, genom att upplysa, påverka och 
bearbeta lokala politiker samt beslutsfattare. 
Bjud gärna in till en klubbträff och berätta 
om er verksamhet, erbjud plats i något fordon 
vid rallyn eller träffar. Visa en pågående re-
novering, gärna där ungdomar är inblanda-
de, gör garagebesök hos några medlemmar. 
Tala om hur försvinnande få mil ett veteran-
fordon körs i jämförelse med ett bruksfordon 
m.m. 

Endast fantasin sätter en gräns För vad 
som kan göras. 

Det är betydligt svårare för beslutsfatta-
rna att försämra hobbyns villkor om man 
lärt känna personer i föreningarna och fått 
en positiv bild av gammelfordonshobbyn. 

Att tänka pa. 
• Håll ditt fordon i ett tekniskt gott skick, 

rätt inställd tändning och förgasare spa-
rar både miljö och plånbok. Byt komponen-
ter som ej fungerar tillfredsställande. 

• Täta och byt läckande packningar m.m. i 
motor och drivlina. Använd moderna ma-
terial när detta är möjligt. 

• Anlita firmor och företag som följer miljö-
lagar och skyddsbestämmelser. 

• Vid motorrenovering bör hårdare ventilsä-
ten m.m. sättas in så att bränslen utan 
smörjande tillsatser kan användas. Disku-
tera med andra renoverare och klubbar hur 
de löst problemen. 

• Ta hand om gammal olja och andra rest-
produkter på ett miljöriktigt sätt, lämna 
avfallet på en miljöstation. 
Använd ej gammal motorolja till andra än-
damål, den innehåller upp till tusen gånger 
mer cancerframkallande kolväten än ren 
olja. 

• Lämna gamla blybatterier och metaller till 
återvinning. 

• Skulle du lämna ett "visitkort" efter en 
parkering så torka upp oljan med en trasa. 
Några klubbar har tagit fram särskilda 
droppskydd att lägga under fordonet vid 
parkering. 

• Använd i möjligaste män miljövänliga bil-
vårdsprodukter (miljömärkta), schampo, av-
fettningsmedel m.m. Helst sådana som är 
biologiskt nedbrytbara. 
Tänk på att ett välvaxat fordon håller sig 
renare längre, är lättare att tvätta och krä-
ver mindre rengöringsmedel. 
Om tvättning ej kan ske i särskild spolhall 
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är bästa stället gräsmattan eller en grus-
plan. Undvik att tvätta på asfalterade ga-
tor där smutsvatten och oljerester rinner 
rakt ner i dagvattenbrunnar och sedan di-
rekt ut i vattendragen. 

Miljökodex för 
veteranfordonsägaren. 
• Visa respekt för vår miljö vid all verksam-

het. 

• När så är möjligt använd bränslen och 
material som uppfyller kretsloppsprincipen. 

• Begränsa tomgångskörning och buller. 

• Välj material och reservdelar med miljö-
hänsyn. 

• Handha bränsle, olja, och andra vätskor 
liksom uttjänta delar och batterier på ett 
miljöriktigt sätt. 

• Utnyttja kommunernas miljö- och återvin-
ningsstationer. 

Ständig miljöutveckling. 
MHRF:s målsättning är att vi alla skall ut-
vecklas på miljöområdet och vara lyhörda för 
tidens strömmningar. 

Har du eller din klubb ytterligare förslag 
till åtgärder på miljöområdet, sänd några ra-
der till kansliet, berätta gärna vad just din 
klubb gör. 

C-G Lillieroth I miljö 

Nytt om MHRF-
försäkringen. 
Motorcykelolyckor med personskador fortsot-
ter att oroa oss. Försäkringskommittén har 
fått i uppdrag att i samarbete med de stora 
mc-klubbarna utreda hur vi skall kunna råda 
bot på detta, och kommer särskilt att studera 
frågan om "avrostningsmöten" kan vara en 
lösning. 

Som försäkringstagarna kommer att mär-
ka under året har premierna för mc-försäk-
ringar höjts med några tior, allt beroende på 
just personskadorna. Vi har inte gått lika 
långt som våra bröder i Norge, som helt reso-
lut har höjt mc-premierna till samma nivå 
som bilarna. 
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Försäkringskommittén har också fått i upp-
drag att undersöka om det finns behov av att 
införa någon form av kliidselltrav för mc-
förare. I detta sammanhang tittar man även 
på ryggsköldar, ett skydd som finns inbyggt i 
moderna skinnställ men som också kan kö-
pas separat. 

Ytterligare ett område som försäkrings-
kommittén har fått i uppdrag att utreda är de 
"storgarage" som finns i flera städer, ibland 
hos privatpersoner, ibland i klubbregi. Om ett 
sådant stort garage skulle råka ut för en all-
varlig brand kan skadesumman uppgå till 
miljontals kronor, vilket kan vara en fara för 
hela vår försäkring. Samma problem finns på 
en del museer, där många av de inlånade 
fordonen har MHRF-försäkring. Lösningen 
kan vara att se över brandskyddet, städa bort 
brännbart material som inte har i garaget att 
göra, skaffa brandvarnare, köpa rullande 
brandstationer med olika typer av släckare, 
brandfiltar m.m. samt se till att svetsning, 
fräsning och andra heta arbeten inte utförs i 
dessa stora garage. 

Ny säkerhetsfolder 
under arbete. 
I början av 90-talet tog MHRF fram en tryck-
sak, "Brand, våra historiska fordons värsta 
fiender, skriven av Bo Kallhagen. Den är 
sedan några år slut, men vi håller nu på att ta 
fram en ny och betydligt utökad version som 
också kommer att behandla stöldskydd. Den 
är färdigskriven, och nu ute på remiss hos 
olika instanser. Vi hoppas kunna publicera 
den under är 2000. Aven denna gäng är det 
Bo Kallhagen som är huvudförfattare. 

Vi hoppas också på att samtidigt kunna 
erbjuda försäkringstagarna produkter för 
brand- och stöldskydd, speciellt lämpade för 
äldre fordon. 

Ett bra år 1998, 
mindre bra början 
på 1999 
Trots ett antal motorcykelolyckor med per-
sonskador räknar vi med att utfallet för 1998 
skall bli bra. Det tar åtskilliga är innan resul-
tatet är klart, eftersom just personskador tar 
mänga år att slutreglera. 

År 1999 har inte börjat särskilt bra. 
Vi har haft en totalbrand på en Mercedes-

Benz 280SE, en brand i ett förvaringsutrym-
me där en mängd delar till en Austin-Healey 
förvarades, en Porsche 356 som gått av vä-
gen och troligen inte går att reparera, en 
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Reglerna för 
skattskyldighet till moms 
ses över 
Regeringen har tillsatt en särskild utreda-
re (dir 1999:10) med uppgift att se över de 
begrepp i mervårdeskattelagen som regle-
rar frågor om skattskyldighet och yrkes-
mässig verksamhet. 

översynen, som skall vara klar senast 
den 1 juli 2000, skall också omfatta regel-
verket för ideella föreningar. Bakgrunden 
till beslutet är att, även om de svenska 
momsreglerna i stort sett överensstäm-
mer med EG-reglerna, så finns vissa skill-
nader. Bl.a är definitionen av skattskyl-
dighet till moms mycket bredare i EG-
rätten ån vad den är i den svenska lag-
stiftningen. Det hår medför problem vid 
tolkningen av EG-domar. 

