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BAKRUTAN 

Hejsan på er i vintermörkret! 

Under vintersäsongen finns det 
mycket att göra. Det kanske är dags för 
ett nytt projekt eller delta i de SSR-
aktiviteter som anordnas även under 
vinterhalvåret. Ta gärna tillfället i akt 
och delta, det är stimulerande att få lite 
inspiration även under den kalla delen 
av året. 

I september anordnade Östgöta Saab-
klubb och SSR en träff med anledning 
av Saab 95:ans fyrtioårsjubileum. En-
ligt min uppfattning blev det en succé. 
Vi fick mycket hjälp från Saab. Torsten 
Åman förmedlade kontakten med Saab 
Aerospace, bilmuset genom Peter 
Bäckström lånade mycket generöst ut 
förserie-95:an från 1959, Saab Aero-
space AB lät oss komma in på fabrik-
sområdet för att med bistånd av Saab 

fotografera 95:orna utanför 
fabrikslokalerna där bilarna rullade ut 
för fyrtio år sedan. Dessutom fick vi 
låna ut en 9-5 kombi av Saab-
återförsäljaren i Linköping som repre-
sentant för arvtagarna. Det är roligt att 
vi kan ordna träffar tillsammans på 
detta sätt. Det gav mersmak! 

Saab Automobile AB har annonserat 
om att de gärna ser ett ökat samarbete 
mellan Saabklubbama i Sverige. Kan-
ske så långt som en Saabklubb för hela 
Sverige. Bland annat beroende på att 
det internt inom Saab är svårt att moti-
vera ekonomiskt stöd som splittras på 
flera klubbar istället för en större Saab-
klubb. Det finns flera fördelar med en 
stor klubb, men också nackdelar i form 
av intressen som står mot varandra i 
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BAKRUTAN 

klubbsammanhang. Gamla eller nya 
bilar för att nämna ett exempel. Det blir 
en svår nöt att knäcka. 

Tanken om en stor Saabklubb verkar 
vara svår att genomföra men detta 
kanske resulterar i att en ny tidning 
skapas som är gemensam för Saab-
klubbarna i Sverige. 
Från SSR styrelses sida ser vi gärna 
att vår kära Bakruta behålls, men vi 
kan samtidigt tänka oss att bidraga till 
en klubbgemensam tidning som tas 
fram med stöd av, och i samverkan med 
Saab. Detta skulle ge fin inblick i andra 
klubbars verksamhet och kanske 
främja samarbetet klubbarna emellan. 
Hur som helst, diskussioner förs, och 
vi lovar att hålla er informerade. Vad 
tycker ni? 

En annan sak vi diskuterar är att klub-
ben byter namn från SSR till något i 
stil med Svenska Saabklubben. 
Ändelsen "Registret" ställer ofta till 
det för oss, och för tankarna till någon 
som sitter hemma och för ett register 
över en udda bilmodell som det finns 
30 exemplar av i landet. Inget ont om 
det, men det beskriver inte vad vi hål- 

ler på med. Vi är Sveriges största Saab-
klubb med 1400 mer eller mindre aktiva 
medlemmar. Vi tar upp namnfrågan på 
vårt årsmöte år 2000. Tänk till! Vad 
tycker du? 

Förhoppningsvis får du detta nummer 
av Bakrutan i tid. Det vore i så fall en 
av de bästa (h)julklapparna vi kan ge 
er medlemmar. Vi håller tummarna för 
att det blir så! Mattias, vår redaktör 
håller som bäst på att ta in offerter på 
andra tryckare som kan hålla tiden. Har 
du förslag på bra, billiga och pålitliga 
tryckare, hör av dig till Mattias! 

Jag vill tacka styrelsen för ett gott 
arbete under det gångna året. De av er 
medlemmar som engagerar er och an-
ordnar träffar och aktiviteter, och gi-
vetvis alla ni andra som gör SSR till 
den trivsamma klubb vi alla vill att den 
skall vara! 

Avslutningsvis vill jag å styrelsens 
vägnar, tillönska alla vår medlemmar 
en God Jul och ett Gott Nytt Ar! 

Martin 
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BAK RUTAN 

Ny annonsredaktör 
Från och med att du har fått detta nummer i din hand har Bakrutan ny 
annonsredaktör. Vi tackar vår avgående redaktör Joel Berneklev för 
det arbete och tid han lagt ner under sin tid som annonsredaktör. Joel 
efterträds av Yngve Ekberg, som tidigare bl.a. varit ordförande i SSR. 
Era annonser skall hädanefter skickas till Yngve på följande adress: 

Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
141 40 Huddinge 
Tel: 08-774 28 85 

Redax 

Nyhet på 
reservdelsfronten 
Behöver du en ny främre ljuddämpare till din 92:a? Dessa finns nu i 
klubbens reservdelslager för endast 900 kronor styck. 

Beställning sker som vanligt hos vår reservdelsman Rolf Jensen på 
följande adress och telefonnummer: 

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

Gunnar Ljungström har avlidit. 

Skaparen av Saab 92, Gunnar Ljung-
ström, avled den 19 september 1999 
vid en ålder av 94 år. 

Gunnar Ljungström, son till den kände 
uppfnmaren Fredrik Ljungström 
studerade vid KTH i Stockholm och 
arbetade därefter en tid i England. 
1937 började Gunnar Ljungström på 
Saab i Trollhättan och fortsatte sedan 
på Saab i Linköping. Gunnar Ljung- 
ström utmärkte sig som en framstående 
ingenjör och 1944 fick han uppdraget 
att utreda möjligheterna att starta 
biltillverkning av Saab:s styrelse. 

Tidigt skissade Gunnar Ljungström på 
en liten, strömlinjeformad bil, den bil 
som senare skulle komma att bli Saab 
92. Framsynta lösningar som fram-
hjulsdrift, tvärställd motor samt 
strömlinjeformad och självbärande 
kaross vittnar om Gunnar Ljungströms 
nyskapande arbete. 

Svenska Saabregistret ber att få 
framföra våra kondoleanser. 

Martin Bergstrand 
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BAKRUTAN 

Bilderna från 
Saab 95- 
träffen i 
september. 
Var du med på Saab 95-träffen? I sam-
band med fotograferingen av 95:orna 
på Saab Aerospace AB, 
lovade vi att de bilder som 
Saabs fotograf Johnny 
Lindahl tog skulle spridas 
till intresserade deltagare. 

Vi har valt ut fyra stycken 
representativa bilder som 
kan köpas från SSR till 
självkostnadspris. Bil-
derna är tagna av Saabs 
fotograf Johnny Lindal 

Om du vill beställa 
bilderna, gör så här: 

• Skriv ditt namn 
och adress på ett 
kuvert frankerat för 
100 gram. 
• Lägg kuvertet i 
ett annat kuvert, 
frankera och adres-
sera det till SSR:s 
klubbmästare Nick-
las Lindberg. 
Adressen finner ni 
på sidan två. 

Du måste beställa bilderna senast den 
31/121999. 

Först efter den 31/12 kommer bilderna 
att beställas och skickas ut. 
Ofrankerade eller underfrankerade 
kuvert kommer tyvärr inte att behand-
las. Priset bestäms av hur många som 
beställer, men kommer inte att över-
stiga 40 kronor. Betalar gör du med det 
inbetalningskort som följer med bil-
derna. 

Martin Bergstrand 
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ganska roligt ut när de badar fullt 
påklädda. — Var och en blir saliga 
på sin tro). Matoset låg tungt på 
stranden då alla utom vi tycktes 
ha en portabel grill med sig. Re-
san gick in till huvudstaden och 
eftersom jag är ganska väl för-
borgen i denna stad var det inga 
problem att hitta rätt. Men i all 
sommarrusig glädje stannade 
bilen två kvarter från hotellet. 
Förmodligen var jag lång som en 
fiollåda i huvudet. Men en halv 
minuts väntan gjorde susen, bi-
len hostade till och tog sig över 
gatukorsningen och fortsatte 
hoppande likt bilarna i Jacques 
Tatis filmer. Men vi kom till hotel-
let och fick en parkeringsplats. 
Jag ville inte börja semesterns 
första kväll med att meka och med 
litet patetiskt hopp om att patien-
ten skulle ha tillfrisknat till nästa 
morgon föll jag i god sömn. 

 

På omväg till 
Saabfestivalen 

 

Ja, så var det då dags för ett annat 
stort evenemang denna sommar, näm-
ligen Saabfestivalen. Min käresta 
och jag planerade två veckors semes-
ter i samband med nyss nämnda ar-
rangemang. Jag hade bokat hotell i 
Köpenhamn och sedan skulle vi 
campa resten av tiden. 

Dagen kom med strålande solsken, 
95:an var också glad när vi tog båten 
över till Helsingör. Färden gick vidare 
längs gamla kustvägen till Köpenhamn 
i sakta mak. Fram på eftermiddagen 
hittade vi en strand där vi hamnade 
bland Köpenhamns muslimer. (Det ser 

Nästa dag var lika skinandes grann, 
men jag anade ugglor i mossen. Själv-
klart startade inte bilen, men något sa 
mig att det handlade om bensin-
pumpen. Förutseende som jag var/är 
hade jag tagit med mig en bensinpump 
och en startmotor utan att veta om de 
fungerade. Inget annat. Min filosofi är 
att det alltid är något annat som går 
sönder än det man har med sig. Så jag 
bytte, och bilen startade. Gick in och 
hämtade min käresta, packade bilen 
och startade, lade in backen, bilen 
rullade två meter — och stannade! Fram 
med mobiltelefonen och ringa min hov-
mekaniker Mats. Jag fick olika tips och 
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idéer om vad som felades ,jag kollade 
tändstiften varvid jag lyckades knäcka 
det ena. Lika knäckt i själen gick jag in 
till hotellets reception och fick låna 
deras telefonkatalog. Jag hade inte tur, 
nej, dubbeltur. En Boschfirma låg runt 
nästa kvarter, visserligen var det jätte-
stort, där jag fick tag på nya tändstift. 
Förmodligen var de lyckliga att åtmins-
tone bli av med tre. Turen stod mig bi 
igen då en liten Saabverkstad låg tio 
minuters gångväg från bilen. Jag tra-
vade dit med båda bensinpumparna, 
som testades och varvid det visade sig 
att den jag haft i reserv var lika död 
som en måndagskväll i Skånes Värsjö. 
Däremot fungerade den andra. Tillbaka 
till bilen, monterade in den gamla och 
bilen startade. Glad men ändå lite sur 
då en halv dag gått till spillo med strå-
lande solsken. Men, med en mycket 
tolerant käresta styrdes kosan mot 
Fyn. Men säg den glädje som varar för 
evigt. Så fort vi kommit utanför Köpen-
hamn började bilen att hacka. Vid 
minsta gaspådrag blev det värre och 
uppförsbackarna skall vi inte tala om, 
sådana finns ju för övrigt inte i Dan-
mark. Jag vari valet och kvalet om vi 
skulle vända tillbaka, men beslöt att 
fortsätta. Eldprovet kom på Stora 
Bältbron. Två gånger stannade bilen 

på bron, gissa om jag svor. Väl över på 
Fyn fann vi en campingplats till 
brädden fylld av campande danskar. 
Ett fruktansvärt ställe så trångt att man 
kunde sträcka sig från den ena hus-
vagnen till den andra. Och inte blev 
det bättre av alla sura miner när vi kom 
i den hostande och rykande 95:an. 
Dagen efter gjordes en sightseeing-
runda och senare på dagen kom vi 
över till Jylland, men nu hade mitt tåla-
mod tagit slut. I Fredricia letade vi upp 
den lokala Saabförsäljaren och bad om 
hjälp, som de faktiskt hade tid med. 
Visserligen stod alla på verkstaden 
villrådiga då ingen hade sett eller ännu 
mindre arbetat med en relik från nitton-
hundrasextiotre. Men, det konstatera-
des att det var bensinpumpen som 
krånglade. Någon visste att hundkojan 
hade en liknande pump, men det slu-
tade med att en universalpump anskaf-
fades och si, sedan fingerade den 
gamla 95:an som den skulle till glädje 
för mig och min tjej. Sedan avverkades 
Århus, Skagen och färjan över till Gö-
teborg för att slutligen möta upp på 
Kinnekulle Ring. 

Text & bild: Ulf Stenson 
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På väg till lackering! 

Ännu ett exemplar av "Norrländsk dussinvara" på väg mot färdig-
ställande. När bilen är klar återkommer ägaren, som är mycket 
duktig skribent, med fullständig historik och renoverings-
berättelse. Som syns är det en ljusblå kortnos i mycket bra skick. 
Undertill kan man skymta delar av det förflyttningsunderrede som 
renoveraren specialbyggt av profilrör och fyra stycken hjul för att 
kunna flytta sin dyrgrip. En mycket intelligent lösning. 

Gnussar Kroma 
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Båstad 
Classic Car 
Show 1999 
Ja, så var det då åter dags för denna 

klassiska utställning där bil- 
entusiaster samlas från år till år. Käre-
stan och jag släpade oss dit med den 
svårt hostande 95:an. Tanken var att 
jag skulle ha haft fler bilar med, men 
efter ett inbrott i en och en inte färdig-
ställd blev det som sagt var bara en. 

Eftersom både 95-och 99:orna hade 
jubileumsår försökte vi få dit en del 
fina just av dessa, men av det blev 
intet. Med andra ord som det brukar bli 
när folk inte orkar masa sie ned till 

sydligare trakter. Det är inte bara skå-
ningar som inte orkar förflytta sig har 
det visat sig! Dock så infann sia solen 
och det med besked, den sken obarm-
härtigt hela dagen. Som tur var är den 
ständigt tilldelade platsen begåvad 
med ett träd där vi skåningar fann vår 
svalka. Svalka sig kunde man också 
göra i det restaurangtält som arrangö-
rerna behagat smälla upp och som 
inkräktade på vårt utrymme. Detta 
hade större delen av den flertusende 
publiken också uppmärksammat med 
olidliga köer som följd! 

Hursomhelst, på plats infann sig Son-
etter, trubb- och långnos 95:or, 900 
cabbar, 99:or, varav en EMS, tvåtakts 
96:or och V4:or samt någon Sport och 
Monte Carlo. Dock fanns inte en enda 
92:a eller 93:a. Svagt! Vi fick också 
detta påtalat av publiken med all rätt. 
Så, alla ägare till dylika bilar: Skärp- 
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ning! Det går att köra med fordon som 
är äldre än fyrtio ån Själv fick jag några 
förfärande utrop då jag berättade att 
jag skulle med 95:an till Tjeckien. Visst, 
det hände små malörer, men det är 
bland annat det man minns. Skulle jag 
blåst ner i en 9000 i 150 Km/h skulle 
jag inte minnas något. 

En gång emellan slår mig tanken var 
alla gamla bilar tagit vägen då jag tän-
ker tillbaka på sportvagnsmeetingarna 
på Knutstorp, tex. i mitten av 70-talet 
som jag dokumenterat. Besök samma 
möte idag och i stort sett ingen av de 
bilarna finns med ute på banan. 

Nåväl, dagen förflöt, med betoning på 
flöt, dvs. svetten. Tyvärr är det så att 
det kommer för många bilar, man orkar 
inte gå runt och titta på allt sevärt. 

BAK RUTAN 

Bortemot tusen bilar kommer och de 
står tämligen packade i denna gröna 
oas. Istället sitter man under trädet likt 
Ferdinand under sin korkek för att till 
sist gå bort på marknaden för att 
trängas och svettas någon timme och 
de flesta kommer tillbaka med nyfunna 
fynd. Sedan — tillbaka till "korkeken". 
Så fördrivs dagen under fikande och 
ljugande. Precis som det skall vara i 
Båstad. 

Text & bild: Ulf Stenson 

NÄR NIORNA FIRADE 
990909! 

Undertecknad fick ett mail från en 
Saabfantast vid namn Andrew Peter-
son boendes i Portland USA, han und-
rade vad vi hade för festligheter den 9/ 
9-99 (inga vad jag vet). 
Själv hade han och andra Saabvänner 
ordnat ett 99 miles långt rally med 
Saab 99:or! 
Färden gick i sydlig riktning från Port-
land på väg 99W genom Cornvallis till 
korsningen mellan vägarna 99E och 
99W! 
Totalt deltog 17 stycken 99:or, en So- 

nett och två 96:or i detta 19990909 
rally. Olika Saabfantasters hem besök-
tes under resan, lunchen intogs natur-
ligtvis på Southside 99 Smokehouse! 
Detta finurliga sätt att fira våra bilar 
missade vi totalt. 

Saab club of North Americas klubb-
tidning heter Nines därför min fyndiga 
överskrift! 

Nedkortat och över- 
satt av Bernt Olsson 
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ETT STARKT FÖRBUND 
MHRF:s medlemmar har återigen visat att de 
har ett stort engagemang i frågor som är av 
gemensam angelägenhet för klubbarna och 
veteranfordonshobbyn. Inte mindre än 89 av 
MHRF:s 137 medlemsklubbar var represente-
rade på den nyligen hållna förbundsstäm-
man där sammanlagt 168 delegater träffades 
på Täby Park Hotel i Stockholm den 9:e okto-
ber i år. 

Den starka uppslutningen och den stora 
enighet som stämman gav uttryck för bety-
der att vi alla inom hobbyn kan se det kom-
mande verksamhetsåret an med tillförsikt. 
Den valda förbundsstyrelsen och medarbe-
tarna på MHRF:s kansli vill särskilt tacka för 
det förtroende stämman visade dem. Stäm-
mans stöd betyder att goda förutsättningar 
skapats för förbundsstyrelsen att bedriva ett 
givande och inspirerande arbete till gagn för 
alla medlemsklubbar och därmed hobbyns 
utövare runt om i landet. 

Bland de viktiga arbetsuppgifterna fram-
över är myndighetskontakter och omvärlds-
bevakning. Här måste vi jobba kraftfullt och 
oförtrutet. Det är av avgörande vikt att så 
tidigt som möjligt fånga upp allt som kan 
utvecklas till hinder för utövandet av vår ve-
teranfordonshobby. MHRF skall alltid finnas 
med som remissinstans när nya lagar och 
förordningar är i stöpsleven. Med faktaun-
derbyggda remissvar skall MHRF verka för 
att hänsyn tas till vår hobby och att veteran-
fordon är särbehandlade innan lagar träder 
ikraft så att vi kan fortsätta använda dem 
med rimlig frihet. 

Som ett led i omvärldsbevakningen sam-
verkar de fyra nordiska grannförbunden - 
LMK i Norge, Motorhistorisk Samråd i Dan-
mark, Finlands Automobilhistoriska Klubb 
och MHRF i Sverige. Nyligen har ett Nordiskt 
Möte ägt rum där det nordiska samarbetet 
har intensifierats bland annat i syfte att för- 

Lars A. lfsson,  

söka samordna våra myndighets- och politi-
kerkontakter och gå fram i gemensamma frå-
gor med samlad styrka. 

På det internationella planet är vi aktiva i 
bevakningen av EU och i kontakterna med 
våra EU-parlamentariker genom vårt inter-
nationella förbund IHVO, International His-
toric Vehicle Organisation. I mitten av sep-
tember deltog MHRF med C-G Lillieroth och 
Horst Briining i en informationsträff i Stras-
bourg med för hobbyn viktiga EU-parlamen-
tariker och journalister. Träffen, anordnad 
av IHVO och FEMA (Federation of European 
Motorcyclists Associations), bjöd på utflykt 
på mc, i historisk bil eller buss - bussen kom 
hela vägen från Oslo körd av våra norska 
vänner i LMK! Upphämtning utanför parla-
mentsbyggnaden, där ett antal tal hölls, och 
sedan en uppskattad färd med trevlig Alsage-
krog som utflyktsmål. Till hemfärden vid 23- 
tiden blev bussen favoritfårdmedel, eftersom 
kvällskylan var mer uthärdlig i denna. 

Det gångna året har MHRF anlitat Gun-
nar Elmgren som utredningssekreterare och 
remisskrivare. Gunnar har sadlat om från 
remissyttreri till fullblodsrytteri (läses åter- 
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försäljare for Ferrari och Maserati) och MHRF 
har inlett förhandlingar med ny utrednings-
sekreterare. Vi tackar Gunnar och säger Tal-
lyhoo, fast på italienska. 

AtCHRF:s framtida styrning och arbete är 
en annan angelägen uppgift som förbunds-
styrelsen har stämmans uppdrag att se över 
till nästa årsmöte. Då skall ett genomarbetat 
och i klubbarna förankrat förslag finnas. Ett 
delmål är redan med i budgeten för det nya 
verksamhetsåret, och det är att förstärka kans-
liet och försäkringsadministrationen med sam-
manlagt högst en tjänst. Detta påverkar inte 
klubbarnas medlemsavgift all MHRF, den fast-
ställdes av stämman att vara oförändrad till 
nästa årsmöte. 

Nya krafter i förbundsstyrelsen är Eivor 
Fredriksson från Mercedes-Benz Gruppen 
Sverige, Bo Kallhagen frän The M.G. Car 
Club of Sweden och Kenneth Knutsson från 
Svenska Volvo PV-klubben. Välkomna! 

BAK RUTAN 

Kontinuerlig information om saker av in-
tresse publiceras i MHRF:s informationsblad 
"På Gäng" som distribueras till alla klubbar 
för publicering i deras medlemstidningar. 

Vi har nyligen börjat arbeta med tre e-
postadre,ssregister, ett för ordförande, ett för 
sekreterare och ett för redaktörer. På det sät-
tet kan vi mycket snabbt få ut information till 
klubbarna när det behövs. Något mer än hälften 
av personerna i de grupperna kan visa redan 
har e-post och fler kommer. 

Sist men inte minst riktar vi en välkomst-
hälsning Ull två nya medlemsklubbar i lkftIRF. 
Det är Svenska Opel Coupä Klubben 67-71 
Rekord/Commodore, bildad 1980, och Wexiö 
Motorveteraner, bildad 1975. 

För MHRF, 
Lars Adolfsson, ordförande. 

1999 har varit ett trafikpolitiskt aktivt år. 
Motorhistoriska Riksförbundet har, faktiskt 
som aldrig förr, varit med i leken. Tack vare 
träget arbete och visst nötande i maktens 
korridorer har vi gjort hela hobbyns stämma 
hörd på ett bra och respektabelt sätt. 

Det handlar om två betydelsefulla statliga 
utredningar, Trafikbeskattningsntredning-
en och Vägtrafikregistrering. 

Redan för flera år sedan hade vi kontakt 
med utredningssekreteraren i Trafikbeskatt-
ningsutredningen. Men utredningen fick 
tilläggsdirektiv och blev försenad. 

Under tiden ägnade vi vår tankemöda åt 
en annan far vår del viktig utredning, nämli-
gen Vägtrafikregistrering (S0U1998:162). 

Utredningen är riktad åt två håll; dels kör-
kort, dels registerhållning. Av naturliga skäl 
har Motorhistoriska Riksförbundet inga syn-
punkter på körkorten. Vad vi än må tänka om 
dessa så är de ju utanför vår domvärjo. Såle-
des är det registerhållningen och inget annat 
som vi ägnat våra krafter åt. 

Hobbyns stora problem är den så kallade 
administrativa skrotningen. Alltså att fordon 
vars registerhållningsavgift inte betalas ska 
avföras - skrotas administrativt - i takt med 
att tiden går. 

För att göra en lång historia kort så har 
Vägverkets Centrala Bilregister inte varit till-
räcldigt på bettet. När den administrativa skrot-
ningen infördes för tiotalet år sedan tog man 
ett duktigt tag i de fordon som inte lämnat 
avställningen på många är. Sedan hände inte 
mycket. Följden blev att det finns hundratu- 

sentals fordon som är avs •tållda och som av 
en skatteexpert kan ses som potentiella "30- 
årsbilar", alltså bilar som skulle kunna stöka 
till det vad den rullande trettioårsgränsen be-
träffar. 

Motorhistoriska Riksförbundet framförde 
åsikten att många av dessa bilar helt enkelt 
inte existerar. De kan ha hemskrotats för 
länge sedan, exporterats österut eller offrats 
till folkracingens fasor. Kontentan är att dessa 
bilar inte längre är i livet och aldrig kommer 
att belasta vår generösa rullande trettioårs-
gräns. 

Vi påpekade vidare att det i Europa finns 
rullande gränser mellan 20 och 35 års ålder. 
Vi underströk att kraftfulla inskränkningar i 
brukandet av dessa fordon är mycket sällsyn-
ta och att vi, i Sverige, kunnat göra en egen 
utredning så sent som vintern 1997 som vi-
sar att den genomsnittliga körsträckan för 
samlarfordon oavsett ålder är cirka 800 kilo-
meter per år. 

Motorhistoriska Riksförbundet har också 
framfört att det vore lämpligt att register-
h Allningsavgiften (som nyligen har sänkts 
till 35:-/är) skulle bli indrivningsbar om den 
flera år i rad inte erlades. Värt resonemang är 
enkelt: alla inom hobbyn som önskar bevara 
ett fordon för framtida renovering är med 
säkerhet beredd att betala några tior om året 
för att "hålla liv" i fordonet. Däremot år det 
inte bra om de som inte har ett motorhisto-
riskt intresse kan komma undan avgiften och 
på så sätt bidra till att skapa den missvisande 
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statistisk som idag ger sken av att det skulle 
finnas hundratusentals skattebefriade fordon 
som en dag skulle kunna invadera Rikets vå-
gar. 

Motorhistoriska Riksförbundet har också 
påpekat hobbyns intresse av att kunna fä 
registreringsnummer som har bäring på for-
donets ålder; alltså att det ser löjligt ut när ett 
fordon frän 1899 har ett nummer som till 
exempel PAK 123. 

Dessutom har vi understrukit vår roll som 
myndighetsutövare. När remissvaret lämna-
des in hade Motorhistoriska Riksförbundet 
redan utfört 250 ursprungskontroller av for-
don som varit svära att härleda för AB Svensk 
Bilprovnings experter. 

Beträffande registreringsbesiktning har Mo-
torhistoriska Riksförbundet understrukit vik-
ten av att EU-direktivet 96/96 efterlevs. I det-
ta behandlas den nationella bilprovningens 
roll. Det är helt uppenbart att EU inte anser 
att gamla fordon skall besiktigas efter dagens 
tekniska normer. Sedan dess har en EU-dom 
som innebär att tidigare EU-registrerade for-
don inte skall kunna nekas vunnit laga kraft. 

Vår slutkläm till utredningen Vägtrafik-
registrering (SOU 1998: 162) år att fordon 
för vilka registerhållningsavgiften inte betalts 
på tre är bör skrotas administrativt. 

Trafikbeskattningsutredningen (SOU 
1999:62) kom till slut med sitt slutbetänkan-
de. Detta innehöll bland annat det kontrover-
siella förslaget att alla bilar och motorcyklar 
skulle betala samma skatt. Detta skulle inne-
bära en nivå på cirka 1200 kr per fordon och 
år. Populärt bland många bilister, oerhört 
impopulärt bland motorcyklisterna. Utred-
ningens resonemang är naturligtvis att det 
år lättare att ta betalt för rätten att trafikera 
vägnätet än att ta betalt efter vikt som varit 
den i Sverige förhärskande idén så länge vi 
kan minnas. Andra länder har dock sedan 
årtionden tillämpas just den idé som Trafik-
beskattningsutredningen nu lanserar. Man 
kan säga att vägtrafikskatten tenderar att bli 
mer trångselrelaterad och mindre slitagerela-
terad. 

Oavsett vad vi drabbas av till vardags kan 
vi säga att för hobbyns del år Trafikbeskatt-
ningsutredningen goda nyheter. Hår' har näm-
ligen alla hobbyns synpunkter tagits till vara 
på ett mycket bra sätt. Nästan alla synpunk-
ter vi framfört under utredningsarbetet har 
kommit med. 

Det allra viktigaste är att utredningen inte 
vill förändra den rullande trettioårsgränsen. 
Lika viktigt, men kanske inte för alla inom 
vår hobby, är att utredningen lyssnat på våra 
signaler beträffande de tunga fordonen. En-
kelt uttryckt föreslår utredningen att de tunga  

fordonen ska behålla den rullande trettioårs-
gränsen och vara undantagna frän vägavgif-
ten under förutsättning att fordonen inte 
regelbundet används till godsbefordran. 

Columbi ägg! Eller hur? Så logiskt, så ele-
gant! Och, naturligtvis, helt i hobbyns bästa 
intresse. 

Många ägare av tunga fordon har hört av 
sig till Motorhistoriska Riksförbundet för att 
fråga "hur det går". Just nu finns inget mer 
att säga än att "hittills har det gått bra". 

Dessutom har Motorhistoriska Riksförbun-
det i sitt remissvar föreslagit att traktorer 
och släpvagnar också ska omfattas av den 
rullande trettioårsgränsen. Om släpvagnar-
na inte kan tas med menar Motorhistoriska 
Riksförbundet att i alla fall husvagnarna borde 
tas in i den skattefria gruppen. Vi har fram-
fört att ingen som husvagnssemestrar år be-
redd att leva med den standard som gällde för 
mer än trettio är sedan. Det finns faktiskt 
stora möjligheter att den här logiken vinner 
gehör. Vi håller tummarna och väntar med 
spänning  

För bägge utredningarna är remissrun-
dan nu avslutad. Vi vet just nu inte mer än 
att branschorganet Bilindustriföreningen stöd-
jer förslaget om lika skatt för bilar och mo-
torcyklar. I övrigt har remissinstanserna valt 
att hålla sin profil på lägsta nivå. Så gör även 
Motorhistoriska Riksförbundet som väljer att 
bara informera sina medlemmar, det vill såga 
de klubbar som är anslutna till riksförbundet. 

Nästa steg är att utredningarnas förslag 
kompletteras med remissinstanserna synpunk-
ter. Därefter blir förslagen propositioner som 
föreläggs Riksdagen. 

Når propositionerna år klara återkommer 
vi till våra medlemmar. Men framför allt kom-
mer vi att höra av oss med eventuella kom-
pletterande synpunkter till dem som har att 
fatta de avgörande besluten. 

Gunnar Elmgren 

Glömd kamera 
på årsmötet. 
Vid årsmötet på Täby Hotell i Stockholm glömde 
någon klubbrepresentant en riktigt bra ka-
mera under sin stol. Han/hon satt långt bak 
till vänster i lokalen, tre eller fyra bänkrader 
från utgången. 

Ingen har hört av sig till oss eller till hotel-
let. Återfås mot beskrivning! 

Kansliet 
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Ny utbildningsrunda för 
MHRF-försäkringens besiktningsmän. 
Under en turné som pågick i mer än ett år 
träffade Helen Elmgren och Björn-Eric Lindh 
för några år sedan över 500 av de närmare 
700 besiktningsmännen inom de 137 klub-
barna. De informerade då om hur försäkring-
en fungerade, gick igenom olika varianter och 
diskuterade önskemål och problem. 

Under 2000 räknar vi med att börja en ny 
turné. Liksom förra gången blir det kvälls-
möten på vardagkvällar på bortåt 30 platser i 
landet. 

Den här gången skall vi speciellt diskutera 
vad som kan och bör godkännas när det gäl-
ler avvikelser, feta bakdäck, slitna lackering-
ar och annat intressant, allt illustrerat med 
aktuella bilder på fordon. 

Man kommer dessutom att diskutera ska-
dehantering och berätta om hur det går till, 
och vad det egentligen kostar att reparera 
svårt skadade fordon. 

Helen ElmgrenlBjörn-Eric Lindh 

VARNING för höjda 
trafikförsäkringsavgifter! 
Den 1 juli 1999 höjde Trafikförsäkringsför-
eningen TFF avgifterna för oförsäkrat for-
don. 