Vad betyder det hår för vår hobby? 
Det kan fä betydelse för både MHRF:s som 
medlemsklubbarnas verksamhet. Föränd-
ringar i regelverket för vad som år moms-
pliktigt har naturligtvis betydelse. Efter-
som utredaren också skall se över reglerna 
för periodiska medlemsblad måste MHRF 
bevaka frågan. Det hår är dock frågor av 
största betydelse för alla ideella föreningar 
så vi kan vara säkra på att frågan kommer 
att bevakas. Vi återkommer i frågan. 

Hans-Åke Hansen 

Triumph TR2 där föraren omkom sedan bi-
len kört av vägen och voltat och en troligen 
oreparerbar Kawasaki 1976 där föraren kom 
undan med brutet lillfinger och revbensska-
dor. Dessutom tillkommer de vanliga, mer 
normala skadorna. 

Man skall dock inte måla fan på väggen, 
eftersom resten av året naturligtvis kan bli 
mycket bättre än normalt. 

Besiktningsmännen 
o 

pa nätet 
I början av juni räknar vi med att det på 
MHRF-försäkringens hemsida: 
www.autosite.se/mhrf  skall finnas en lista 
över de flesta besiktningsmännen. Det finns 
närmare 700 sådana i de 135 klubbarna, men 
en del har bett att få slippa vara med på 
listan. 

Listan kommer att vara sorterad i post-
nummerordning, så att man kan gå in och 
titta vilken besiktningsman som bor närmast. 
På hemsidan finns också alla andra uppgifter 
om försäkringen, och möjlighet att sända e-
post till försäkringshandläggarna. 

Årlig koll av elsystemet 
I de nya försäkringsvillkoren (som alla får vid 
huvudförfallodagen) står det "Elsystemet ska 
kontrolleras regelbundet, minst en gång per 
år, med hänsyn tagen till slitage och ålders-
förändringar". 

BAKRUTAN 

Några har ringt och frågat om det är klubb-
en som skall göra kontrollen, eller rentav en 
verkstad. Svaret är att det är försäkringsta-
garen själv som skall se över sitt elsystem, 
något som man normalt gör varje år när man 
tar ut fordonet. Det är närmast rutin att titta 
på att inga gummiisoleringar har lossnat i 
genomföringarna i brandskottet, att ledning-
ar inte lossnat från sina klamrar och ligger 
och skaver, att batteriet år ordentligt fastsatt 
m.m. 

Vi har bara önskat göra alla uppmärk-
samma på att detta är viktigt eftersom gamla 
elsystem tyvärr är ganska brandbenägna. 

Brandsläckare 
Det har kommit nya beteckningar när det 
gäller brandsläckare, och ytterligare nyheter 
lår vara på gäng. Den som har en brandsläck-
are som var godkänd når den köptes kan 
lugnt behålla den, men självklart skall man 
köpa den nyaste och bästa varianten vid ny-
anskaffning. 

Om man har kvar en halonsläckare för-
väntas man lämna in den till sin kommuns 
miljöenhet för destruktion. 

Kör försiktigt! 

Björn -Eric Lindh 	Helen Elmgren 
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Senaste på den internationella 
myndighetsbevakningsfronten år att 
End of Life-direktiven har godkänts av 
såväl miljökommissionen i EU som av 
EU-parlamentet. Kvar har vi EU:s ministerråd 
som i häst skall lämna sitt godkännade. 
Det betyder att den engelska uppfattningen 
att gamla fordon har ett värde, och att dessa 
därför inte täcks av detta direktiv, fått gehör i 
rådet och att detta därför inte kommer att 
acceptera ett undantag. Aven om vi i princip 
håller med om detta, finns det dock en fara 

genom att våra fordon inte kommer att kun-
na ställas av utan att de i samband med detta 
lämnas in till en auktoriserad skrotare för 
defragmentering. Möjligheten att ställa av och 
spara ett fordon kan på detta sätt försvinna. 
Sådana idéer har framförts och skulle de ge-
nomföras i ett land är faran för vår hobby 
överhängande. MHRF kommer att intensifie-
ra sitt arbete och genom IHVO, som samar-
betar med FEMA och FIA, fortsätta att påver-
ka medlemmarna i EU:s ministerråd för att 
få till stånd ett undantag även där. 

I detta sammanhang skulle det vara nyt-
tigt om även enskilda medlemmar och klub-
bar skriver till sina lokal-, regional- och riks-
dagspolitiker för att göra dem uppmärksam-
ma på de problem som detta kan innebära för 
vår kulturella hobby. 

Men, det brådskar, för i slutet av juni skall 
detta behandlas av ministerrådet. 

Horst Briining 

I utredningarnas Sverige 
blommar det för fullt. 
Just i dagarna har remissrundan för den sto-
ra utredningen Vägtrafikregistrering (SOU 
1998:162) avslutats. Bland remissinstanser-
na i den officiella listan fanns givetvis Motor-
historiska Riksförbundet som alltså steg för 
steg vinner status som en av dem regering, 
riksdag och departement samt myndigheter 
talar med när det gäller frågor som på ett 
eller annat sätt berör hobbymotorismen. 

1 sitt remissvar har Motorhistoriska Riks-
förbundet som alltid i dessa sammanhang 
berättat om hur stor vår hobby är, hur många 
klubbar som är med och hur många medlem-
mar dessa har. Det är viktigt att gång på gång 
påminna om att vi är en teknikhistorisk folk-
rörelse. Tänk på det även ute i klubblivet — 
inom vår hobby möts gamla och unga, folk 
från norr och söder, många olika yrken och 
det är knappast för djärvt att påstå att vi har 
folk med hemvist i alla politiska läger. 

En stor del av arbetet i utredningen Väg-
trafikregistrering har gått ut på att förenkla 
rutinerna för registrering av fordon och kör-
kort. Beträffande registrering av körkorten 
har Motorhistoriska Riksförbundet naturligtvis 
inga synpunkter. 

Däremot har vi många synpunkter på hur 
bilregistret fungerar. Det handlar inte så 
mycket om att det kan ta dagar att komma 
fram på Centrala Bilregistrets servicetelefon 
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077- 114 15 16 — som kostar som ett sverige-
samtal i och med att Du kommit fram till den 
automatväxel som finns i Örebro. 

Nej, det handlar om allvarligare problem 
än så. Fordonsstatistiken visar nämligen att 
det finns cirka 372 000 fordon som är äldre 
än 30 år och alltså skattebefriade. Hos myn-
digheter och politiker ser man denna fordons-
park som en tickande bomb. Vad händer när 
alla dessa fordon på nytt tas i trafik och där-
med undgår den vägtrafikskatt som bland 
annat används till vägunderhåll och andra 
hål i statens finanser? 

Svaret är, enligt Motorhistoriska Riksför-
bundet , att de aldrig kommer i trafiken. For-
donen finns nämligen inte kvar. De är hem-
skrotade, demonterade till reservdelar eller 
exporterade. 

Sanningen är att det centrala bilregistret 
helt tappat kontrollen över vad som händer 
och sker. Istället för att "administrativt skro-
ta", alltså avföra alla de fordon för vilka av-
ställningsavgiften inte betalts under de se-
naste tre åren ligger man efter och skrotar 
administrativt bara någras tusen fordon per 
är. Inte undra på att vagnparken med fordon 
som är 30 år eller äldre inte minskar i den 
takt som verklighetens slitage borde göra. 