Så fort man blivit ägare till ett på'ställt 
trafikförsäkringspliktigt fordon är man skyl-
dig att se till att det är trafikförsälcrat. Trafik-
försäkring är den enda försäkring Du måste 
ha enligt svensk lag (TSL 2 §)! Trafikförsäk-
ringen är den försäkring som täcker person-
skador på förare och passagerare och de ska-
dor som Ditt fordon orsakat. 

En vanlig missuppfattning är att man har 
sju dagar på sig att trafikförsäkra sitt fordon. 
Detta är fel! Föregående ägares försäkring 
upphör så fort man har betalt fordonet. 

Om fordonet inte är avställt i Centrala 
Bilregistret krävs försäkring även om det står 
uppallat i garage, har körförbud eller har 
motorn urtagen. 

Hur hög år avgiften? 
Fr o m 1 juli utgår TFF från den högsta 
premie som något försäkringsbolag skulle ha 
tillämpat för ett fordon i samma fordonsslag, 
t ex personbil. Denna höjs sedan med tio pro-
cent. Avgiften tas alltid ut med lägst 200:-. 

Avgiften för en oförsäkrad personbil per 
dag blir, utöver de 200 kronorna, 52.95. Tio 
oförsäkrade dagar blir alltså 200:- + 529:50, 
vilket är en svindlande summa om man jäm-
för med en MHRF-försäkring som per helår 
och helförsäkring före 1950 kostar 278:-. 

Det blir ännu värre om man har en oför-
säkrad motorcykel med slagvolym över 125  

kubik. Det kostar 200:- + 106,42 per dag. Tio 
oförsäkrade dagar blir då 200:- + 1 064:20. 
För den summan kan man MHRF-försäkra 
en motorcykel före 1950 i drygt fem år. 

En motorcykel på högst 125 kubik kostar 
"endast" 18.15 per oförsäkrad dag + samma 
grundavgift 200:-. 

Varför tar TFF ut den häravgiften? 
Avgiften är avsedd att vara ett påtrycknings-
medel på fordonsägaren att teckna trafikför-
säkring och ge gottgörelse för skador som 
orsakas av oförsäkrade fordon. 

Du kan försäkra innan du köper. 
Vårt råd till medlemmarna är att kontakta 
oss eller klubben redan innan man köper ett 
fordon. Det går att ordna försäkring innan 
man blivit ägare. Det går också att ringa till 
Folksam och ta en vanlig trafikförsäkring för 
att sedan i lugn och ro ordna med MHRF-
försäkring. 

Kanske blir det billigare i framtiden, 
men det år ändå bortkastade pengar. 
MHRF har tagit kontakt med TFF för att få 
dem att inse att det är orimligt höga avgifter 
när det gäller våra hobbyfordon. Vi har fått 
ett svar som visar att de kan tänka sig att 
diskutera saken med oss. Vi återkommer i 
ärendet! 

Helen Elm gren 
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Möte i Nordiska 
Motorhistoriska 
Förbundet. 
Sedan ett antal år träffas representanter för 
de nordiska länderna - Danmark, Finland, 
Norge och Sverige - för att dryfta saker av 
gemensamt intresse. 

Under åren har medlemsländerna kunnat 
ge varandra råd och stöd i olika frågor, bl.a. 
gällande regler och lagförslag som berört vår 
hobby. Bra förslag som underlättat brukande 
av äldre fordon har varit lättare att genom-
driva när man kunnat visa på positiva effek-
ter i något grannland. 

Årets Nordiska möte hölls 30-31 oktober 
i Stockholm med MHRF som värd. 
En rundvandring på och visning av MHRF:s 
kansli på Tomtebogatan gjordes liksom ett 
besök hos en klubbmedlem med innehållsrikt 
garage, detta för att få lite praktisk anknyt-
ning till hobbyn. 

Mötet som följde visade att man har lik-
nande problem i alla länderna, bl.a har mc-
skadorna i Norge ökat med 200% sista året. 
Utgifterna för mc-skador överstiger nu vä-
sentligt intäkterna. En liknande utveckling 
sker i Sverige, om än inte lika negativ. 

Då det gäller myndighetsområdet visar det 
sig att ländernas riksförbund nu är remissin-
stanser för sådana förslag som rör brukan-
det av våra samlarfordon. Liknande regler  

för skattebefrielse gäller, men i Norge har 
myndigheterna infört en extraavgift på 150- 
200 kr som läggs på försäkringspremien. En 
sorts smygbeskattning. 

Den körsträckestatistik som redovisades på 
MHRF:s miljökonferens 1997 och som visat 
sig ytterst värdefull vid våra myndighetskont-
akter, har fått sina efterföljare både i Dan-
mark och Norge. Det visar sig att danskarna 
kör något mer än vi svenskar, kanske p.g.a. 
sina mildare vintrar. 

Ett försök att göra en samnordisk produk-
tion av både Annonsmagasinet och Evene-
mangskalendern skall utredas under kom-
mande år. Annonsmagasinet var 1998 Sveri-
ges största motorpublikation, med över 60.000 
tryckta exemplar. Evenemangskalendern tryck-
tes i 82.000 ex. och distribuerades för andra 
året till landets turistbyråer. 

Till mötet var även FEMA:s och IHVO:s 
lobbyist i Bryssel Bob Tomlins inbjuden. Bob 
redovisade några resultat av EU-arbetet samt 
informerade vilka hot som kan förväntas i 
framtiden. Att ha representation i Bryssel 
och Strasbourg blir allt viktigare, det är där 
de övergripande besluten som påverkar vår 
hobby tas, vare sig vi är medlemmar eller ej. 

På hemmaplan är det nordiska samarbetet 
av stor vikt och bör på sikt öka. Restriktioner 
som föreslås på ett ställe får snart efterfölja-
re. Alla vill vi ju fortsätta att köra våra sam-
larfordon på allmänna vägar ett bra tag efter 
tusenårsskiftet. 

C-G Lillieroth 

Inga vinterdäck för Ny upplaga av stöld-
bilar äldre än 30 år. och brandfoldern. 
När de nya bestämmelserna om vinterdäck 
börjar gälla den 1 december har det gjorts ett 
undantag för de skattebefriade bilarna som 
är 30 år gamla eller äldre. 

Det betyder att vi kan fortsätta att träffas 
på vinterrallyn som vanligt, och kanske ta 
den lilla turen på nyårsafton. 

Däremot skall man inte glömma att det 
finns något som heter "vårdslöshet i trafik", 
och skulle en olycka drabba ägaren till en 
Volvo Amazon eller Mercedes-Benz från 60- 
talet i samband med t.ex. körning till jobbet 
är det inte säkert att polisen skulle se genom 
fingrarna med det. 

Björn-Eric LindhlHorst Briining 

För bortåt sju år sedan gav MHRF-försäk-
ringen ut ett litet häfte som behandlade brän-
der och brandsäkerhet beträffande äldre for-
don. Den gick gratis till alla som hade MHRF-
försäkring, och blev så populär att vi fortfa-
rande får beställningar på den. Tyvärr är den 
för länge sedan slut. 

Bo Kallhagen skrev det förra häftet, och 
han har nu tillsammans med Björn-Eric Lindh 
utvidgat och uppdaterat innehållet. Dessut-
om finns nyskrivna kapitel om olika typer av 
stöldskydd, både för fordon och garage. 

Vi räknar med att det nya häftet skall komma 
ut under år 2000! 

Björn-Eric Lindh 
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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 MRRY 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 träffverksilinhet. 
Ser våra beslutsfattare, myndigheter och all-
mänheten att vi tar vårt miljöansvar på all-
varar 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 musöet. 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/mhrf).  

Många 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 tillralle att åka i en veteranbil eller-mc. 

Klubbarnas miljöarbete. 
Mänga klubbar har redan idag väl fungeran-
de "miljöutskott" som arbetar med att för-
bättra och utveckla miljöskyddet samt sprida 
denna kunskap, om bl.a. materialval vid ren-
overingar, hantering av oljespill, miljövänlig-
are kemikalier, återvinning m.m. till medlem-
mar och andra klubbar. 

Som exempel kan nämnas PV-klubben som 
varit väldigt duktig på att erbjuda sina med-
lemmar miljöriktiga reservdelar, samt The 
M.G. Car Club of Sweden med en egen miljö-
policy. 

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 for-
don vid rallyn eller träffar. Visa en pågående 
renovering, gärna där ungdomar är inblan-
dade, gör garagebesök hos några medlem-
mar. Tala om hur försvinnande få mil ett 
veteranfordon körs i jämförelse med ett bruks-
fordon m.m. Endast fantasin sätter en gräns 
för vad som kan göras. Det är betydligt svåra-
re för beslutsfattarna att försämra hobbyns 
villkor om matt lärt känna personer i fören-
ingarna och fått en positiv bild av gammel-
fordonshobbyn. 

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

rätt inställd tändning och förgasare spa-
rar både miljö och plånbok. byt kompo-
nenter 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 mil-
jölagar och skyddsbestämmelser. 

• Vid motorrenovering bör hårdare ventil-
säten 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 
ändamål, den innehåller upp till tusen gång-
er 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 mån miljövänliga bil-
vårdsprodukter (miljömärkta), schampo, 
avfettningsmedel m.m. Helst sådana som 
är biologiskt nedbrytbara. 
Tänk på att ett välvaxat fordon håller sig 
renare längre, år lättare att tvätta och 
kräver mindre rengöringsmedel. 
Om tvättning ej kan ske i särskild spolhall 
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 
direkt ut i vattendragen. 
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Namn, adress, 	 E-post 
Lars Adolfsson 
Unjemästary. 61, 162 70 Vällingby 
Åke Andersson 
Hagalunds gård, PI1530B 140 23 Enhörna 
Carl-Gunnar Lillieroth 
Klabböle 258, 905 87 Umeå 
Horst Bröning 
Rätte Mölla, Vedby 7552, 264 93 Klippan 
Hans-Åke Hansen 
Resedavågen 8, 183 30 Tåby 
Bo Kallhagen 
Backgatan 34, 653 44 Karlstad 
Eivor Fredriksson 
Kungsholmsgatan 9, 112 27 Stockholm 
Kenneth Knutsson 
Trumslagargatan 2A, 125 34 ./klysjö 
Lars Hedström 
Dvårglinsgränd 74, 165 77 Hässelby 

Funktion Styrelse 

Ordförande 

V. ordförande 

Förbundssekr. 

Kanslisekr. 

Förbundsekonom 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

lars.adolfsson@sema.se  

ake.andersson@scandic-hotels.com  

carl-gunnadillieroth@genlys.slu.se  

mhrf@mhrf.se  eller bruning@algonetse 

hans-ake.hansen@ocb.se  

bo.kallhagen@kd.srv.se  

eivor.fredriksson@swipnetse 

08991880@telia.com  

lars.hedstrom@mailbox.swipnet.se  
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Miljökodex för veteranfordonsägaren. 
• Visa respekt för vår miljö vid all verksam-

het. 

• När så är möjligt använd bränslen och 
material som uppfyller kretsloppsprinci-
pen. 

• 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 åter-
vinningsstationer. 

Ständig miljöutveckling. 
MHRF:s målsättning är att vi alla skall ut- der till kansliet, berätta gärna vad just din 
vecklas på miljöområdet och vara lyhörda för klubb gör. 
tidens strömmningar. 

Har du eller din klubb ytterligare förslag 
till åtgärder på miljöområdet, sänd några ra- C-G Lillieroth I miljö 

Motorhistoriska Riksförbundet 1999/2000 

Övriga funktioner 

Bokföring 

Revisor (aukt.) 

Revisor 

Juridisk konsult 

Valberedning 

Valberedning 

Valberedning 

Annonsbladet 

Gia Bröning 
Rålle Mölla, Vedby 7552, 264 93 Klippan 
011e Landin 
Box 150 11, 161 15 Bromma 
Anders Ericsson 
Box 4007, 195 04 Rosersberg 
Carl-Einar Mellander 
V. Hamngatan 12, 411 17 Göteborg 
Bengt Dieden (smk) 
Box 111, 123 22 Farsta 
Sören Hammer 
Mackumsgatan 4, 302 35 Halmstad 
Sven Olof Persson 
Dalagatan 122, 295 36 Bromölla 
Gunnar Geijer 
Box 1008, 271 00 Ystad 

bruning@algonetse 

landrev@telia.com  

anders.ericsson@mgcc.se  

businesslaw@swipnetse 

frog@swionetse 

hammershus@telia.com  

svenolof-persson@bromolla.mailtelia.com  

geijers.ega@swipnetse 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
Telefon 08-30 28 01 
Fax 08-31 27 06 
Besöksadress Tomtebogatan 33 440>  
Adress 
Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
Box 21152 100 31 Stockholm 
E-post till kansli: inhrf@mhrf.se  
Hemsida: www.autositesse/mhrf 

Chefredaktör & ansvarig utgivare Lars Adolfsson 

I redaktionen Björn-Eric Lindh och Horst Bröning 

Varning! 
Indianer på rymmen! 
På sistone har det ute i Europa försvunnit 
flera Indian-motorcyklar från 40- och 50-tal. 
Enligt den svenska Indian-klubben är det sä-
kert fråga om i förväg noga planerade stöl-
der. Eftersom priset på bra Indian-cyklar lig-
ger mellan 150-250.000:- är det mycket peng-
ar att tjäna, vare sig man säljer den stulna 
cykeln hel eller i delar. 

Det finns risk för att stölderna sprider sig 
även till Norden, och Indian-ägare bör alltså 
vara extra vaksamma, speciellt om deras fina 

BAKRUTAN 

cyklar har varit fotograferade i motortidningar, 
eftersom registreringsnummer är bra att ha 
för tjuvar som den vägen kan spåra ägaren 
och hans adress. Indian-klubben har redan 
varnat sina medlemmar. 

De utan jämförelse mest stulna cyklarna i 
Sverige är Harley-Davidson, oftast från åt-
tio- eller nittiotal. Vi har inte så många mo-
derna sådana i MHRF-försäkringen, men 
även ägare med äldre H-D bör se om sitt 
garage. H-D-delar är lätta att bli av med för 
tjuvarna, och dom sover inte alls illa om nät-
terna för att de slaktat en fin originalcykel för 
att sälja den i delar. 

Björn-Eric Lindh 

Vill klubben ha sponsorpengar? 
Varje år avsätts ca 30.000:- i MHRF-försäk-
ringens budget för "sponsring" av klubbeve-
nemang. I första hand går pengarna till klub-
bar som arrangerar extra stora saker, t.ex. 
internationella träffar, i andra hand till klub-
bar som firar jubileum av något slag och i 
samband med detta vill göra något extra. 

Nästa år inträffar det första 50-årsjubileet 
bland de svenska klubbarna. Det år Automo-
bilhistoriska klubben (AHK) som grundades 
redan 1950. 

Vill du att också din klubb skall komma i 
åtanke ber vi dig senast den 1 februari skriva 
till MHRF-försäkringen och berätta vad ni  

skulle vilja använda bidraget till. I regel ligger 
bidragen på 1.000:- till 5.000:-. När vi be-
stämmer oss sneglar vi naturligtvis på hur 
många försäkringar klubben har i förhållan-
de till sitt medlemsantal, och på hur försäk-
ringstillströmningen från klubben är. 

Varför vi inte sätter av mer pengar till 
sponsring? Helt enkelt därför att pengarna 
kommer från försäkringstagarna — om vi höjde 
alla premier med 1:- skulle vi få in ytterligare 
närmare 25.000:- som kunde användas till 
sponsring, men ambitionen är naturligtvis 
att hålla försäkringspremierna nere. 
Helen ElmgrenlBjörn-Eric Lindh 

Nordiska Evenemangs-
kalendern 2000 
Snart är det dags för nästa års kalender. Vi har 
fått vissa synpunkter på att senarelägga dead-
line så att alla klubbar kan få sin planering klar 
och därmed sina evenemang med i kalendern. 
Detta i sin tur skulle innebära att vi inte får hela 
april månad med i kalendern. I år har aprileve-
nemangen rymts på en halv sida mot majs tre 
sidor. Därför är det viktigt att vi får era syn-
punkter på detta. 

Kalendern kommer som vanligt att distribu-
eras till alla klubbar enligt principen antal an-
mälda medlemmar plus tio procent. 

Tyvärr finns det några klubbar som inte 
skickar ut kalendern och jag skulle gärna höra 
av dessa. Det är onödigt att lägga ner pengar på 
tryck om kalendrarna ligger kvar hos klubben. 

Kalendern kommer även nästa år att i sam-
arbete med järnvägs- och ångbåtshistoriker att 
distribueras till bl.a. alla turistbyråer. 

Horst Briining 

Lotteri 
Efter önskemål från några klubbar är Riks-
förbundet nu anslutet till FSL (Folkrörelser-
nas Samarbetsorgan för Lotterifrågor). Det-
ta innebär att våra klubbar kan sälja Bingo 
lotter m.m.. 

För information om detta, samt adresser 
och telefonnummer till närmaste kontor, går 
det bra att ringa oss på kansliet. 

Horst Brun ing 
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Saabfestivalen 
1999 
Vilken fest! 

Mer än 200 bilar på ICinnekulle Ring! 
Bortåt 10 000 besökare i och utanför 
museet! Årets Saabfestival blev en 
succé som höll på i två dagar, den 17- 
18 juli. 

"Saab är en livsstil!" hade en av delta- 

garna skrivit på utställningsskylten i 
sin bil. När det är dags för Saab-festi-
val kommer de verkliga entusiasterna, 
då är inga avstånd för långa till bilar-
nas "hemstad", Trollhättan. Och det 
spelar ingen roll om bilen är en tidig 
92:a eller senaste 9-5 kombi eller Vig-
gen, entusiasmen är lika stor. Det är 
nåt magiskt med Saab! 

Och likaväl som bilarna skiljer sig från 
mängden, lika annorlunda är ägarna. 
Här finns den kortsnaggade, brun-
brände 25-åringen med solglasögon av 
senaste snitt och maxutrustad 9000 
Aero likaväl som senioren med hel-
skägg och 93:a i bruksskick som kom- 
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mer kvällen innan och 
föredrar sovsäck i natu-
ren - eller på parkerings-
platsen - framför kval-
miga hotellrum. Eller han 
som kom från Holland, 
med en gammal 99:a 
kombikupé utrustad med 
husbilstillsatsen Topp-
ola, som han självklart 
skruvade av, för nöjet att 
få köra på Kinnekulle 
Ring - utan baklucka! 

Och alla historier Saab-ägare emellan! 
Om renoveringar och detaljskillnader, 
om tvåtaktstrimning och turbochips. 
Och alla personer och personligheter, 
förstås. Mäster själv är ju Erik Carls-
son, som alltid brukar ha en god histo-
ria till hands - som vid söndagens pris- 

utdelning i 95-klassen till exempel. Att 
han 1961 körde Saab 95 i Monte Carlo-
rallyt för att det då var Saabs enda 
modell med fyrväxlad låda vet ni för-
stås. Men visste ni att de innan rallyt 

bytte tak på bilen? Två gånger. Det var 
så att Saab skulle lansera en världs-
nyhet, den s k "lufthyveln" på 
herrgårdsvagnen och då självklart ville 
att rallybilen skulle ha finessen. Så 
mekanikerna bytte tak. Men så änd-
rade sig företagsledningen och ville 

skjuta upp lanse-
ringen, från januari 
till mars. Så det blev 
till att byta tak - en 
gång till! 

Men förre kartläsaren 
Torsten Åman, nu-
mera PR-chef på Saab 
Opel Sverige, kan 
berätta han också. 
Som när Erik i 
Safarirallyt fick ho-
nom att springa före 
rallybilen på vad-

ställena, för att vattnet inte skulle vara 
för djupt. "Spring fortare Åman, an-
nars kör jag över dig!" ropade Erik från 
sin plats bakom ratten. 
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I sista heatet, 
för rena 
tävlingsbilar, 
svarade Fred-
rik Elcendahl, i 
sin högtrim-
made vita och 
röda 93:a, för 
både dramatik 
och publi-
kens jubel. 

    

Körglädje på Kinnekulle 

Visst handlar Saab-magin om kör-
glädje. Årets festival började på 
Kinnekulle Ring, tävlingsbanan 6-7 mil 
nordost om Trollhättan. Här var det 
entusiasterna i turboldubben, Saab 
Turbo Club of Sweden, som svarade 
för att allt fungerade. Någon tävling 
var det förstås inte fråga om, utan bara 
ett tillfälle för Saabägare 
att få prova sin bil på en 
riktig tävlingsbana. 

Klockan elva släpptes 
det första heatet ut på 
banan, tvåtaktssaabarna 
som med ylande motorer 
vittnade om äkta kör-
glädje. Efter en timme var 
det dags för V4:or och 
Sonetter och sen följde 
allt nyare bilar, med allt 
högre farter. 

- Gasen 
hängde upp 
sig, berättade 
han efteråt, 

när han i en utförsbacke tappade kon-
trollen över bilen, som efter några 
svansviftningar gick upp på två hjul — 
och medan publiken både jublande 
och andlöst tror att han skall slå runt - 
istället kör ut i sandfällan mitt i kurvan, 
får ner bilen på alla fyra hjulen, och 
fortsätter ut på banan. 

- Jag har aldrig sett någon bil gå så 
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om" var alla överens om. 

Bortåt 10 000 besökare 
på Saab-festivalens an-
dra dag. 

Om lördagens festival 
förgylldes av strålande 
solsken, så fick sönda-
gens festival, med gråa 
moln och några lätta 
regnskurar, förgyllas av 
en entusiastisk publik. 

högt upp på två hjul utan att slå runt, 
menade Uno Dahl som låg alldeles 
bakom och såg det hela från förarplats 
i sin Saab Sport -64. 

Med på Kinnekulle fanns 
också de verkliga 
proffsen. Per Eklund, 
som leder EM, visade 
upp sina rallycrossbilar - 
och nästan lika impone-
rande "turnébuss". An-
ders Norstedt, som har 
startat "Team Motor-
sport" visade upp sina 
bilar, dels den S-3 2,0i 
som Peter Holmberg kör i 
rallycross och dels den 
9-3 turbo som Roger 
Lagergren kör i rally- 
cross grupp N. Per Johansson kör 
Saab 9-3 i F2-klassen i rally och Mor-
gan Antonsson visade upp sin fyr-
hjulsdrivna 9-3 som han kör rallycross 
med i både SM och EM. 

Det blev, kort sagt, en härlig dag på 
racerbanan. "Det här måste vi göra 

- Mellan 7000 och 10 000 besökare tror 
jag vi haft här på området, sa musei-
chefen Peter Bäckström. Både Saab-
ägare, Saabentusiaster och vanliga 

turister som varit här i samband med 
Fallens Dagar. Och runt 250 bilar på 
utställningsområdet - räknar vi med 
parkeringarna runtomkring blir det nog 
minst 500. 

41".7 

Här hade alla deltagarnas bilar parke-
rats modellvis, de äldsta bilarna för 
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sig, nyare 900 och 9000 för sig osv. 
Här fanns en marknadsplats med för-
säljning av begagnade - och delvis 
nya Saabdelar och litteratur och här 
fanns 
utställnings-
tält för de 
största 
klubbarna, 
turbo-
klubben, 
Svenska 
Saab Re-
gistret och 
den helt 
nystartade 
99 Turbo 
Associa-
tion, en 
klubb för 
ägare till 

tidiga turbobilar i originalskick. Per 
Eklunds och de andra tävlingsbilarna 
från Kinnekulle fanns också här, liksom 
medarrangören Bilsport/Nostalgias tält 
med tidningsförsäljning. 
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De finaste bilarna, de som vunnit på 
någon tidigare festival, ställdes upp 
för sig, mittemot fanns specialbyggen, 
bilar som på ett eller annat sätt 
"customiserats". Här fanns Ekke Nagl 
med en av de mest spektakulära, mås-
vingebilen "Blue 
Spirit" som Leif 
Mellberg byggde 
i början av åttio-
talet och som nu 
återbördats till 
Sverige. 

- Men jag har bara 
kört den 30 mil, på 
två år, avslöjade 
Ekke som vann 
domarnas gunst 
och fick pris i 
customldassen för 
sin numera helvita 
skönhet. 

Pris för längsta färdväg - om det fun-
nits något - borde nog Stef van Don-
gen från Holland ha fått. Nu fick han 
istället pris i 99-klassen för sin oerhört 

fint renoverade, kardinal-
röda 99 Turbo från 1978. 

Tidiga 99:or börjar för 
övrigt bli alltmer intres-
santa i samlarkretsar. En 
tvådörrars, vit -70:a som 
gått 19300 mil, "stillsamt 
renoverad", kunde Ulf 
Andersson i Uddevalla 
visa upp. Och en annan - 
70:a, i savannabeige, 
hade Roy Karlsson lyck-

ats hitta, "aldrig vinterkörd och tidi-
gare ägd av två gamla tanter" enligt 
ägaren. Mätarställningen 3855 mil ty-
der nog på att det också är sant. 

En annan lågmilare kunde man hitta 
bland 96:oma, en 66:a - sista årgången 

med tvåtaktsmotom - i olivgrönt som 
bara gått 5000 mil och såg lika fm ut 
som när den lämnade fabriken. Trots 
att den var i orenoverat originalskick. 
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Till och med 93-klassen vanns av en 
lågmilare, Magnus Lindbergs röda 93B 
från 1958, vars vägmätare på vägen till 
Trollhättan slog om till 6800 mil. Lite 
extra poäng blev det nog också för de 
vita däcksidorna, det tidstypiska tak-
räcket och därtill hörande resväskor. 

Raka motsatsen - ifråga om miltal - är 
Stig Anderssons 96 V4 från 1968, i den 
då populära färgen silversand, som har 
rullat mer än 30 000 mil. Bilen är dock 
pedantiskt helrenoverad och vann, 
helt välförtjänt, sin klass. 
I Sonettklassen hade domarna säkert 
inget lätt val, men fastnade slutligen 

för Inge Ivarssons tomatröda Sonett 
ILI från 1971. Det är en bil med en in-
tressant historia, den började som 
pressbil hos Saab och provkördes och 
fotograferades en hel del - bla var den 
omslagsbild på Teknikens Värld - 
innan den såldes till en privat ägare. 
Bilen var förstås "fullt utrustad" som 
det brukar heta i annonserna, dvs den 
hade de två tillvalsmöjligheter som 
Sonettköparen på den tiden erbjöds, 
nämligen aluminiumfälgar och läder-
klädsel. Visst var det enklare förr! 

Text: Per-Börje Elg 
Bild: Per-Börje Elg och Magnus Nils-
son 

Resultat Saabfestivalen 1999 

Klass 
Saab 92 
Saab 93 
Saab 95 
Saab 96 
Saab 96 V4 

Saab Sonett 

Saab 99 

Saab 900 

Saab 9000 

Tävlingsbilar 

Custom 

People s Choice 

Vinnare 
Per Claesson, Stockaryd 
Magnus Lindberg, Norrköping 
Kjell-Arne Andersson, Hedelca.s 
Birger Johansson, Trollhättan 
Stig Andersson, Vargön 
Inge Ivarsson, Lilla Edet 
Stef v Dongen, Holland 
Magnus Axelsson, Trollhättan 
Mattias Carlsson, Linneryd 
Lennart Nilsson, Kil 
Ekkehard Nagl, Trollhättan 
Kjell-Åke Karlsson, Lidköping 

Bilmodell 
92B 1954, blå 
93B 1958, röd 
95 1964, glaciärblå 
96 1962/63, midnattsblå 
96 1968, silversand 
97 III 1971, orange 
99 Turbo 1978, kard.röd 
900 Aero 1984, gul 
9000 1996, grön 
96 RC 1974, orange 
99 1980 vit 
Saab 93 1958 
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El Länsförsäkringar 1 110.141 

Stockholm 1999-10-27 

Information till försäkringsansvarige rör KlubbEntusiastförsäkring 

Höjd trafikpremie från 2000-02-01 

Trafik- (exklusive grundpremie) för Entusiastförsäkringen höjs med 5% från och med 
2000-02-01. Denna höjning avser hela Entusiastförsäkringsbeståndet, såväl klubb- som 
ordinarie avtal. 

Orsaken till premiehöjningen är försäkringsbolagens kostnader för personskador i 
trafikförsäkringen fortsätter att öka. Justeringen ligger helt i linje med motsvarande 
anpassningar i personbilsprodukten. 

Höjningen aviseras vid försäkringens huvudförfallodag. 

ed vänlig låliing 

no Mohtt 
Länsförsäkringar Wasa 
Bilsport & MC 
Tfn 08- 588 413 18 
Mobil 070- 790 13 18 
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ci - -. 1....-.14-.2-Uth,.. 
b.3 Va "lel Ukillel 1 

i Lycksele 
19 juni 
Precis som utlovats i inbjudan blev det 
en vass men regning träff på 
Gammplatsen i Lycksele. Träffen ar-
rangerades samma dag som Norrlands 
Motorhistoriker arrangerade 
Lappmarksrallyt och några entusiaster 
deltog i båda arrangemangen. Trots 
det regniga klimatet dök ett trettiotal 
Saab- och Opelentusiaster upp. 
Träffen inleddes med att alla intog en 

god och näringsriktig middag innan 
man under ett uppehåll i regnandet 
sprang ut och tävlade i stövelkastning. 
Denna mycket spännande kamp fick 
avslutas genom utslagskastning och 
vinnare blev en glad Opelägare. Något 
ska man väl få glädjas åt om man kör 
Opel (reds. anm.) Inte helt oväntat 
blev en Opelägare tvungen att öppna 
huven och mixtra lite för att komma 
iväg från träffen. Allt detta under ett 
kraftigt jubel från det stora Saab-
gänget. En eloge ska ges till Håkan 
Ångström och Åke Bäckström som 
arrangerade träffen på ett bra sätt. Att 
vädergudarna var på sitt sämre humör 
kan de inte lastas för. 

Gnassar Krombi 

En nöjesmaskin har landat! 
Norrländskt vinterfynd. 

Årsmodell okänd. 
Skick välkänt. 
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Knep & Knåp 

Läsarfrågan 

Frågan är kort och koncis: Vem är föraren på bilden som är tagen under 
Scandiatron 1965? En ledtråd är att han han härstammar från mellansverige och 
har kört för flera andra mycket kända bilfabriker och han har vunnit flera av de mest 
berömda rallytävlingarna i världen. Under sin karriär körde han det mesta förutom 
Saab, exempelvis BMC Cooper, Renault Alpine, Lancia, Ford Escort, BMW 2002 Ti 
och Toyota. Han är fortfarande engagerad inom motorsport. En extra poäng för rätt 
smeknamn som han fick under 60-talet. 

Fina priser till de tre först öppnade rätta svaren. Skicka svaret senast den 10 januari 
till: 

Bakrutan do M. Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog. 

Märk kuvertet med "Iäsarfrågan" 
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Så nu är det bara att ringa, 
maila eller skriva till mig 
och beställa! 
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NÅTA CiDU 1111) 
I' IL fil kir "JILAij kir 

KLUBBSHOPPEN 

Mu har de nya nyckelringarna kom-
1 N mit. 45 kronor kostar dessa läcker-
heter! 

En ny klubbtröja har an-
länt, det är en sweatshirt 
som är 92A- grön! 
Priset är 225 kronor och 
den finns än så länge 
bara i storlekarna L, XL 
och XXL. Storlekarna är 
ganska stora. 
Meningen är att testa in-
tresset för tröjan, slår det 
väl ut kan vi göra fler och 
då även i mindre storle-
kar. Passa på, det finns 
inte så många! 

Ett snyggt stormsäkert 
paraply i blått och gult är 
bra att ha när man kollar 
på rally! Detta kostar 100 
kronor. 
- Som hittat! 
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Eder materialfovaltare, 

Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8d 
415 03 Göteborg 
031-25 69 45 
clubshop@saabregistret.se  

P.S. Fortfarande finns det 
T-shirts kvar, de gråa 
börjar att sina OM slut). 
Vita T-tröjor har jag lite fler 
av, även några barnstor-
lekar (160 cl). Detta till det 
facila priset av 40 kronor. 
D.S. 