Motorhistoriska Riksförbundet har före-
slagit att treårsregeln ska tillämpas strikt och 
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att avgiften skall vara så stor att den blir 
indrivningsbar. Alltså: avställningsavgiften 
plus påminnelsekostnaden skall vara minst 
100 kr, då kan nämligen ärendet gå till indriv-
ning. Det kan verka bakvänt att hobbyns or-
ganisation i ett sammanhang som detta inte 
strävar för att kostnader ska sänkas eller 
avskaffas helt. Men faktum år att en 30-års-
park som inte minskar är den största faran 
för vår rullande skattefrihet, särskilt nu når 
vi kommer in på sjuttiotalet rekordförsälj-
ningar. Fä av dessa fordon finns kvar, men 
mänga lever vidare som papper som ingen 
någonsin kommer att använda. Den rullande 
skattefriheten är vård denna uppoffring! 

Vidare har Motorhistoriska Riksförbun-
det krävt att personskyddet ska förstärkas så 
att det blir svårare att registrera fordon obe-
hörigt, alltså stjäla dem pappersvågen. Bilre-
gistrets totala öppenhet år frukten av en gam-
mal svensk offentlighetsprincip som tyvärr, 
tyvärr, tycks ha framtiden bakom sig. 

Bilregistren har under de senaste femtio 
åren var en viktig faktabas för forskare. Där-
för kräver Motorhistoriska Riksförbundet att 
uppgifterna i bilregistret inte skrotas utan 
lagras på sådant sätt att de blir åtkomliga för 
framtida forskare. Det handlar säkert inte 
bara om framtidens automobilhistoriker. Kul-
turgeografer, folklivsforskare och sociologer 
kommer att behöva denna bas för att kunna 
följa människor och deras motorfordon och 
naturligtvis också kunna fastlägga vilken be-
tydelse den fortsatta motoriseringen av vårt  

samhälle haft för levnadsmönster och arbets-
tillfällen. 

Vi har också understrukit det orimliga i 
att äldre fordon skall bedömas efter normer 
som inte fanns när fordonen konstruerades 
och registreringsbesiktigades för första gång-
en. Viktigt inte minst idag när AB Svensk 
Bilprovnings nya besiktningsregler med vill-
korliga och ovillkorliga tvåor hotar att ställa 
till bekymmer för samlarfordonen och deras 
ägare. 

Motorhistoriska Riksförbundet har också 
gett synpunkter på fordon som "uppstår" (ut-
redningens ord) i landet. Det är, menar vi, 
viktigt att dessa fordon efter ursprungskont-
roll ges en årsmodellbeteckningn som stäm-
mer med deras tekniska specifikation och inte 
bara pekar på den dag då fordonet registrera-
des i Sverige. Det skulle säkert glädja Henry 
Ford om det fanns en T-Ford årsmodell 2000 
— men visst skulle det vara en aning märk-
ligt. Det vet alla som kört eller åkt Model T. 

Sist men inte minst har vi påpekat det 
betydelsefulla i att även myndigheternas no-
menklatur innehåller ett enhetligt begrepp för 
våra fordon, till exempel "samlarfordon". Nu 
förekommer till exempel veteranfordon fli-
tigt, ibland dyker även andra ord upp. Med 
strikt nomenklatur blir gränsdragningen mel-
lan våra fordon och resten av den svenska 
fordonsparken enklare. 

Gunnar Elmgren 

Vågar man sälja på våra 
veteranmarknader? 
Ur MHK i Skånes tidning Vintage 1199 

Att vara veteranfordonsägare och utövare av 
vår hobby har under åren inneburit både 
positiva och negativa erfarenheter. -Jag tän-
ker då på de svårigheter och faktiskt också 
en del lättnader, som olika påbud frän "Sto-
re-bror" staten inneburit för oss. 

Under mänga år har veteranmarknader-
na varit en stor och viktig del av vår hobby. 
Många fina fynd har kunnat göras vilket har 
varit en grundpelare för de flesta renove-
ringars framgång. Bland dessa knallar, där 
man gjort sina fynd, återfinns mest "garage-
rensare" men givetvis också en del mer eller 
mindre professionella säljare. Nå got vi egent-
ligen aldrig brytt oss om. 

Men, 
förra året utgick ett påbud från "Storebror" 
att alla säljare på alla marknader av mark-
nadsarrangören skulle registreras med num-
mer och namn (fr o m 980701). Orsaken till 
detta var inte uppdagade tveksamheter inom 
veteranhobbyn utan den nya lagen berodde 
på att man bl a funnit att flera knallar på de 
stora"bonnamarknaderna", typ Kivik och Sjö-
bo, och t ex stadsmarknader, inte hade regist-
rerade företag. Följaktligen redovisade de inte 
moms och andra pålagor. Likaså var man 
"ute efter" hemarbetande som sålde sina al-
ster "utmed vägen". 

6 
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bib Skattemyndigheten 
MEDDELANDE 

Sektionen för revision, 	 Ultm 

process och specialgranskning 	1999-03-05 
Stig Svensson 
046-384349 

Motorhistoriska Klubben i Skåne 
Mats Björkeby 
Ravinvägen 9 
270 35 Blentarp 

Kortfattad information om skatteplikt vid tillfällig handel. 
Nedanstående information har lämnats till personer som säljer på 
loppismarknader etc. Merparten av informationen torde vara 
tillämplig även på er verksamhet. 

Det går inte att ge någon gräns för när affärstransaktioner ändrar 
karaktär från hobby till näringsverksamhet t ex att handel 
understigande 30.000 kr är hobby. Gränsen för om en försäljning är 
att anse som skattepliktig näringsverksamhet eller ej beror 
nämligen på avsikten. Är avsikten att göra en vinst så blir 
affären skattepliktig. 

Vindsröining etc 
Försäljning av varor efter garage- eller vindsröjning år inte 
skattepliktig förutsatt att vinsten härav understiger 50.000 kr 
per kalenderår. Kan verklig anskaffningskostnad ej visas får 
anskaffningskostnaden beräknas till 25% av försäljningspriset. 
Eventuell vinst beskattas som inkomst av kapital. 

Försälinina av hobbvtillverkade varor.  
Försäljer man egen- och hobbytillverkade varor t. ex. dukar eller 
mattor ggh försäljningen endast sker vid något enstaka tillfälle 
är försäljningen skattefri förutsatt att man endast tar betalt för 
sina faktiska omkostnader (vanligtvis endast materialkostnaden). 
Skulle hobbyförsäljningen ge vinst deklareras detta under inkomst 
av tjänst. 

övria försäljning 
Säljer man varor inköpta för att säljas vidare eller försäljer 
varor återkommande (som tumregel gäller 5 tillfällen eller fler 
under ett kalenderår) anses det som näringsverksamhet och 
försäljaren är därmed skyldig att registrera verksamheten på 
närmsta skattekontor. 
Upplysningar om verksamhets eventuella skatteplikt ges i 
företagsskattejouren i Malmö på nedanstående telefonnr; 
040-147373, 040-147343, 040-147333, 040-147383. 

dmxiat 
Den som upplåter plats på mässor, marknader etc är skyldig enligt 
lag att för varje upplåten plats ha uppgift om namn, personnr, 
adress och telefonnr på den person som hyr platsen. Detta gäller 
oberoende av om den som hyr bedriver näringsverksamhet eller står 
där av rent hobbyintresse. 

Stig Svensson 

SKATTEMYNDIGHETEN 1 MALMO,Skattekonme: Und 

PaMactrom 	 01100batteea 	 Teak:.  