Fotograf: Stefan I Pahl 
Modell: Linda R. 
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Evenemang 2000 
Hej alla medlemmar. 

Nu är det tid att sända in träffarna för det kommande året. 
Ju tidigare jag får era träffar desto bättre. 
Jag kommer att sätta ut träffarna i andra tidningar så att det kan komma många bilar. 
Om ni inte har arrangerat en träff tidigare så kan jag ge er råd och tips om det är 
något ni undrar över. Jag hoppas på många träffar under det kommande året. 
- Varför inte arrangera en träff på hemmaplan? 

Hoppas att vi ses på någon träff 

Nicklas Lindberg 

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

Bakrutan 3-99 

9-12 juni Internationella Saabträffen i Luzern, Schweiz. Ytterligare 
2000 	information på följande sidor. 
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International SAAB Club Meeting 2000 
9 - 12 June 2000 (VVhitsun) in Luzern, 
Switzerland (CH) 

~club 

C[11:1  Organisation 

General: 
• The Saab-Club Schweiz will celebrate its 15th anniversary in the year 2000, which is one of the 

reasons why it will be organising the International Saab-Club Meeting 2000. The meeting will 'rike 
place in Luzern in the heart of Switzerland We sincerely hope that we can count on the active 
support and worlchvide participation ojas many ofyou as possible. 

• The meeting point and headguarters will be the AAL = Armee Ausbildungszentrum Luzern (the 
army training centre in Luzern). Motorway exit: Luzern Sid / Kriens > Allmend >AAL. 

Registration: 
• In writing, by way of the registration form which should be sent to: 

Saab-Club Schweiz, Fridolin Spälti, Reidholzstrasse 9 B, CH-8805 Richterswil/Switzerland 
or via Internet: www.saabclub.ch . 

• Registration deadline: 10 March 2000 

Fees: 
• The registration fee should be transferred, by 10 March 2000 at the latest, to the 

following bank account: 
UBS Hochdorf 288-420264.40D, PC 30-35-9, Swift-No. UBSWCHZH60A 
Adults CHF 150.- / children 6-14 years old CHF 80.-! children under 6 free. 

• The fee includes: meeting documents, parking, souvenir, badge, dinner with entertainment on 
Saturday evening, snack on Sunday afternoon. 

• Participants are responsible for sett/ing their own accommodation expenses on the spot. 
• No refunds will be granted on cancellations received afier 1 March 2000. Prior to that, 80 % will 

be refunded. 

Accommodation: 
• Various possibilities are crvailable: 
• Hotel ****, Hotel 'P", Hotel **, price per room including breakfast. (Should the categcoy chosen be 

fully-booked kindly indicale whether you would prefer a higher (+) or a lover (-) one. Example I+) 
• The AAL (the new army education centre in Luzern) will put a limited number of 4-bedded rooms at our 

disposaL The price per room and per night will be CHF 110.- (without breahfast). Reservations will be 
treated on a first-come-first-served basis. Preference will be given to groups of 4 people. (Please contact us 
i 

 
[you require clarification). 

• 194 beds are available in youth hostels in Luzern - generally 4-bedded rooms. Price per person CHF 36.- 
without breaAfast. 

• The two camping sites in Luzern (Lida and Horw) must also be reserved. (common distribution list). 
Appratimate prices: per tent CHF 20.- /per caravan CHF 25.-, without breaVast. 

Contact: 

Saab Club Schweiz 
Fridolin Spälti 
Reidholzstrasse 9B 
CH-8805 Richterswil/SWITZERLAND 
E-Mail: soaelti@dolaneLch  
Tel: ++41 I 784 63 47 
Internet: www.saabclub.ch  



International SAAB Club Meeting 2000 
9 - 12 June 2000, (Whitsun) in Luzern, 
Qwit7Prlg ad (C14) 

840113club 

1:2:1  
Friday, 9 June 2000 

Programme: 

18.00 — 21.00 - Arrival of the first participants at the AAL in Luzern 
(Highway exit: Luzern Sud / Kriens > Allmend > AAL) 

- Registration, distribution of meeting documents, check in at 
accommodation 

- Supper in the AAL restaurant (at your own expense) 

Saturday, 10 June 2000 

09.00 — 16.30 	- Arrival of other participants at the AAL in Luzern 
(Motorway ex it: Luzern Sud / Kriens > Allmend > AAL) 

- Registration, distribution of meeting documents, check in at 
accommodation 

11.00 	 - Official opening of the meeting at the AAL 
12.00 	 - Possibility to have lunch in the AAL restaurant (at your own expense) 

14.00 	 - "Beauty-Contest" (judgement and evaluation of the cars) 
- "Stump" market (Remember Customs regulations — copies 

available on request.9 
- Other activities as announced on the AAL Info board 

(Please note that on Saturdays the shops close at 16.00 hrs in Luzern) 

18.30 — 24.00 	 - A.Oro, dinner with entertainment 	(AAL or Kursaal Luzern 
depending on the number of participants) 

Sunday, 11 June 2000 

09.30 	 - Films about Switzerland and SAAB (Aula, AAL) 
and/or 	 - Scenic tour with own ear over the Alpine passes plus other 

excursions depending on the weather. In the event of bad 
weather, it will be possible to visit the Swiss Transport Museum or 
other sites of interest in and around Luzern. 

17.00 	 - Return to the AAL, distribution of prizes, snack in the 
restaurant and farewell to participants. 

- End of the official part of the programme. 

Monday, 12 June 2000 

- Departure of remaining participants during the course of the 
morning. 



International SAAB Club Meeting 2000 9- 12 June 2000 (Whitsun) CH -Luzern, Switzerland www.saabclub.ch  

Model, Year of construction: ldentification (number 

LJ128 10 99 SAAB Meetong 2000 

The accommodation requested wIll be 
reserved by SAAB Club (CH). Payment 
on site. 

Registration fees should be transferred 
by 10 March 2000 at the latest to bank 

account: UBS Hochdorf, 
288-420264.400, PC 30-35-9, 
UBSWCHZH60A. Thank you. 

Meeting Registration: 	deadline 10 March 2000 

First name: 

First name: 

First name. 

First name: 

First name: 

Amount 

Family name 

Address: 

Postal code, town: 

Country: 

Accompanied by (travelling in the same car) 
Family name: 

Family name: 

Family name. 

Family name 

Vehicle 

8/414(k(ub 

Meeting 	Accomodation requirements 

X 

-3 3 

å 

å å 
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E 

k 

E 

ä cHF gå åz- 

• 
2 

Fax: 

Saab Club: 

The duly completed registration form and payment of the registration fee are binding. 

Place, Date, Signature: 	  

The car will take part in the "Beauty-Contest" 

I will need space for the stump market 

Arrival: Day, Time: 

Yes 

No 

>>>>>>>>>> >>>>>> 

Departure: Day, Time: 
13AAN3club 

1:13:1  
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Rostlösning med Citronsyra 
-en verklig problemlösare 

Efter att ha läst en notis i Classic 
Motor, att citronsyra hade rostlösande 
effekt, började jag prova lite själv. När 
jag sedan fick kontakt med Tommy 
Tallrot (Rostlösningen AB tel. 018-39 
93 73) fick jag ytterliggare tips och 

här hade man i 30 år, strävat med 
tidsödande sliparbete och utsatt sig 
för både buller och hälsovådligt damm, 
när man bara kan låta "grejorna" ligga i 
citronsyralösning över natten! 

Rostiga förstärkningsplåtar för rallybruk, där några detaljer har legat i citron-
syra över natten, sedan borstats rena med stålborste och sköljts med vatten. 

råd och möjlighet att prova i lite större 
skala. Jag måste säga: det var som en 
ny värld hade öppnat sig. Plötsligt 
kunde man få bort rost på detaljer utan 
ansträngning. Det var helt fantastiskt, 

Metoden bygger på att citronsyran 
frigör vätejoner som sedan löser 
rosten utan att skada friskt stål. Man 
skarpar bort löst sittande rost och färg 
och lägger sedan föremålen i en 
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blandning bestående av 40 gram 
kristallisk citronsyra per liter vatten. 
Normalt låter man det ligga över 
natten, men det händer inte så mycket 
om det får ligga längre. Syran arbetar 
sig dock djupare ner på skadade 
områden. Det är en svag lösning som 
lär kunna drickas och kan hällas ut i 
avloppet. Man bör nog använda 
gummihanskar även om det inte anses 
helt nödvändigt 

Då man tar upp detaljerna är det bra att 
borsta dessa rena med en stålborste, 
för att sedan spola dem rena med 
vatten. Är inte all rosten borta får 
föremålen ligga ytterliggare någon dag 
i lösningen. Efter torkning bör man 
snarast rostskyddsmåla eller olja in 
delarna som annars mycket lätt ( även i 
rums temperatur) drabbas av ytrost. 
Citronsyralösningen kan sparas i en 
dunk. Från början är den ljusgul i 
färgen men blir efter hand mörkare och 
mörkare och då avtar också effekten. 
Denna metod är idealisk för detaljer 
med många vinklar och vrår tex. en 
bärarm eller en fälg. Gummi kan torka 
lite, men troligen inte på några dagar. 
Citronsyra är också den bästa metoden 
för tex. bultar och beslag där man är 
rädd om metallen. 

För delar som inte kan demonteras kan 
man göra en starkare blandning med 1 
del citronsyra och 5 delar vatten. 
Sedan röra ner tapetklister till en 
krämig konsistens, tag ungefär lika 
mycket tapetklister som citronsyra. Låt 

det gärna stå några minuter och 
"efterhärda". Blanda inte i för mycket 
tapetklister, eftersom blandningen kan 
verka mjuk i burken men stelnar sedan 
till en klibbig kaka på plåten. Man 
lägger på ett ca 5 mm tjockt lager 
massa som får verka under ca 6 timmar. 
Sedan torkar man bort massan och 
borstar med stålborste. Slutligen 
sköljer man med vatten. Vill man inte ta 
trädgårdsslangen tex. in i bilen kan 
man använda en sk. blomsterspruta. 
Om inte all rost borta får man upprepa 
proceduren kanske flera gånger. Har 
massan en tendens att rinna, kan man 
pröva att täcka området med plastfolie 
typ GladPac. 
Jag har provat att tillreda citronsyra 
och tapetklister men det var lite 
besvärligt att få en bra konsistens. 
Massan blev ganska klibbig och var 
svår att få bort, så det fordrar nog lite 
träning för att hitta rätt proportioner. 

Tänk på att citronsyra löser zink och 
alltså skadar galvaniserade ytor. 

Mina erfarenheter är alltså mycket 
positiva och jag har svårt att tro att 
inte flertalet som renoverar veteran-
bilar kan ha glädje av denna metod. Så 
vitt jag förstår är det billigast att köpa 
en 5 kg förpackning för 265 kr från 
Rostlösningen AB i Uppsala. 

Text & bild: Ulf G Andersson, 
Uddevalla 
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Saab Sporten liggande på två fälgar under hjulen och däck som stötdämpare i 
rullnings momentet. 

Billig metod för rostskydd 
av Saab 96:ans bottenplatta 
Under hösten har jag, efter mer än 20 
års vila, återupptagit projekt Saab 
Sport —64. Bilen skrapades väsentligen 
ren från underredsmassa under andra 
halvan av 70 —talet och rostlagades. 
Jag hade länge funderat på att lämna 
bort karossen för sandblästring och 
sprutförzinkning. Det är nog det 
absolut bästa sättet att rostskydda en 
veteranbil. Detta tillvägagångssätt har 
fördelen av att den tenniskt sprutade 
zinken inte fäster på rostiga ytor och 
zinken fungerar som en offeranod på 
plåten. Nackdelen är att man inte kan 
svetsa i en zinkbelagd plåt, inte minst 

pga. risken för s.k. zinkfrossa ( akut 
förgiftning pga. inandning av zink i 
gasform). 
Jag avskräcktes dock av arbetet med 
att plocka karossen helt ren inför 
sandblästringen och proceduren att 
transportera karossen utan hjul till och 
från en specialverkstad. 

Då återstod bara envist "handarbete". 
Med hjälp av en god vän rullades 
Sporten ut på en gräsbacke. Skärmar, 
huv och drivaggregat var demonterade 
och för att inte riskera skador demon-
terades också vänsterdörren (vilket 
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senare visade sig onödigt) Med hjälp 
av en domkraft med förhöjning fick vi 
bilen i ca 30 graders lutning. Därefter 
placerades två 14 tums fälgar (råkade 
bli från en Ford Transit) som mellan- 

BAKRUTAN 

Fördelen med att vända bilen med 
hjulaxlarna på plats är givetvis att det 
går snabbt och är enkelt. Nackdelen är 
att man inte direkt kommer åt utrymmet 
ovanför bakaxeln. Har man gott om tid, 

Saab Sporten på sidan, främre delen av golvet rengjort och skall mönjas. 

lägg och förhöjning i Sportens fälgar. 
Sedan välte vi (2 personer med 
ordinära krafter) upp bilen på högkant 
och lät den rulla ner på sidan mot däck 
som hade placerats ut som stötdäm-
pande mellanlägg. Två däck vid främre 
och bakre hjulhusen och tre däck 
(vilka bar huvuddelen av tyngden) vid 
takbågen ovan dörren. Som säkerhet 
hade vi också ett rep väl förankrat, 
men det behövdes egentligen inte. 
Slutligen säkrades karossen med 
stöttor för att inte rulla tillbaka. 

är det ju inte så svårt att avlasta 
bakhjulet då bilen väl ligger på sidan 
och demontera bakaxeln. 

Metoden att låta en tämligen ren-
skrapad kaross stå i 20 år är givetvis 
förkastlig. Första åtgärden blev då att 
börja slipa med en slipskiva i vinkels-
lipen. Man upptäcker snabbt att golvet 
är lite ojämnt på en gammal bil, så det 
är svårt att med bara slipskivan få ytan 
riktigt ren. Nästa steg blev därför att 
med en fiberrondell (Norton Avos) i 
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vinkelslipen gå över hela ytan. Fortfa-
rande fanns det rostfläckar, speciellt 
där plåten är formpressad varför jag 
avslutar rengöringsmomentet med att 
slipa med en s.k. grovrengörings 
rondell (typ "Scotch-brite") i borr 

ligger på hjulaxlarna för att karossen 
skall vara i ett neutralt läge då man 
svetsar i nya plåtar. 
Nästa steg i arbetet var att grundmåla 
bottenplattan med blymönja och efter 
två dygn täcka denna med asfalt 

Saab Sporten på sidan färdig att vältas tillbaka 

maskinen. 

I samband med sliparbetet upptäckte 
jag rostskador som vi inte sett på 70- 
talet eller som kanske tillkommit under 
åren. Jag skar bort den rostiga plåten 
men avstod medvetet från att laga 
rostskadorna med bilen på sidan. 
Bilkarosser är ganska mjuka och rörliga 
och därför skall man i princip alltid 
åtgärda större rostskador med bilen på 
hjulen eller upplyft så att belastningen 

baserad underredsmassa. 

När målningsarbetet var färdigt kunde 
jag ensam, och utan svårighet, välta 
tillbaka bilen. Några skador på karos-
sen efter "rullningen" gick inte att 
upptäcka. 

Text & bild: Ulf G Andersson, 
Uddevalla 
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Har Saab 
99 fyllt 30 
år? 
Ta, det påstås det. Enligt historie- 

böckerna! —Är det någon som visste 
om det? —Är det någon som bryr sig? 
Nej! Eller hade engelsmännen fel som 
firade födelseåret den 9/9-99? En sak 
är säker: Glöm allt om Saab 99 som 68 
års modell. De första producerades 
1968, men kom ut som 1969 års modell. 
Men, som sagt, vem bryr sig? Under-
tecknad försökte göra "en engelsman", 
dvs. fira Saab 99. Efter en idog kam-
panj i massmedia, som givetvis frågar: 
"Hur många bilar kommer det", och 
man (alltså jag) var tvungen att svara: 
kanske åtta... Så förstår man ju deras 
tvekan. Dock kom lokalbladets ut-
sände till sist. — DET KOM SEX BI-
LAR! En sjunde dök upp vid "målet" i 
Kristianstad. Detta åstadkoms efter 
förinformation till massmedia, och 
gräsrotsarbete, t ex sätta flygblad på 
alla Saab 99:or som sågs på gator och 
torg i Helsingborg, annonserande i 
Bakrutan och sena telefonsamtal: 
"Hej, Ulf Stenson här. Det är så att 
Saab 99 fyller trettio år i år. Det tänkte 
vi fira den 18:e september med en träff. 
Har du lust att komma?" "Öööh, jag 
skall klippa klorna på katten..." Tack 
för kaffet! Men det är bara till att se 
sanningen i vitögat. Det finns inget 

intresse för 99:an varken i allmänhe-
tens ögon och ej heller bland SSR:s 
medlemmar. Det sista sett i förhållande 
till vurmandet för 96:or i klubben. 
Missförstå mig rätt, det ena borde inte 
utesluta det andra, men så verkar det 
vara. Enligt sista matrikeln finns det 76 
99:or i klubben. Förmodligen finns det 
några till, men det talet säger väl en hel 
del tycker jag. Tilläggas kan att det 
finns fler 92:or bland medlemmarna. 
Detta är inte ett försök till tvångsinköp 
av 99:or. Köper man något gör man det 
av hjärtat inte för något annat. Vissa 
gör det, men då handlar det om helt 
andra bilar. 

Jag håller fullständigt med Göran 
Ambell, chefredaktör för Nostalgica. 
Jag citerar i lite omvänd ordning: ... 
"I synnerhet Saab 99 har ännu inte 
mött den riktiga förståelsen bland 
märkesklubbarna"... Själv får jag på 
nåder komma in med min mycket fma 
original 99,75 års modell, på träffar 
som ej anordnats av oss själva. Vidare 
Göran Ambell: ..."När såg du en fm 
Saab 99:a senast?... ..."När jag skulle 
ha tag på en fin Saab 99 från första 
tillverkningsåren var det värre"... 
..."Saab 99:onia verkade ha gått till 
rallykross allihop"... Nog med dystra 
citat och tillbaka till träffen! Vi möttes 
hos Fribrocks i Ängelholm, som alltid 
ställer upp när man ber dem, det är vi 
mycket glada för. Efter fika och fåfäng 
väntan på att fler bilar skulle dyka upp 
begav vi oss i kolonn till Kristianstad 
och Bilpartners nya lokaler. Där var 
man väldigt stressade (vilket jag vis-
ste). Vi fick en trevlig pratstund med 
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Bengt Arvelid och en visning av några 
mycket fina gamla Saabar, bland dem, 
otroligt nog, en 99:a, och det obligato-
riska fikat. Han tipsade oss om en 
veteranträff för tåg och bilar i Kristian-
stad så vi ställde kosan dit och fick 
paradera genom området. Därefter 
körde vi på natursköna vägar till 
Ilnerstorp och Göran Karlssons 
veteranbilsdelar. Själv gjorde jag en 
del fynd, dock ej till någon 99:a. Som 
Göran sa, "så länge det inte finns nå-
gon efterfrågan på delar, kommer de 
inte fram på några marknader". Nog så 

riktigt. — Men finns det då ingen som 
bryr sig om denna sällsynta dussinbil? 
Jo, en grupp, follcracenissarna. För 
vem är det annars som smyger ut i den 
mörka Helsingborgsnatten och försö-
ker stjäla 99:or? Inte vet jag! Det jag 
vet är att vi som värnar om 99:orna 
kommer tillbaka om tio år med ännu fler 
och ännu bättre bilar och till de tapp-
ras skara som slöt upp riktar jag här-
med ett stort tack och önskar ett väl-
kommen åter! 

Text & bild: Ulf Stenson 
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Saab 96 är bilen for hela familjen. Baksätet är 
ställbart i höjdled och ryggstödet på höger 
framstol kan låsas med en spärr så att det inte 
fälls framåt vid en häftig inbromsning. 

viktigaste. 
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Att resa 
med Saab 
på 
kontinenten 
Året var 1966, och jag var 12 år gam-
mal. Min far, på den tiden stor Saab 
entusiast, började acceptera tanken 
på att resa till Italien på semester. 
Det naturliga var att ta bilen. En vit 
63:a inköpt som begagnad när den 
var drygt ett halvt år gammal för 
7000.-. Tält var det enda realistiska 
logialternativet. Mycket möda lades 
ner på att pla- 
nera resrutt, 
campingut-
rustning, se-
värdheter och 
inte minst 
bilen. Var 
finns 
reservdelsdepåer, 
vilka reservde-
lar skall man 
ta med, finns 
oljeblandad 
bensin osv? 

Längs vår planerade rutt fanns så vitt 
jag minns två Saabverkstäder i Tysk-
land och eventuellt en i Österrike. Och 
i Italien var vi helt hänvisade till den 

hylla hos Alfa Romeo verkstaden i 
Verona som innehöll Saabdelar. Längre 
söderut, i Rom hade Saab en egen 
reservdelsdepå, men så långt söderut 
planerade vi inte att åka. Min far var 
inte helt okunnig vad gällde bil-
reparationer, så han trodde säkert att 
han skulle klara det mesta. Men på 
grund av sina noggranna förberedelser 
hade han lyckats göra mig och min mor 
oroliga inför den stora strapatsrika 
resan. Givetvis hyrde han en 
reservdelslåda på Saab-Ana i Malmö, 
och kompletterade själv med en del 
annat bra-att-ha. 

Eftersom vi var tre som skulle vara på 
campingsemester i cirka tre veckor var 
det lite trångt i bilen, och motvilligt 
fick vi acceptera ett takräcke. Bilen 
packades i god tid så att det skulle bli 
en klok packning med åtkomst av det 

En sommarkväll var det dags att ge sig 
av mot hamnen i Malmö, för att där ta 
nattfärjan direkt till Travemiinde. På 
morgonen fick jag för första gången se 
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"utlandet", dvs. Tyskland, eftersom 
Danmark inte räknas som utland för 
oss Malmöbor. Vi hade hört mycket om 
de tyska motorvägarna. Vilka oerhörda 
farter, ständiga dödsolyckor och folk 
som inte kunnat sova på nätterna efter 
att ha varit väldigt uppstressade efter 
dagens körning. Visst gick det fort, 
enligt svenska mått mätt, men inte så 
fort att Saaben kändes direkt löjlig. 
Möjligen något långsam, men min far 
lät aldrig hastighetsmätaren komma 
under 110. Detta innebar givetvis 
att Kasselbackarna blev pre- 
cis så jobbiga 
SOM 

en lastbil köras om. Ett lämpligt tillfälle 
dök upp, och far accelererade så gott 
det gick, men just som det var som 
mest olämpligt stannade bensin-
pumpen. Det räckte att knacka på den, 
för att få igång den igen. På kvällen, 
efter tältresning, och medan mor la-
gade mat på gasolköket, åkte bensin-
pumpen av. Den demonterades på 
platsen, kontaktytor putsades och det 
hela återmonterades. Åter på resande 
fot påstod min far att en drivknut inte 

kändes som den skulle, men 
det var inget direkt över-

hängande pro- 
blem. En 

han förutspått, när han monterade 6- 
bladig fläkt och ett grovt rör istället för 
termostat. En liten paus med öppen 
huv någonstans mitt i backen löste 
problemet. 

Jag gillade att åka på de tyska 
motorvägarna, och att få se många 
ovanliga bilmodeller, och min far gil-
lade att gasa på. Och olyckor då? Jo, 
de var nog tyvärr rätt många. Vi körde 
faktiskt 90 mil innan det var dags för 
övernattning, inte dåligt för en 38- 
hästars bil med takräcke. 

Andra dagen började bra, men framåt 
lunchtid protesterade bilen för första 
gången. I en brant uppförsbacke skulle 

veckas semester vid Lago di Garda 
med många utflykter i trakten ökade 
dock på oron, och de beslöts att åt-
minstone inhandla nytt gummi till driv-
knuten för säkerhets skull. Detta inne-
bar att vi på vägen till Venedig fick 
göra en avstickare till ett perifert indu-
striområde i Verona. Efter en del 
letande hittade vi en Alfaverkstad som 
enligt papperena påstods ha Saab-
delar. Alfa var då, och är väl fortfa-
rande Carabinieris favoritmärke, och 
därför fanns det väldigt många bil-
intresserade poliser på plats. Saaben 
väckte en hel del uppståndelse, efter-
som en hel del hade sett bilen vinna 
Monte Carlo-rallyt några år tidigare. 
Demonstrationen av den svenska 
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"supersportbilen" blev långvarig, per-
sonalen letade nämligen inte fram 
reservdelarna i en handvändning. När 
nu vårt privata reservdelslager var 
på' spätt kunde semestern fortsätta med 
lite mindre oro för bilen. Efter en tid i 
Venedigtralcten begav vi oss sakta 
hemåt, och på hemresan mötte vi för 
första gången en annan 

Saab, nämligen en mörkröd belgisk 
93:a i det Österrikiska alperna. Resan 
hem gick smärtfritt, trots att driv-
knuten ännu inte var bytt. Lycklig över 
att denna strapatsresa gått så bra som 
den gjort, blev jag erbjuden att få 
provköra bilen. Så tolv år gammal 
körde jag Saab för första gången, på 
en liten grusväg utanför Liibeck. Se-
dan dess har jag blivit den bilen tro-
gen, och idag står den still i väntan på 
en bättre växellåda, och att jag skall 

hinna montera den. Denna Saab har 
varit med om många fler strapatser i 
både Italien och Spanien, en del var 
jag med på, men växte sedan upp och 
åkte med en egen Saab semestrar. 
(Dock med en bil som var ett direkt 
skrotexemplar och har därför sedan 
länge omvandlats till ny bilplåt.) 

Året efter Venedig-
resan var det dags att 
än en gång se Italien, 
denna gång mycket 
längre söderut. Syd-
punkten på resan var 
Paestum en bra bit 
söder om Neapel. 
Resan planerades lika 
noga som tidigare, 
och reservdelslådan 
hyrdes in hos Saab i 
Malmö. Denna gång 
gick resan i flygande 
fläng. Nattfårja till 
Travemonde, och en 
rejäl dagsetapp till 
Basel. 90 mil. Även 
denna gång med 
takräcke. Andra da-

gen klämde vi Schweiz och kom en bra 
bit ner i Italien. Största problemet var 
så enkelt som att förklara för 
motorvägsinkasserarna att motorn inte 
alls var större än VW 1500:s, utan min-
dre. Avgiften berodde på motorns 
slagvolym. Den tredje resdagen nådde 
vi fram till slutmålet, utan några pro-
blem med bilen. En trevlig semester på 
folktomma stora, breda och varma 
sandstränder fick vi uppleva. En dag 
inne i Neapel märkte vi hur hiskeligt 
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stor en 96:a är, eftersom alla övriga 
bilar var Fiat 500,600 och liknande. På 
hemresan har jag ett speciellt minne av 
att någon testade toppfarten på en 
Ferrari, just som vi höll på med en om-
körning av en långtradare, men som tur 
var var omkörningsfilen på Autostrada 
del Sol tillräckligt bred för två! 
När vi skulle över alperna började det 
att snöa kraftigt, i Italien i juli. 
Serpentinvägarna gjorde att man fick 
sakta ner i kurvorna och hade väldigt 
svårt att komma igång igen. Det gick 
sakta uppför, men efterhand som snön 
blev djupare fastnade bilarna, först 
stod alla med motorn fram och bak-
hjulsdrift, bland annat en Ferrari. Se-
dan stod en del svansmotorförsedda 
Fiatbilar, med små hjul. Det var bara vi 
och en VW 1300 som sakta klättrade 
vidare. Då hände det, elden slickade 
vindrutan på utsidan. Snabbstopp och 
upp med huven. Det var vindrute-
torkarmotorn som brann, blötsnön var 
helt enkelt för tung. Efter detta stopp 
kom vi inte igång, utan fick vända åter 
till ett värdshus någon kilometer ner. 
Här samlades bilarna, även den VW vi 
hade haft sällskap med. Efter en timme 
kom "stora plogen", och vi skulle alla 
följa efter i kolonn. Med plogen följde 
massor av hjälpredor med spadar och 

entusiasm. Vid varje hårnålskurva blev 
det stopp medan plogen vände, och 
omstarterna var alltid problemfyllda. 
Men hjälpsamma italienarna tyngde 
ner drivhjulen på bilarna och en efter 
en kom de igång igen. Tyvärr envisa-
des de med att trycka ner våra bakhjul 
hela tiden, men det gick bra ändå. Så 
småningom lättade snöfallet och vi 
klarade oss utan plogbil. Problemet 
med vindrutetorkarmotorn oroade, men 
den fungerade. Den fungerar faktiskt 
än idag. Resten av hemresan gick för-
hållandevis smärtfritt. Löjligast i sam-
manhanget var att efter ha kört igenom 
Tyskland och Italien, klättrat genom 
alperna, kört omkring inne i Rom, Nea-
pel, Hamburg med flera stora städer 
utan alltför stora problem. Blev vi 
påkörda av en VW 1500 typ 2 i Malmö 
när vi skulle lämna tillbaka reservdel-
slådan på Saab-Ana. Bakre kofångare 
helt förstörd och plåten under bagage-
luckan rejält skadad. Men å andra 
sidan kunde varken förare eller passa-
gerare öppna sina dörrar i Folkan, ef-
tersom framskärmarna hade förskjutit 
sig bakåt. 

Upplevt och berättat av Lars Bengts-
son i en Saab 96, som då hette 
MA54305 och numera GRF245. 
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Saab 95 
jubileum 
— en KOMBInerad kombiorgie 

Jasså, det har redan gått 40 år. Jag 
tycker det känns som igår som jag 
hämtade ut min med bakhängda dörrar 
och blanka C-stolpar, hrmpf, drömma 
kan man ju alltid. Men var man med på 
95-jubileet så hade man stor chans att 
klämma och känna på en dylik även om 
det var få förunnat att köra den (av 
förståeliga skäl). Av andra, mindre 
ovanliga, årgångar av nittifemman 
fanns det fler av, närmare 32 stycken. 
Så det var en verklig frossa i allt från 
toppskick till sköna bruksare och 
renoveringsobjekt(?). 