.3310 	 and3.00490e 3 	 OM 380300 

2211:0 1.0.0 

 

Harnsidar.wrmamea 
 E-pasucimaitico-adrou 

31001.328.10013.rmu 

7.4!as 

014404433 
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Telefon 08-30 28 01 
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Besöksadress Tomtebogatan 33 

Adress 
Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
Box 21152 100 31 Stockholm 

Chefredaktör & ansvarig utgivare Åke Andersson 

I redaktionen Björn-Eric Lindh och Horst Broning 
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Med statens välkända finkänslighet lycka-
des man formulera en lag som "slog mot 
alla". 

— Garageförsäljning, klassreseförsäljning 
och hobbyförsäljning hade man ju inte riktigt 
tänkt på. 

Eftersom böterna för marknadsarrangören 
var mycket kännbara (Om platsupplåtaren 
inte fullgjort sin skyldighet kan skattemyn-
digheten påföra upplåtaren en kontrollav-
gift. Avgiften är 2000 kronor för varje till-
fälle då någon hyrt eller lånat plats för torg-
eller marknadshandel.) fick påbudet en snabb 
efterföljd, så ock bland arrangörerna för ve-
teranhobbyns marknader. För de hel- eller 
deltidsproffs som säljer på våra marknader 
innebar detta inget problem eftersom de re-
dan har registrerade firmor och sköter sina 
förpliktelser. 

Men, 
däremot gror osäkerheten, och rädslan, bland 
många vanliga säljare som känner att de måste 
rensa undan sitt "veterankrafs", det vill såga 
sådant som blivit över efter egna renovering-
ar och sådant man för länge sedan köpt på sig 
i tron att det var "bra att ha". De känner en 
oro över att bli registrerad, med sitt person-
nummer: —kan "Storebror" komma att krä-
va mig på moms? 

Lugnande 
De flesta av veteranhobbyns utövare var lyckligt 
ovetande om denna lagändring. Från Motor-
historiska Riksförbundet, MHRF, kom lite in-
formation i slutet av sommaren. Tyvärr var 
denna information utformad på ett sätt som 
verkade mer skrämmande än lugnande. Och, 
om jag minns rätt, lovade man återkomma 
med ytterligare upplysningar. Då vi i mars 
1999 ännu väntar pa MHRF och besked om 
hur de engagerat sig i frågan, eller åtminsto-
ne lugnande förklaringar, beslöt jag mig för 
att själv försöka finna fakta i fallet. För att 
definitivt reda ut vad som egentligen gäller 
veteranhobbyns marknader tog jag kontakt 
med vår skånska skattemyndighet och ham-
nade till slut i Lund hos den ansvarige för 
torg- och marknadshandel, Stig Svensson. 
Hans besked var lugnande och för att ha 
svart på vitt bad jag att få svaret skriftligt och 
det återges här i sin helhet. Se fg. sida. 

Ingen rapportering 
Av svaret framgår tydligt att de flesta säljare 
på våra veteranmarknader inte är skatteplik-
tiga då det dels knappast är tal om någon 
vinst (efter kostnader) på 50.000 kronor eller 
däröver och dessutom är fä veteranprylssäl-
jare ute på fler än 5 marknader om året. De 
som säljer oftare år ju sannolikt redan nä-
ringsidkare. 

Du har därför ingen anledning att vara 
rädd för att lämna dina personuppgifter när 
du kommer till en veteranmarknad. Att den-
na för vanliga marknader avsedda lag for-
mellt också gäller veteranhobbyn är alltså 
inget problem för oss. Är det någon som kän-
ner av lagen så är det veteranmarknadsar-
rangörerna som måste registrera och arkive-
ra säljaruppgifterna. Notera arkivera under 
sju är efter marknadsåret (under 1999 = 
31/12 2007), alltså inte rapportera. Arrang-
ören skickar inte in några uppgifter till "Sto-
rebror" utan det är först vid en eventuell 
skatterevision hos någon som skattemyndig-
heten har fog att misstänka för oregistrerat 
näringsidkande som dessa uppgifter kan kom-
ma att letas fram, eller om man vill kontrolle-
ra en speciell marknad, vid ett specifikt da-
tum. 

Men som sagt, max fem marknader per år 
och en vinst på max 50.000:-/år renderar dig 
inga problem. 

Med andra ord: Ja, man vågar! 

Så, väl mött på veteranmarknaderna! 

Mats Björkeby 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

ANNONSBLADET 1999 
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. Har når 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 giller privatpersoner. 

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

Blankett finns på baksidan as denna instruktion. Så hår gör Du: 

1. Varor som annonseras skall ha anknytning till hobbyn och vara äldre ån 20 år. Fordon som är yngre 
än 20 år 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:-. två 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 Mr 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! 

Gunn4x-rteijedj- 
Ansvarig för 	s Annonsbladet. 
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Saab-la 
snömodds-
träff 
i B järnum. 

Ja, så såg alla (?) fram emot en ny 
regionsträff i vårt södra landskap. Ef-
tersom ånyo datumen blev fel (jag tar 
på mig ansvaret) arrangerades en tele-
fonkedja. Själv gladde jag mig som 
vanligt till träffen, lika roligt som att 
åka till Grekland en vecka senare. 
Vaknade söndag morgon och upp-
täcker att det är grått, regnigt och blå-
sigt, och inte vilken blåst som helst. 
Det visade sig vara storm med upp till 
27 m/sek. Nåväl, det har väl aldrig av-
skräckt några Saabentusiaster och inte 
mig heller. Iväg med tvåtaktaren och 
noterade genast att den var slö, men 
kom snabbt på att det berodde på de 
omgivande yttre krafterna, men lycka-
des trots detta hålla en marschfart 
mellan 90-100 km/tim. Har någon annan 
i läsekretsen upptäckt att 95:an är ett 
utmärkt vindfång? Ibland flyttades 
bilen dit jag ej planerat och vindrute- 

torkarna som alltid för en hysterisk 
tillvaro (när dom används, alltså) pe-
kade och viftade som en manisk trafik-
polis. Regnet övergick till fastare form 
d.v.s. snö, och vägverkets saltbilar lös 
ej med sin frånvaro, tyvärr. 
Väl i Bjärnum syntes inte en själ ute, 
men väl inne. Utanför stod 15 bilar, allt 
från 93 -58 till 95 -99 och längre ut i 
periferin obskyra skepnader som Opel 
Astra, Volvo PV (urk) m.m. Inomhus 
hade 25 själar sökt skydd för vädrets 
makter, med behaglig temperatur, vi-
deofilm och fika. Men vi blev snart 
utmotade av arrangören Jan Nilsson 
för att förflytta våra bilar på allehanda 
mystifika sätt i snöstormen. Tanken 
från start var att vi skulle ha flera 
käcka jippon, men vädret inställdes 
som nyss sagt p.g.a. snö. 
Alla försvann snabbt in i stugvärmen 
igen och efter diverse ljugande och 
informerande begav sig alla hem till 
sitt i det icke sinande snöovädret. 
Jag tackar alla som gjorde sig omaket 
att ta sig till Bjärnum och Jan och hans 
familj för råd och dåd när vädrets mak-
ter ställer till det. 

Ulf Stenson 
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Power frau, gus ,enteea for 24 rnonMs Of 24.000 mdes 

New SAAB Special: one-third more zZZAPI 
Here's an entirely new SAAB.-  the 

new SAAB Special. &loves right along 
on one•third more horsepower titan the 
standard sedan, one.third more zzzap 
for rocketing takeolls. lo, speed-,n• 
reserve on the open road 

That's what happens when you mate 

the basic power plant of the SAAB 850 
(the compehtor (hat wort :wo Monte Car-

lo mantes back ro back) with the new 

66 SAAB chass,s ritats the one with 

more titan oce thorsepower for every 
cobic Mch cd deplscepnerC (more Man  

many racers) and ene carburetor per 
cylinder. 

And the SAAB Special comes on 
strong M the braking, too: calrper 
krakes up front, oversrzed hnned &tons 
in back. Competilmn racing tires are 
standard — measure up to the SAAB 
Special during acceleration, and in gry-
el/ng braking houts. 

And under the hood there's a sep. 
atate ort metering System that pumps 
"ost the right mount !or 'he engrne ters 

vesy 	lo blaSIO7 boosl. 

The new SAAB Specral shares all 
the exclubve leatures pulling for the 
basic SAAB sedan: Iront-wheel drive for 
outstanding trachon and roadability. up-
front engine for stabil/ty and safety, 
heavy gauoe Swedish steel. engineer-
ing to arrcr-aft standards, 

Interesled in Saab Formula "S" racin9s Wnlo 

lo Competd,on Dop: . New Haven, Con, 065Ce 
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Bilferie på 60-talet 
9  F  9 	ågar någonsin dina kunder 

om bilen är bäddbar?" Spörs 
målet ställde en morgonprat-

are till en bilförsäljare i radions pro-
gram 4 en dag i sommar. 

Bilförsäljaren, som var av yngre år- 
gång, hade naturligtvis aldrig hört 
frågan, för i dagens samhälle övernat- 
tar vi normalt inte i vår bil, åtminstone 
inte om det är en vanlig sedanmodell. 

Annat var det på sextiotalet. Några 
bilmärken kunde då reklamera med att 
bilen var bäddbar. Saab 93 var en så-
dan och jag glömmer aldrig vår semes-
ter till Norrland 1963. 

Jag och hustrun hade planerat en 
sommartur till Midnattssolens land. 
Problemet var bara hur vi skulle få 
reskassan att räcka till. Inkvarteringen 
i Östersund var redan ordnad, men på 
resan dit och hem behövde vi ju ett 
antal övernattningar. 
Jag hade lösningen — vårt Saab 93:a 
var ju bäddbar. Det fanns en särskild 
beskrivning med bland bilens hand-
lingar, som noggrant beskrev hur man 
skulle förfara vid bäddning. Det skulle 
jag säkert klara ut.. Problemet var löst 
och vi gav oss iväg. 

Första natten tillbringade vi i Göte-
borg där snälla släktingar bjöd på logi. 
Dagen därpå ställde vi färden mot 
Värmland med Karlstad som slutmål 
Där skulle den första övernattningen i 
bilen äga 

Dåligt väder 
Det regnade, när vi ganska sent 

anlände till stadens campingplats. 
— Skönt att vi inte ska tälta, tyckte 

hustrun. Allt skulle ju bli vått innan vi 
hunnit resa tältet och kommit på plats. 
Nja, jag hade ju läst bäddinstruktionen 
för Saab 93 och anade, att ett eller an-
nat kanske skulle hinna bli fuktigt här 
också innan vi kommit i ro. 

Kofferten på Saab 93 var inte stor, 
så en del av vårt semesterbagage 
fanns placerat i baksätet. Detta måste 
nu tömmas och bagaget ställas ut i 
regnet. 

Så började ommöbleringen. 
Framstolarna togs loss och ställdes 

ut, likaså bakre ryggstödet. Bakre 
sittdynan sköts fram och framstolarna 
ställdes in i kupéns bakre del. Bakre 
ryggstödet, som nu hade hunnit bli lätt 
fuktigt placerades in i främre delen av 
kupén och se där, nu hade vår Saab 
93:a utrustats med dubbelsäng. 

Nästa problem — bagaget, som stått i 
baksätet, var skulle det få plats? Jo, en 
del lyckades vi trycka in under sitt-
dynorna på golvet i kupén. Resten fick 
vi ha i sängen. 

Hustrun, som stått skulande under 
ett paraply under min bäddnings-
process, pockade nu på att komma 
under tak, men jag var inte helt klar 
med bäddningen. 
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Luftmadrassproblem 
För att vi skulle ligga riktigt bekvämt 

hade jag införskaffat en dubbel luftma-
drass och den skulle nu pumpas upp. 
Var fanns luftpumpen? Så småningom 
kom vi på, att den låg längst in i koffer-
ten, så det blev till att tömrna och leta. 

Att blåsa upp en dubbel luftmadrass 
är inte gjort i en .handvändning, det 
kan jag lova, men så småningom hade 
jag en 
fin, väl-
pumpad 
bädd att 
erbjuda 
hustrun, 
som nu 
fick 
komma 
in i vår 
blivande 
sovrum. 

För ormmänniskor 
Har Ni någon gång försökt klä av er 

sittande på en dubbel luftmadrass i en 
bäddbar Saab 93? Om inte, så kan jag 
tala om för er, att det är en lämplig öv-
ning för en ormmänniska. 

Insynsskydd måste man ju också 
ha, så den medhavda HD:n styckades 
till lösblad, som hängdes upp för 
fönstren. Inget problem vid sido-
fönstren, där rutan kunde rullas ned 
och papperet klämmas fast. Betydligt 
värre var det med de snedställda fram-
och bakrutorna, där tape måste till-
gripas. 

Trångt, trångt, trångt 
Äntligen skulle man få krypa ned i  

sovsäcken, medan regnet smattrade pa 
plåttaket. Då uppstod nästa problem. 
Jag hade valt liggplatsen till vänster 
och först nu upptäckte jag, att luft-
madrassen nådde precis upp till rat-
tens nedre kant. Jag tvingades alltså 
ligga dubbelvikt, som om jag knäppt 
ihop västen med gylfen. 

I den ställningen kunde man givet-
vis inte somna, så efter en stund le-
tade jag i mörkret upp den lilla 
plastproppen i madrassen, ryckte 
snabbt till och med ett väsande ljud 
tömdes luftmadrassen alltmedan jag 
rätade på benen under ratten och som-
nade till det pysande ljudet och det 
sövande regnsmattret på taket. 

De följande nätterna sov vi på vand-
rarhem. 

Kjell Nirup 

Artikeln hämtad från Helsingborgs 
Dagblad, 31 juli -99. 

Bäddbar. 
Jojo, minsann. 

Men varken 

enkelt, spatiöst 
eller särskilt 

bekvämt. 
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Köp & sälj 

Bosse & Yngve har höstrensning i det egna Saab-lagret! 

Var med och hjälp oss att tömma ladan på våra beg Saabdelar lördagen den 9:e eller 
16:e oktober-99 

Vi båda har under årens lopp samlat på oss en ansenlig mängd delar som vi nu 
önskar avyttra till SSR-medlemmar till rena vrakpriser från 5:- och uppåt, och vi är 
väl inte främmande för viss prutning samt att ge mängdrabatt. 

Bosse har bl a till V4 & 99: 
Begagnat: dörrar, huvar, stötfångare, alufälgar 99, plåtfålgar V4 + 99, motor & 
växellådsdelar, rutor + mängder av smått o gott bra att ha delar. 
Nytt: eldetaljer samt plåtfålgar V4 & 99 + diverse småplock.. 
Yngve har delar till 92— 96: 
Begagnat: dörrar, flyglar, huvar, stötfångare, fronter, bakluckor, rutor, lyktglas, udda 
säten + sidor 92-96, inredningsdetaljer, generatorer, startmotorer, fålgar, spolar-
burkar + 1 ton småprylar och ännu mer. 