Vi var ett gäng från Stockholm som 
åkte ner redan på fredagskvällen med 

fyra 95:or, och 
campade i camping-
stuga för att slippa gå 
upp så tidigt inför det 
digra programmet på 
lördagen. Det var 
träff vid nya Biltema i 
Linköping från ca 
11.00. Det fylldes på 
med bilar efterhand, 
och plötsligt dök han 
upp, Alf Lönngren 
från Uddevalla med 
museets ovan 
nämnda 95-59 på 

släp. Saab hade inte möjlighet att 
själva köra upp bilen då det var lanse-
ring av 9-5 Aero samma helg, så det 
var tur att Alf kunde ställa upp. Man 
såg snålvattnet i mer än en mungipa 
när bilen rullades av släpet. 
När alla väl samlats så var det avfärd 
mot "Ericsson Valley" eller vad det kan 
heta, det vari alla fall tre korvar på alla 
husen. Där blev vi bjudna på land-
gångar med tillbehör. Landgångarna 
hade Anders Klinga stigit upp i ottan 
för att tillverka, det tar ju ett tag att 
göra 90 sådana goda ting. Annan, 
intressantare, tillverkning talade sedan 
Anders Bjurström om, nämligen de 
första 95-åren som företogs i just Lin-
köping. Anders jobbar dessutom på 
fabriken där "Saab flyg" numera huse-
rar och har forskat och lagt ner ett 
jättejobb för att få fram material och 
intressanta faktauppgifter till den fas-
cinerande historien om hur karosser 
och bilar skickades fram och tillbaka 
mellan Linköping och Trollhättan, i 
bästa Cadillac Allante stil. Medan vi 
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njöt landgångar och gamla fabriks-
bilder var Martin Bergstrand samt Kjell 
Andersson ute på parkeringen och 
valde ut vilka bilar som skulle få 
komma in på Saabs fabriksområde och 
fotas framför den gamla 
sammansättningslokalen, det var näm-
ligen bara 18 bilar som skulle få plats 
där inne. Det var dessutom inte helt 
lätt att få komma in på Saabs fabriks-
område eftersom de har en massa hem-
liga JAS-grejer där. Vid anmälan till 

träffen fick alla lämna personnummer 
och registreringsnummer för att få 
komma in på Saabs militära område. 
Vi som inte kom in på fotograferingen 
fick tålmodigt vänta utanför de hemliga 
fabriksgrindarna och lyssna till 95- 
gurun Matthias Roswall som höll låda, 
Matthias som även veckorna innan 
ringt runt till en massa 95-ägare som 
han lockat till träffen. När de som blivit 
fotograferade väl kom ut, utmattade 
och törstiga efter en dryg timme i ste-
kande sol mellan fabriksbyggnaderna 

och framför kamerorna, så begav vi 
oss till Gistad. Vi körde inte direkt den 
närmaste vägen eftersom vi skulle 
provköra den teststräcka där de körde 
bilarna på tiden det begav sig, men det 
var rätt maffigt med 30 kombibilar i 
kortege. Väl framme i Gistad var det 
korvgrillning med pluggsallad och 
camping för de som önskade, själva 
hade vi ju stugan i Linköping att åka 
till. Efter en cruisingrunda på stan slu-
tade vi kvällen språkandes med våra 

holländska Saab-
, grannar, som för 

övrigt veckan 
efter köpte en fin 
95-74 i Stockholm 
till en billig pen-
ning. Vilket retar 
oss stockholmare 
en smula. Det 
borde vara export-
förbud på 95:or! 
På söndagen var 
det den traditio-
nella Saab-
marknaden i 
Gistad, så vi 

fyllde 95:an till bredden med fynd och 
styrde kosan hemåt. På söndagskväl-
len kunde man somna gott hemma 
genom att räkna 95:or som lämnade 
bandet i Linköping. 

Stort tack till Saab i Linköping samt 
arrangörerna Kjell Andersson och 
Martin Bergstrand samt övriga som 
var inblandade i detta 40-årsjubileum. 

Text & bild: Magnus Dufva 
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Arjeplogsresa 
med 
förhinder 
Den första oktober -98 strax före 18 
mötte jag (Anders Dahl), Fredrik 
(Ekendahl förstås) i garaget i 
Sumpan. Han hade hämtat släpet och 
var klar att åka. Vi skulle till 
Bratten, någon mil söder om 
Lycksele, för att hämta två 95:or. 

Första stoppet kom i Rissne, cirka en 
kilometer från garaget, vid McDonalds 
drive thru där vi köpte varsin Mega 
meny som vi åt på vägen. Vi hade långt 
att åka. Fredrik visade att hans mycket 
rostiga hm.., bil av ett suspekt svenskt 
märke gick ganska snabbt. Vi kom till 

Umeå på sex timmar och en kvart, in-
klusive tankning i Sundsvall, -med 
släp! 

Väl i Umeå strax efter midnatt ringde vi 
och väckte Ted Stockhaus, som hade 
nyckeln till gästlägenheten han bokat 
åt oss (Tack Ted). Han såg lite trött ut 
när vi kom. Halv sju på fredags morgo-
nen dumpade vi nyckeln i Teds brev-
låda, av någon anledning ville han inte 
att vi skulle ringa på. Frukost hade vi 
ingen, så vi stannade på en mack. 
Fredriks frukost åkte ut genom fönstret 
två minuter senare, färdigbredda frallor 
på Ume mackar rekommenderas inte! 
När vi kom till Lycksele svängde vi av 
mot Bratten och hittade hem till Åke 
Adam Opel Bäckströms syrra (hon var 
trevlig) vars man (vi kommer ju inte 
ihåg vad han heter) hade två 95 -62:or 
som han ville bli av med. 
Själv var han ute och körde skoltaxi, så 
vi fick klara oss själva så länge. 
Den grå 95:an hade han fått i present 

för tio år sedan 
och då ställt den 
på tomten, där 
den fortfarande 
stod. Innan dess 
hade den stått i 
en skogsbacke i 
minst tio år! 
Bilen saknade 
tank, luft i däcken 
samt diverse an-
dra detaljer, men 
var nästan kom-
plett och i ett 
förvånansvärt bra 
skick, inte speci- 
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elit mycket rost och med fullt av lav på 
taket. 
Den röda 95:an hade han också haft i 
ungefär tio år och under den tiden 
stått bredvid den grå på gräset. 
Han hade luftat däcken på den röda 
och puttat in den i garaget åt oss. Den 
skulle nämligen i gång, vi hade ju bara 
ett släp. Efter byte av stift, brytare, 
fördelarlock och kablar samt lite ml-
lande på säkringarna startade den fak-
tiskt. Fredrik provkörde. Hålet i främre 
ljuddämparen, var stort som en hand 
och bidrog nog till traktens uppvak-
nande! När han kom tillbaka, tyckte 
han att den gick bra, men att det var 
lite jobbig att köra, när bromspedalen 
fastnade i botten varje gång man 
bromsade. Vi dränkte pedalen med 
WD-40 och hoppades att det skulle 
lossna, men det gjorde det inte. 

Vi pillade lite med elkablaget och fick 
det mesta att fungera, både den vita 
och den gula strålkastaren, bakljusen 
och instrumenten. Taksökaren fick 
förbli släckt och den patinerade, 
mycket matta röda lacken fick också 
vara i fred. 
Åke Adam Opel Bäckströms syrras 
man kom hem och vi gick in och fikade, 
skrev papper och hade allmänt trevligt. 
Vi drog upp den grå på släpet och ha-
kade av det bredvid den röda. Medan 
vi höll på att lasta kom en granne förbi 
och frågade om vi ville köpa hennes 
240, våran var ju så rostig (läs totalt 
slut), men Fredrik och jag ville inte 
byta bil, vi åkte ju GLE. 
Innan vi åkte vidare, berättade vi för 
våra värdar om våra vidare resplaner 
under helgen, att åka till Arjeplog för 
att träffa några tjejer, kanske i den 

52 



BAK RUTAN 

röda. Han skakade på huvudet och sa: 
Utmana inte ödet! Ni är inte kloka!!! 
Tjejerna från Arjeplog hade vi träffat 
på krogen i Stockholm helgen innan, 
några timmar efter vi klev av Silja 
Symphony efter en 24 timmars-
kryssning med andra SSR medlemmar. 
Vi följde tjejerna till hotellentrén och 
skildes med orden: "Vi ses hos er i 
Arjeplog nästa helg". De trodde nog 
inte riktigt på oss, därför var det ju 
ännu roligare att åka dit. 
Innan Fredrik och jag åkte hem på nat-
ten, bestämde vi att vi skulle skicka 30 
röda rosor till tjejemas hotellrum da-
gen efter, och det gjorde vi. 
Väl i Lycksele igen träffade vi en kille 
som skulle ha 93 grejor, takräcke, mm, 
till salu. Vi vari hans garage där han, 
enligt egen utsago, höll på att reno-
vera en ovanlig Kaiser. Att renovera 
en bil med ett träd växande genom 
framvagnen och meterdjupt med grejor 
mot karossen, var väl inget vi blev så 
imponerade av. Ett takräcke och några 
extraljus inhandlades innan vi åkte 
vidare ut i skogen, där det enligt ryk-
ten skulle stå ett skogsvrak av intres-
sant fabrikat. Det stämde, en 96-63 
nästan rostfri men med buckligt tak. 
När vi tittat färdigt åkte vi till Stig 
"Gamleman" Johansson och hälsade 
på i Vormsele, tittade på hans 
motorsågssamling, lilla fordons-
museum, hobbyverkstad och prov-
körde hans sons röda MC-66. Martin 
Stenlund kom dit och vi fikade, sen tog 
vi farväl av Stig (Tack för titten) och 
fortsatte till Martins landställe där vi åt 
middag och tittade på hans bilar. Un-
der middagen tittade vi på kort och 

Martin frågade om vi ville sova där 
under natten. Nej, vi ska till Arjeplog. 
sa  vi. Han skakade på huvudet och 
undrade om vi visste att det var 35 mil 
till dit. Vi tittade på varann, vi hade ju 
kollat kartan, omkring 15 mil hade vi 
kommit fram 	Men vi hade ju sagt 
att vi skulle komma, så det avskräckte 
oss inte. Martin frågade vilka vi skulle 
träffa. När vi sa namnen reagerade han: 
Men... det är ju Arjeplogs snyggaste 
tjej! 

Vi kom ganska sent till Arjeplog och 
möttes av Martins trevliga fru Saimi Vi 
drack te och pratade lite innan vi blev 
visade till gästrummet, där vi ganska 
utmattade somnade gott. Lördagen 
började vi lugnt med frukost då det 
självklart blev bilsnack, Fredrik och 
Martin imponerade stort i värdelöst 
vetande. Då någon nämnde en bil så 
sa de kvickt i vilket nummer och vilket 
år av Bilsport som den var med i, på 
tidigt 80-tal, OCH PÅ VILKA SIDOR! 
Jag kollade och det stämde. 
Vid elva tiden åkte vi på marknad på 
torget. Martin visade var Nina 
(Arjeplogs snyggaste) bodde och var 
hennes klädbutik låg. Fredrik och jag 
fortsatte att gå på marknaden en stund 
och sen åt vi lunch. Då bestämde vi 
oss för att hälsa på Nina i butiken. När 
vi kom in blev hon glad över att träffa 
oss, men inte förvånad, Martin hade 
redan berättat att vi var där. Vi vände 
oss om och såg honom tio meter utan-
för affären där han stod och flinade. 
Nina berättade för oss att tvillingarna 
också var på marknaden, men vi träf-
fade dem inte. Efter en trevlig middag 
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hos Stenlunds gjorde vi oss i ordning 
för kvällen, telefonen ringde och Mar-
tin svarade, han såg lite tagen ut när 
Arjeplogs snyggaste ringde till ho-
nom, men det var oss hon skulle prata 
med. 

Vi träffade Nina på Hatten (Arjeplogs 
stadshotell) och dansade lite. När vi 
kom ut från toaletten mötte vi Karin 
(ena tvillingen, inte dum alls f.ö.), först 
stirrade hon bara sen sa hon: Är ni 
här? Samma reaktion fick vi av Kristin 
(andra tvillingen, inte heller dum). Vi 
gick ner i källaren och dansade med 
dem när det plötsligt kom fram två 
killar och hotade oss med stryk om vi 
rörde tvillingarna. Karin tog tag i den 
ena killen och viskade något, sen fick 
jag en kram och en puss i pannan, AV 
HONOM! Fredrik bestämde sig för att 
satsa på Nina i stället. Kvällen slutade 
med att vi drack te hos henne innan vi 
gick till Martin för att sova. 
När vi gick upp på morgonen var det 
någon som var väldigt nyfiken på vad 
som hänt under kvällen. Vi berättade 
allt och vi tror att han var ganska im-
ponerad av testunden hos Nina (Eller 
hur Martin?). Det var ganska bråttom 
hem, det var söndag och ungefär 120 
mil att köra varav omkring 80 med släp. 
Lite senare än beräknat kom vi iväg, 
men först skulle Martin ta kort på dåra-
rna från 08-området som åkt 120 mil 
enkel resa för att träffa några tjejer de 
inte känner i den absolut rostigaste bil 
(Hm..nåja) han någonsin sett. 
Efter att modellandet var klart började 
vi färden hemåt, vid Arjeplogsskylten 
stannade vi för att fixa ett vykort till 

Martin. Efter ett par tre mil hörde vi 
något ljud under huven, tittade bakåt 
och såg ett stort rökmoln. vi  konstate-
rade att det förmodligen var toppen 
som inte ville vara med längre. Nu var 
allt slut på Volvo -79:an, motor, låda, 
bakaxel, kaross, osv. Byta topp? Knap-
past! Vi körde till Sorsele där fyllde vi 
på olja och vatten, sen körde vi vidare, 
när vännen gick upp stannade vi och 
fyllde på vatten från diket. 
Vi tog oss till Bratten för att hämta 
släpet och 95:onia. Trots mycket WD-
40 gick bromspedalen i den röda bara 
åt ena hållet, nedåt, Vi hittade ett 
orange självlysande snöre som vi knöt 
fast i pedalen, som man kunde dra upp 
pedalen med. Det fick jag hålla i han-
den när jag körde. Då och då fick vi 
stanna för bilvård, men det var inte 
Saaben (givetvis) som behövde vård, 
utan ångloket från Göteborg, vi när-
made oss Sollefteå långsamt eftersom 
vi behövde fylla vatten varannan kilo-
meter. Väl framme i Sollefteå körde vi in 
på en bensinmack, 240:n stannade 
innan den nådde fram till parkeringen 
och vägrade starta igen. Efter att den 
fått vila en längre stund lyckades Fred-
rik starta och köra fram den sista biten. 
Ur avgassystemet kom det inga avga-
ser, det sprutade vatten så att det blev 
pölar bakom bilen. Andra stannade till 
och stirrade på oss när vi bara skrat-
tade åt eländet. 

Vi gick in på macken för att köpa en 
tidning med bilannonser, men fick sva-
ret att annonserna bara fanns på ons-
dagar och lördagar och gårdagens 
tidning hade han inte. Klockan var fyra 
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och vi hade femtio mil kvar hem, vi 
kunde inte övernatta eftersom vi skulle 
jobba morgonen efter. Fredrik var på 
väg att försöka hitta en tidning någon 
annanstans, då mackkillen kom ut med 
en lördagstidning han hittat i fika-
rummet. Vi markerade alla besiktade 
bilar med dragkrok som kostade högst 
femtusen kronor och började ringa. 

BAKRUTAN 

huvudet i bilen medan Fredrik gjorde 
sitt bästa för att dölja det orange snö-
ret till bromspedalen. 
-Godkväll, vad är det här för något? sa 
han. 
-Den är inte besiktad men påställd och 
försäkrad. Svarade Fredrik snabbt. 
Den andra polisen satt på huk bakom 
bilen och gnuggade på skattemärket. 

-Tyvärr den är såld. Fick vi höra av alla 
som svarade. Klockan hade hunnit bli 
åtta och vi höll på att ge upp, då fick vi 
napp, en 245:a från -83 med drag för 
femtusen. Vi lämnade släpet och GLE:n 
på macken och åkte med den röda åt 
samma håll som vi kom ifrån. 
Efter ungefär två mil såg vi någon stå 
mitt på vägen med en röd lampa i han-
den, polisen, inte vår favorit blind date 
just då. Den ena polisen stoppade in 

- Det är ingen i& att skrapa, det står 
87 på märket. sa  Fredrik. 
Avgassystemet hade knappast blivit 
tätare efter trettio mil och att det satt 
blandat radial och diagonaldäck, vissa 
även med dubb (i oktober) och 
centimeterbreda längsgående torr-
sprickor på bilen hann polisen inte ta 
reda på, innan Fredrik berättat hela 
historien om hemvägen:.. .så vi var 
tvungna att köra ner den här från 
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släpet för att åka och köpa en annan 
dragbil. 
-Ja, vi såg att ni hade problem vid 
macken. svarade polisen. Tack och lov 
lade de inte märke till att den på släpet 
var grå och inte röd. 
-Åk vidare (tack), men när ni köpt den 
nya bilen får ni lämna den här där och 
hämta den med släpet sedan. OK sa vi, 
men hur skulle det gå till? Där stod det 
ju redan en bil. Väl framme såg vi vår 
nya Volvo, den riktigt risiga rostburk vi 
föreställt oss fanns inte. I stället stod 
där en 245:a som såg riktigt fin ut, mä-
taren visade visserligen 36000 mil... 
Efter att ha prutat ner bilen till 4.500kr 
berättade vi om polisspärren. Säljaren 
berättade då att det fanns en väg ge-
nom skogen som gick till Långsele, där 
kunde vi ställa den röda medan vi häm-
tade släpet och tömde GLE:n. Grus-
vägen verkade mycket längre än han 
sagt att den skulle vara och mitt i kol-
mörkret i ingenstans dog 95:an. Ut, 
öppnade huven och pillade lite här och 
var och efter en liten stund gick den i 
gång. Strax efter stoppet slog det gnis-
tor under tvåtaktaren och sen dröjde 
det inte länge innan jag fick väja för 
resterna av ett rör. Avgassystemet 
hade sagt upp sig. Klockan hade vid 
det här laget närmat sig 22, när vi las-
tat om gick jag in med bilnycklarna på 
macken och sa: Här har du nycklarna, 
skroten kommer och hämtar den i mor-
gon. Killen blev tyst och såg väldigt 
bekymrad ut: "Men hur ska ni komma 
hem nu"? -Vi har köpt en ny bil, sa jag 
och gick. Det gick undan resten av 
vägen, 95:an toppade 130 och det 
gällde ju att hänga med... Vi stannade 

utanför Sundsvall och åt, Fredrik vi-
lade öronen och vi funderade på om vi 
skulle övernatta i Gävle, men bestämde 
oss för att köra hela vägen hem. När vi 
börjat rulla igen blev det plötsligt kö 
och 95:ans bakljus slocknade, elfel 
tydligen. Två minuter senare åkte vi 
förbi fullt med poliser som jobbade 
med olyckan som orsakat kön, de tit-
tade LITE! 
Uppsala, nästan hemma, klockan var 
väl omkring två, det var bara sex tim-
mar kvar till jobbet, på motorvägen 
utanför Knivsta mötte vi en bil som 
körde mot färdriktningen. Halv tre kom 
vi till garaget och lastade av den grå 
95:an, jag åkte hem och lade mig och 
sov gott. 