Låter inte detta som en kul höstutflykt? 

När? Lördag 9:e eller 16:e oktober 1999 (beroende på vädret den 9:e) kl 11 — 14. 

Var? Avfart Sillelcrog (OK-mackar på båda sidor) på E20 mellan Nyköping och Sö-
dertälje. Intresserade får exakt färdbeskrivning per tel av undertecknade så vi får 
lite koll på hur många som vill komma. 

Anmälan? Ja, så vi vet om det är idé att dra igång detta. 

OBS! Vänligen: Ring inte och fråga om vi har den eller den delen för det är omöjligt 
att svara på i de flesta fall. OBS! 

Vi tänkte servera korv & läsk till självkostnadspris. 
Varmt välkomna till vår "nästan" totala utförsäljning hälsar: 

Bosse Lindman hemtel 08-798 95 90 eller mobil 070-595 83 99 
Yngve Ekberg - " - 08-774 28 85 - " - 070-744 00 07 
(ej vardagar på dagen tack) 
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SÄLJES: 

Till 2-takt (93/95/96): nya tryckplattor av solfjädertyp. Lika lättrampade som original 
men med mycket högre tryckkraft. Nya Saab 92 delar säljes såsom 2 stycken kolvar 
i originalkartong (781871), 2 stycken Bosch brytarspetsar, vindrutetorkarmotor 
Bosch tom sept —54. 
Joel Berneldev, tel 031-525873 (hem), 031-7653287 (arb), 0706-260486 eller 
epost: twostroke.power@swipnet.se  

Saab 95-77. Lite rostig men i bruksskick, tvåportsförgasare, avställd. Pris 2000 kr 
eller högstbjudande. 
Ylva Kihlberg, tel 0302-21477 eller 070-7292718 

Saab 96V4-67. Vit, familjebil, 11500 mil, bra skick. 
Bengt Jansson, tel 0270-287351 eller 010-6720333, epost: bejam@telia.com  

Servicemanual och reservdelskatalog Saab 99. Nya pressmappar från lanseringen 
av 99. 
Lars Einar, tel 0155-33321 

Saab reflexbricka 20 kr, Saab oljekanna 25 kr, Scania-Vabis manchetticnappar 90 kr 
min 
Dennis Johanson, tel 031-201610, fax 031-204910, epost: 
dennis.johanson@home.se  

Diverse grejer till en Saab V4-69: 1 motorhuv, 1 baklucka, kompletta säten fram och 
bak, 2 ytterbackspeglar (nya), 1 burk för spolarvätska (ny), 1 takräcke, 1 skidställ, 1 
silvergarage för hela bilen, 1 stötfångare. Pris 2000-2500 kr för allt. Dessa grejer 
finns i Örebro. 
Gun-Britt Lundkvist, Magnegatan 48, 19557 Märsta, tel 08-59140086 

Saab 93-56. GLP 473, prima skick, "skattad" och körklar, originallack, allt original. 
En ägare sedan ny. Måste säljas på grund av min ålder. 
Valdemar Svensson, Alsbovägen 10A, 361 93 Broakulla, tel 0471-46134 

Saab 96-64, midnattsblå. Bättre renoveringsobjekt. Mycket delar. Bilen finns i Tierp. 
Pris 4500 kr. 
Torsten Ingvarsson, tel 0293-52047 
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Saab 96 V4-72. Behöver motorrenovering och omlackering. I övrigt bruksskick. Pris 
3000 kr. 
Gilbert Svensson, tel 08-58039430 

Succé för prislista 2/99! Tack alla ni som beställt listan och handlat från den, ni är 
verkligen delaktiga i denna succé, det gör ju att jag får möjlighet att köpa in ännu 
mer delar. I skrivandes stund kvarstår ca 1025 olika detaljnummer för både 2-takt 
och V4 fördelade på 20 stycken A4 sidor. Dessutom får du plåtlistan samt litteratur-
listan. Vi har även bestämt oss för att ni som handlar från vår lista även kan se fram 
emot någon/några NOS-listor under resten av —99 samt prislista nr 3/99 som utkom-
mer strax före jul. Skicka in 20 kr i sedel + ditt namn och adress så kommer den med 
vändande post. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 3183, 46064 Frändefors, tel 0521-43133 (efter 
kl 18.00) 

Saab 95-78,2 stycken röda; skick 6, bra i kaross och motor samt skick 7/8. Saab 96- 
79, gul; skick 7, bilen och motorn har bara gått 10400 mil, fin inredning, rostig i bla 
golv. Saab 96-80, röd; skick 6, bra i kaross, grå inredning, defekt motor. Varför inte 
bygga en fin 96:a av dessa två! Saab 96-80, orkidévit; besiktigad och skattad. Bi-
larna säljes eller bytes mot trimdelar till V4:an, tex Weber 40DFI, enkelblåstoppar 
eller en komplett 1815 cc, breddade plåtfälgar ca 6" osv. Fredrik! Är du fortfarande 
intresserad av öppningsbara sidorutor? Ring, jag har tappat bort ditt telefonnum-
mer. 
Johny Hansson, tel 070-6819451 

Saab 96V4-67, bra objekt. Till Saab 93: motorhuv, bagagelucka, instrumentbräda, 
bromscylindrar bak + repsatser. Baklucka till Saab 95, drivknutsdamask kortnos. 
Saabohjul, Saabochassi. Till 92: Diverse småplock. Saab V4-71, besiktigad, 19000 
mil, körklar. Broschyrer 69-88 även cab och turbo. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2617332 

Saab 95-66, vit, rostig i golv, utan motor och växellåda, saknar nycklar och vänster 
bakskärm. Papper finns. Pris 1000 kr. Saab 96-75, silver, jubileumsmodell, defekt 
koppling annars fungerar allt, komplett. Pris 1000 kr. Ny plastframskärm höger till 
kortnos 400 kr, ny kolv överdim 3 till Saab 92 500 kr, renoverad oljepump till Sport 
800 kr, Höger framskärm till långnossport 500 kr, nästan ny dragkrok till 99 from -72 
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400 kr, insprutningssystem till 99-76 1000 kr. Har även massor med begagnade 
delar till 2-takt och V4, ring och fråga! 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

Lite höstrea! Har några renoveringsobjekt som räddats undan pressarna. Vill sälja 
dem till renoverare (för bra att bara tas delar av). Saab 96-64 och 99-69,500 kr/st. 
Saab 96-60, bes senast 1996, bra underrede, risig utsida, 800 ler. Saab 95-68, mycket 
ovanligt körbart renoveringsobjekt, komplett, 12001er. Saab 95-64, mycket dålig men 
renoverbar, få ex kvar, 500 kr, transport kan ordnas. Dessutom några bra bruksbilar: 
Saab 99 aut-73, 10300 mil, bes ua, skattad, 2800 kr. Saab 96-74, nybes, drag, 4500 ler. 
Matthias Roswall, Borgmästaregatan 35C, 592 31 Vadstena, tel 0143-13922 
eller 070-3510256 

Begagnade delar: Inredningsdetaljer 93-95-96 1956-80. Ring och fråga vilken färg 
du söker. Topplock och fasta motorer 750 cc (93), samt 92. Topplock både -65 och 
trippelförgasarmotorer. Dragkrokar 9660-75, 75B-80, 95 75B-78, 900. Stolsresårer 
(högryggstolarna) 1974 och framåt. Bensintank 93. Kofångarhorn kort och långnos. 
Har i stort sett allt i mekanik och chassiväg till std V4. Ring och fråga efter mista 
del du söker. Till Saab 900: Diverse Turboinredningar 79-80. Turboinstrument 50 kr. 
Turboratt 79-80 150 kr. Ratt 200 kr. Vindrutor 75 kr/st. Kylare 200 kr. Bra huvar 200 
kr. Topplock H-motor 250 kr. Blink och bakljusglas 900 alla varianter. Ring och fråga 
vad du behöver till bruks-900:an. 
Matthias Roswall, Borgmästaregatan 35C, 592 31 Vadstena, tel 0143-13922 
eller 070-3510256 

SAAB V4 96 Rally -71/79. USA-front, burbåge, Weber 36/36 m. insug, 2"-blås (inkl 
grenrör). Bilen är regad för ca 100hk men nu sitter en nyrenoverad originalmotor i. 
Bilen är rostig men inget hopplöst fall. Startar lätt och låter tufft. Finns i Linköping. 
Pris: 2500 kr eller högstbjudande. 
Jonas Davidsson, Elsa Brändströms gata 8, 582 27 Linköping, tel 013-122246, 
epost: jdavidsson@swipnetse 

Ofiginaltakräcken: ist. till SAAB 95, från 60-talet i ganska fint skick 300:-, Ist. till 
SAAB 96, från 70-talet i mycket fint skick 300:-, Ist. till SAAB 99 i sämre skick 50:-, 
1 par toppar till V4 med kort tändstiftsgänga (67-68) begagnad fungerar bra 300:-, 
främre mittkonsol till 99 t.o.m. -81 50:-, instruktionsböcker: V4 -76 20:-, V4 -77B, 
nyskick 50:-, 900-81 20:-, GDS-handböcker: V4 75B-77 ful 10:-, 9969-74, nyskick 
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50:-, 9975-82, nyskick 100:-. Haynes rep.handböcker: 9969-79 på svenska 50:-, 99/ 
90/900 79-87 på engelska 50:-, Thorsells handbok om insprutningen på 99 69-74 20:- 
(egentligen avsedd för Volvo B20E), domkrafter från 96,99,900 mellan 76-81 flera st. 
50:-/st, vindavvisare till taklucka 99/90/900 beg. 50:-, fin beg. främre stötfångare till 
900 83-86 150:-, 1 par bakre nackskydd 99/90/900 81-93 100:-, diverse udda nav-
kapslar och centrumkåpor till V4, 99/900 69-84 5-10:-/st, original varningstrianglar 
50:-/st, bakre avgasrör 9975-84 använt 2 mån. 20:-, 2 beg. fördelare till V4, en äldre 
och en senare 50:-/st. 
Roger Bergqvist, Skjutbanegatan 12E, 72339 Västerås, tel 021-121224 eller 
070-6466115, epost: roger.bergqvist@telia.com  

Har en Saab V4 -67 som gått 7400 mil. Har tänkt spara den som samlarbil. På senare 
tid har jag lekt med tanken att sälja den, då jag har svårt att finna garage varje vin-
ter. 
Åke Lundqvist, tel 019-257694 eller tel 070-5534605 

Saab 99 EMS -75. Originalbil i brukskick, något trimmad, pris 6500:-. Saab 99-73. 
4döffar, originalbil, få ägare, pris 5500:-. 
Dennis Hartman, tel 08-570 218 66 eller 070-5701533, epost: 
mail @hartmans.a.se  

Till Saab 99-76: svart motorhuv, helt ny tyvärr något repig. Pris 200:-. 
Niklas Lindqvist, tel 0520-33605, epost: vac.nili@memo.volvo.se  

Saab 95 -62. Lätt repobjekt med lite rost i skärmar. Saknar framstolar annars fin in-
redning. Fina däck, 18500 mil, avställd sedan 1988. Säljes eller bytes mot V4 -95:a i 
bruksskick. Helst 67-68 men även till och med -73 om den är gul. 
Åke Rossander, tel 0930-30928 eller 070-5473335 

Saab 96 1960 De Luxe. Bilen är ljusblå och i mycket bra bruksskick, 12000 mil, bes 
utan anmärkning. Perfekt motor och växellåda. Finns i Malmö. Pris 14000:- 
Christian Helgesson , tel 0709-987824, epost: christian.helgesson@swipnet.se  

Saab 900 Turbo —82. Silvermetallic, motor påkostad 18000Icr och bromsad med intyg 
till 215hk. Original väghållningssats, larm, fin inredning men rostig kaross. Pris 
11000 kr. 
Janne Johansson, tel 0485-564242 
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Saab 96-80 (jubileumsmodellen) avställd, bra renoveringsobjekt, 16500 mil, säljes 
pga tidsbrist. Diverse delar medföljer. Prisidé 5000:-. Saab 96-69 silversand, kom-
plett reservdelsbil 400:-. Grön inredning från 96-79 komplett i hyfsat skick 500:-. 
Helrenoverad V4-motor (ej monterad efter renoveringen) 1200:-. 
Erik Holmblad, tel 0303-88661 (Stenungsund), epost: m-
11221@mailbox.swipnet.se  

Specialverktyg 2-takt. Nytillverkade i utförande som originalet. Lyftok för motor till 
och med -64. Monteringsverktyg för yttre lock vid fördelarväxelhus. Finns till både 
standard och Sport. 
Bertil Karlsson, tel 0243-223092, epost: karlsson.bertil@telia.com  

Saab 95 från 1971. Mörkgrön med fin mellanbrun inredning. Motor renoverad, frisk 
låda. Kvitton på 7-10000:-. All jobbig rost svetsad. Många delar medföljer. Pris 
8000:- eller bud. 
Ola Pihlgren, epost: OLA.PIHLGREN@scania.com  

72,5 mm kolvar till 2T. Även kolvar i andra dimensioner samt ÖD kolvar till V4 
1500cc. Vänster hjulhus fram till V4. Gummilister till vindruta och bakruta 2T och 
V4. 
Mats Jonsson, tel och fax 0150-12904 eller mobil 070-5546777 

Saab sedan 66-års modell, välvårdad med tvåtaktsmotor. 16.000 mil. Högstbju-
dande. 
IngaWesterlund, tel 0498-215891 (228095), säkrast morgnar. 

KÖPFS: 

Jag önskar köpa en Saab 99 combicoupe med 5 dörrar. Helst GLE. 5 dörrar och tak-
lucka vore fint det med. Vem har en till salu eller vet en som jag kan köpa. Den skall 
vara i brukskick. 
Frank Veninga, tel 00931 503181800/597541196, epost: ulysses@tip.n1 

Topplock och Lanciaförgasare till kortnossportmotor köpes. GT/sport-vevaxel 
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köpes oavsett skick. ANA-nytt nr 2-63 och 1-64. 
Joel Berneldev, tel 031-525873 (hem), 031-7653287 (arb), 0706-260486 eller 
epost: twostroke.power@swipnetse 

99 Banracing, söker endera en komplett bil eller kaross i gott skick och motor. 
Hasplåt till 96 V4 med std. B. system. Tidtagarur Heuer Monte Carlo (två stycken 
på en platta). Brunt klädseltyg till 1966. Fönstervev till 1966 MC. Tävlingstol/ar 
passande MC-66, 4 punktsbälten, 4 m Burbågsskydd (mjukt plastmaterial). 
Jörgen Trued, tel 013-369514 eller 0709-589632, epost: trued@algonet.se  

Söker följande originalbroschyrer till min samling: 92, Sonett II, Saabo. Även alla 
möjliga äldre modellbilar/leksaker tex Brio 92, SSS 93 ma reklamprylar från gångna 
år. Om du har något speciellt, ta kontakt! 
Stig Lundström, tel +35896940949, Lappviksgatan 27 E 35, FIN-00180 
HELSINGFORS,FINLÅND, epost: stigiundstrom@kolumbus.fi  

Till min fabriks 99 "TEST 110 hk" köpes: Heuer tidtagarur, kromade med svart ring. 
Satt på 4-kantig platta. Originalratt till EMS 1974. Röda "AGV" hjälmar från tidspe-
rioden. Kromade skärmlcantslister i fint skick, sargar till amerika-ljus 99:an. 
Åke Svantesson, tel 0512-60810, epost: mc850@algonet.se  

Till min Sonett 1970 önskar jag köpa: Weber 32/36 eller 36/36 dubbelportsförgasare, 
avgassystem, hastighetsmätare graderad i km/h, original fjädrar, innerdörrhandtag 
och en del annat. Har du Sonettdelar till salu så hör av dig! 
Ola Larsson, tel 046-307227, epost: ola_larsson@hotmail.com  

SAAB 99 i bra bruksskick, helst -72:a. Bilen bör finnas i krokarna runt Sthlm-Upp-
sala. 
Hannes Engdahl, tel 018-342475, epost: hannes.engdahl@telia.com  

Innertak till 3-dörrars Saab 900 GL -82 utan taklucka i bra skick och till rimlig kost-
nad. 
Erik Holmblad, tel 0303-88661 (Stenungsund), epost: m-
11221@maBbox.swipnet.se  

Till min 93-58 GT750 önskas köpa motor, vevaxel (bra eller renoverbar) och bra 
Hella extraljus (tidiga modellen utan kepan). Till grå 92-55 önskas hyfsade baksäten 
(grå/röd-randiga). Till 95-78 önskas bakluckehandtag. 
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Mikael Jonasson, Huburgstigen 13. 167 37 Bromma, tel 08-805004 eller 070- 
4711571 

Till Saab 93B-59 önskas följande: V+H bakskärm, V+H dörr (bakhängda), tanIcrör 
(mellan bensintank och bensinlock). 
Robert eller Sibylla, tel 0383-772027 

Söker dragkrok till 96 med kromade stötfångare, dvs den korta modellen. Det får 
gärna vara den kroken som har första infästningen under baksätet. 
Göran Kölborn, tel 08-7427270 eller 070-5927097 

Till Saab 96GL-79. Felfri höger strålkastare (komplett), ev också vänster dito. En-
dast mycket gott skick av intresse. Även sportratt till 96:an modell —79. 
Eva Mattsson, tel 0156-26508 

Till V4: brytarlöst tändsystem, original varvräknare, Recarostol, nya bromsok, 
motorrenoveringssats, framskärmar nya, plastgrill och frontspoiler. Till 99 turbo: 
styrtrycksventil. Ana-Nytt och IMS 59-66, Saabrallyjacka+toppluva, polardekaler. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2617332 

Till Saab 95-62/63: Fina blå framstolar, dynor till extrasätet, felfritt innertak, golv-
mattor, fint krom både fram och bak, ekonomiplåt till golvet, allt av intresse, 
bagagehandtag komplett med nycklar. Till Saabo-67: Förtält, felfri bakruta, glas till 
lampan på "överskåpet" och en original broschyr. 
Bo Thorildsson, tel 0280-14089 eller 0708-939978 

BYTES: 

4 stycken 4-bult fotbollsfälgar bytes mot dito 5-bult. 
Lars Einar, tel 0155-33321 

Varvräknare till MCV4 & Sonett bytes mot dito för tvåtakt. Varvräknaren är i behov 
av reparation men är exteriört mycket fräsch! 
Jörgen Trued, tel 013-369514, epost: trued@algonet.se  
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ÖVRIGT: 

Anvisas: Saab 93F 1960. Renoveringsobjekt med mycket jobb. Finns i Östergötland 
och bortskänkes till renoverare. Adressen får du av mig! 
Matthias Roswall, tel 0143-13922 

Plats i mekargarage sökes av två glada V4-pysslare. Utrymme för en bil, garaget bör 
ligga på Södermalm (Sthlm) eller i lämplig söderförort. Eventuella andra trevliga 
garage som stundtals befolkas av Saab-folk är givetvis också intressanta! 
Magnus Lindberg, Tämnarvägen 20, 120 53 ÅRSTA, tel 08-7227790, epost: 
magnus.lindberg@ebox.tninet.se  

Hej !. 

Jag heter Tommy Larsson och är medlem i SSR. Jag är distributör för GNLD produkter. 

Produkterna har funnits på den svenska marknaden sedan 1973. 

Jag har nu möjlighet att erbjuda alla klubbmedlemmar ett bilvårdspaket som innehåller: 

Super 10: Används som motortvätt, kök golv, kakel. plast, vinyl, ugnar. fläckar på kläder. 

Wash & Shine: Används till biltvätt, mycket drygt. så lite som I kapsyl till 6 lit vatten, används också 

Till kaklade väggar. 

Lemon glo: För att återfå en blank instrumentbräda ör detta medlet bra. Används också i hemmet på tv-rutan 

Dataskärmen, möbler, du behöver inte damma så ofta ( om du nu gör det). 

LDC: Ett disk och handtvättmedel, milt och bra för händerna, används också till nedsmutsade och oljiga händer 

Även lättare fintväu. samt utmärkt i kallt eller saltvatten 

ÅR DU INTRESSERAD AV DESSA PRODUKTER SÅ TAG KONTAKT MED MIG. 

HEMTELE / FAX: 0302 446 56. 

MOBIL TELE: 0708 19 45 30. 
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Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 A 
811 32 Sandviken 
Tel: 026-25 70 15 

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

MHRF-besiktningsmän: 

1 
Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0514-27222 

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

Martin Stenlund 	 Bertil Maununen 
Krokvägen 27 	 Sjövägen 7 
930 90 Arjeplog 	 703 54 Örebro 
Tel: 0961-617 33 	 Tel: 019-31 45 23 

e 
Norrlandssektionen: 	 Gotlandssektionen: 
Martin Stenlund 	 Jan Alamo 
Krokvägen 27 	 Södervägen 44 
930 90 Arjeplog 	 621 58 Visby 
Tel: 0961-61733 	 Tel: 0498-27 93 92 

Saab Skånia: 	 Trollhättesektionen: 
Ulf Stenson 	 Roland Widarsson 
Handelsmansgatan 5C 	 Tussilagovägen 4 
252 49 Helsingborg 	 468 34 Vargön 
Tel: 042-24 23 23 	 Tel: 0521-22 30 33 

 

Tidningsredaktion: 
Mattias Johansson 
Krå'kered 3 
430 64 Hällingsjö 
Tel: 0301-43400 
red@ saabregistret.se  

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

Hans Höglund 
Lundåkravägen 4 
246 51 Löddeköpinge 
Tel: 046-77 5442 

  

  

Dina annonser 
skickar du till: 
Joel Bemeklev 
Cederflychtsgatan 9 
422 54 Hisings-Backa 
Tel: 031-52 58 73 
annonser @ saabregistret.se  
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