På tre dygn och tio timmar lyckades vi 
åka 250 mil, köpa tre bilar, skrota en bil, 
träffa många trevliga människor, gå på 
marknad, gå på krogen, köpa tillbehör 
och reservdelar, skratta mycket och 
dessutom sova. Det jag inte hann med, 
som trots allt det roliga var en besvi-
kelse, var ishockeymatchen jag skulle 
spelat 20.30 på söndagskvällen. Jag 
fick ringa från Sollefteå och säga att 
jag fått förhinder. Några dagar senare 
blev Fredrik ägare till ännu en 95:a, 
denna gång en -64:a. Nu är alla tre 
95:orna sålda och 245:an skrotad (Den 
var väl inte riktigt så bra som den såg 
ut). Till slut vill vi tacka Familjen Sten-
lund i Arjeplog för det underbara mot-
tagandet! 

Text och bild: Anders Dahl 
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Sven-Erik Sundström 

Gunnar Sundstrom 

Inge Henroksson 

Sigvard Sundstrom 

Ebbe Sundstrom 

DIN SOKNINGSTID 	JAG VANDRAT ALLEN 

BARNABON 	 ÄNNU EN GANG 

r  

BAK RUTAN 

Bilder 
från förr... 

Skivan med Sunnemo-Quintetten är ett fynd gjort på en loppmarknad av Yngve 
Ekberg för ett antal år sedan. Harm medlemmar gjort några liknande fynd? Skriv 
gärna en rad till Bakrutan. 

Redax 
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SÄLJES: 

Bra komplett inredning till Saab 96 årsmodell 63-66, rödgrå, pris 800 kr. 
Conny Bergåker, tel 0502-13094 

Nya delar: Stora blinkers/baldjus 77-80,2 st yttre backspeglar 77-80, 1 st gummi-
kofångare bak 77-80. Bra begagnade delar: Stora blinkers/bakljus 77-80, gummi-
kofångare fram och bak, stenskottsskydd bakskärm, instrumentpanel till MC V4 
och Sonett, Halda tripp komplett med vajer (6:35 SP2). 
Roland Klaesn, tel/fax 0495-30108 (efter k117) 

Nya plåtdelar till 96 V4: 1 st komplett vänster hjulhus bak, 1 st tom hjulhusvägg 
fram höger, 1 st dörrspegel vänster (711843), 1 st komplett huv, 1 st koffertlucka, 2 
st vänster framskärmar, 1 st vänster bakskärm, 1 st front, 1 st frontbalk, 1 st vänster 
och 1 st höger A-stolpe, 1 st bakbit (7602420), 1 st vänster och 1 st höger 
stänkskyddsfåste, 2 st repsatser dörr nederkant, 1 st vänster och 1 st höger repbit 
främre hjulhus, 1 st repbit ovanför vänster bakskärm. OBS! Saab originalplåt. 
Roland KlaeAn, tel/fax 0495-30108 (efter k117) 

Saab 95 V4-76. Renoverad vintern 97/98. Seriöst rostlagad, nya stötdämpare och 
fjädrar runt om, ny koppling osv. Motorn är ej renoverad. En del reservdelar med-
följer till bilen (1 st motor, 2 st växellådor, avgasrör mm). På grund av platsbrist 
behöver jag sälja bilen. Pris på bil inIclusive reservdelar 20000:- eller bud. 
Per Joensuu, tel 021-803095 eller 070-3566782 

Dörrsidor, fram- och baksäten. Bra skick i blått till 96:an. 
Karin Erikson, Saltvägen 33, 123 56 Farsta, tel 08-6040144 eller 0708-626744 

Saab 99 turbo-78, 3-dörr, bra repobjekt. Verkstadshandböcker original till Saab 900, 
3 pärmar. Grön rostfri baklucka till Saab 93, begagnat kortnoskrom, Lancia-broschy-
rer, motortidningar och V4-broschyrer. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2582984 

Saabdelar: Dörrar 93-95, huvar, skärmar samt motor/växellåda till V4. Bra pris! 
Gunilla Öhrn, tel 0322-14536 

Fabriksnya dörrar till röd 93E Lackerade överallt utom yttersidor, pris 2000 kr/st. 
Ny original vänster framskärm till 69-70 års V4, pris 1000 kr. 96 V4:ans skärmbredd- 
are, 1500 kr. Nya original rallyfjädrar till V4. De bakre är progressiva , 500 kr/st. Saab 
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Köp & sälj 
900 turbo-82, 3-dörr. 215 hk, sänk- och väghållningssats, välutrustad, snygg inred-
ning men rostig och avställd. Lämplig reservdelsbil för att göra en alman 900 turbo 
vassare, pris 4000 kr. 
Janne Johansson, tel 0485-564242 

Renoverings-Saabar: 2 st 96-80, röd och orki&vit, 1 st 96-79 gul, 2 st 95-78 röda. 
Delar till V4:an: USA-front färg ljusblå. 4 st fotbollfålgar med bult och buckliga 
centrumkåpor. JP-fålgar "Sonett" 2 st standard och 2 st 8 tum breda, liknande som 
Sigge Johansson hade på sin banracing V4:a på 70-talet. Sportratt i trä, rattcentrum 
till 93F guldfärg komplett med ringsignal, klocka rund, cigarettändare bla till tvåtakt, 
motorhuv till kortnos, kepsar 2 st Saab Sonett Club of Southem California. 
Johny Hansson, tel 070-6819451 

Århundradets sista prislista! Nu är den klar, denna gången innehåller listan inte 
mindre än ca 1300 olika detaljnummer, inldusive plåtlistan samt den så kallade pirat-
listan. Dessutom får du litteraturlistan. Vi har också lyckats att sänka ett antal pri-
ser. Allt du behöver göra är att sända mig en tjuga (20 kr sedel) samt bifoga ditt 
namn och adress så kommer listan med vändande post. Delar finns till 92, 93, 95, 96 
2-takt samt V4 och något lite till de äldre 99:oma. Har du handlat av oss under —99 
får du listan utan anmodan. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 3183, 460 64 Frändefors, tel 0521-43133 (säk-
rast vardagar efter 18.00) 

Säljer följande från mitt förråd: Kylare till V4-74/75 50 kr, kylare med fläkt till 99-71 
150 kr (eller bytes mot kyl till 64:a), plastskärm vänster fram till långnos 75 kr, plåt-
skärm höger fram till långnos 75 kr, taklucka "skyport", minsta modellen, passar till 
bulliga tak 300 kr, har någon ett V6 projekt på gång? I så fall har jag nyrenoverade 
toppar till Ford V6 350 kr /st, bakrutejalusi till 900:a 5-d 75 kr, 4 st fälgar V4 från — 
72,2 av dem med användbara sommardäck 150 kr tillsammans, ett antal mer eller 
mindre udda däck på 60-talsfålgar, bla ett par användbara 5.20/15 sommardäck, 
samt några vinterdäck, bla Trelleborg med "traktormönster". Billigt! 
Ulf Hindström, tel 0325-71089 eller 0703-381101 

SAAB 95-77, röd med drag och motorvärmare. Nya sommar & vinterdäck. 
Besiktigad 98. Extra motor + växellåda. Pris: 5000:-. 
Kjell, tel 031-871010 

Original extrainstrument till Saab 900: Oljetryck med givare, voltmätare med 
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originalkablar, AC delar kompressor, remspännare, kondensor, knappar, passar 900 
med H motor. 
Rune Danielsson, tel/fax 090-192987, epost: marie.danielsson@telia.com  

4 vinterdäck (ej nya) på fälg till 95/96. Pris 400:-. 
Ante Brunskog, tel 08-4776799 (dag) och 08-158783 (kväll), epost: 
brunskogs@telia.com  

SAAB 96. Soltak årsmodell 62/63, ljusblå, rost i hjulhus fram och bak men hel och 
inoljad i golv ,ej lagad tidigare, delvis sönderplockad (1 dörr + motor och låda). 
Soltaket, helt ok, saknar inredning men annan kan följa med. Pris: Beroende av vad 
som skall följa med dock lägst 6000:-. SAAB 96 årsmodell 62/63, midnattsblå, 
mycket fin bil som dock stått avställd i många år inomhus. Ingen rost i karossen 
(aldrig rostlagad), lite småskavanker utvändigt. Inredning som ny. Pris 6000:-. 
SAAB 96 årsmodell 64, ljusblå 3vxl, avställd inomhus i många år, aldrig svetsad, väl 
inoljad överallt, ett litet hål i karossen, fin inredning, fullt körbar vid avställningen. 
Pris 5000:-. SAAB 96 årsmodell 65, midnattsblå, mycket fin och helt orörd original-
bil, en del rost i höger hjulhus fram, helt rostfri bak, inredning i nyskick, fin lack 
och krom, skrammel i motorn. Pris 5000:-. SAAB 96 V4 2 st karosser (nästan kom-
pletta bilar utan papper) väldigt fina i plåten, ist 75:a och ist 76:a (silvermetallic/ 
ljusgrön) en av dem skall säljas, aldrig rostlagade obefintligt med rost, pris 1500- 
3000:-. SAAB 95 V4 sista årsmodellen 78, brun mycket bra i plåten ej svetsad fullt 
körbar men avställd inomhus sen-94, körd i fjol och allt funkade, utbytes-vxl, sliten 
inredning. Pris5000:-. 
Lennart Holmgren, tel 026-257015 eller 070-6675845, epost: 
lennart.holmgren@sandvik.com   

Saab 95, årsmodell —76. Fint skick, nya stötdämpare bak, ny motor, s + v däck. 
Tel 08-260462 

Till Saab V4: 4 st fina fotbollsfälgar med bultar och kåpor och hyfsade däck 155x15, 
pris 1800 kr. Tvåtums avgassystem, pris 300kr. 2 dörrar, 4 skärmar, motorhuv, baga-
gelucka och front, skick 2-3 på en skala 1-5, pris 300 kr. Rallyregad kaross med 
vagnsbok, 69:a, rostig, pris 700 kr. Saab 93B -58. Komplett renoveringobjekt med 
blästrad kaross och fungerande 750 cc-motor. Original bäddsats medföljer. Pris 
3500 kr. 
Öved ClaAn, tel 013-395051 
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Saab V4 96 1967. Malmgrå kämpe, avställd sedan tre år. Nya bromsok, toppfin in-
redning, sannolikt en sprucken ventil=gick på tre cylindrar när jag ställde av den. 
Dessförinnan gick den som en klocka. Nytt avgassystem. Inte kemiskt befriad från 
rost, men ingen burk. Ful front, beg front i bra skick medföljer + kofångare mm. Står 
i Linköping. Pris 4000 kr. 
Clae,s Johansson, tel 08-6082328, epost: claes.johansson@tv.bonnier.se  

Saab 96-66, bra och komplett renoveringsobjek + en del extra delar. Pris 2500:-. 
Saab V4 —73/80 (kaross från 73, det övriga från ca 80), renoverad motor, bra växel-
låda, fotbollsfälgar mm. Bra objekt till bruksbil hel eller i delar. Pris hel ca 4000 kr 
eller ring och bjud på de delar som du behöver. Saab 99 turbo —78, fm original. 
Rostlagad lackad mm. Motor defekt (reservmotor finns). Pris 6000 kr. 
Tage Ahlgren, Hökv. 9, 904 21 UMEÅ, tel 090-129588 eller 070-6044509, epost: 
tage.ahlgren@mailbox.calypso.net  

Diverse delar 96/V4 -69. Blinkersinsats utan glas VF (ny) 200 kr, blinkers FIF + VF 
komplett 100 kr/st, bakljus HB 100 kr, domkraft 50 kr, bagagerumslås (utan cyl) 20 
kr, fönsterhissar V + H 30 kr/st, instruktinsbok (ful) 10 kr, bälg, styrväxel (ny) 100 
kr, hjullager fram (utan packbox) 100 kr, färg Y5L silversand ca 0.4 liter 50 kr, instru-
ment temp/tank 30 kr, golvplåt }IB (ny) 150 kr, Blaupunkt Frankfurt ca —69 400 kr. 
Priser exklusive frakt. 
Anders Revelj, teUfax 031-918571, epost: revelj @linux.nu  

Saab 96-62. Grå säljes som renoveringsobjekt, avställd sedan 1981 pga rost fram-
fjäder. Endast 2 ägare, motorn har endast rullat ca 3000 mil. Prisidé 4000 kr. 
Claes-Göran Andersson, Kyrkogatan 35 F, 462 30 VÄNERSBORG, tel 0521- 
66798, epost: claes-goran@telia.com  

Saab 96 V4 -70, före detta bil-0 och T-bil (rally), avställd, rost finns, 1500cc motor 
(67:a) med Weber 40 DR och 7,2 kamaxel (kanske 7,6 kan inte komma ihåg säkert), 
växellåda med 7:38 och special 1. 
Arne Johansson, tel 031-553791 

KÖPFS: 

Lanciaförgasare till kortnossportmotor köpes, samt allt i trimdelar av intresse. 
Eventuellt byten. 
Joel Berneklev, tel 031-525873 (hem), 031-7653287 (arb), 0706-260486 eller 
epost: twostroke.power@swipnet.se   
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Vänster framstol till Saab Sport 65-66, bra eller i renoverbart skick. 
Conny Bergåker, tel 0502-13094 

Till min Saab 96-63 2-takt behöver jag en komplett tändfördelare som ej är sliten. 
Dan-Erik Nielsen, tel 031-519892 

Till Saab 96 GL Super —79 köpes sportratt med nav och emblem (komplett), endast 
mycket gott skick av intresse. 
Eva Mattsson, tel 0156-26508 

Varvräknare original tillbehör med Saabloggan på tavlan. Vakuummeter original 
Saab 99, helst komplett. 
Claes-Göran Dahlquist, tel 0650-16919 eller 070-2240374 

Recarostolar till V4, frontspoiler, bakrutejalusi, krom till 96 V4, bultar till fotbolls-
fälgarna, 2-tums avgassystem. 750 GT köpes oavsett skick. Saabs original motor-
verktyg till 2-takt och V4, samt syncrotest för 99:a dubbelförgasare. Luftfilter till 
"Lanciaförgasarna" 2-takt, långnoskrom nytt eller bra begagnat, bra V4 motorblock. 
Kan byta med Sportdelar, instrumentbräda, inredning, kortnoskrom mm. 
Martin Stenlund, tel 0961-61733 eller 010-2582984 

Bakskärm, vänster till 96-65. Helst med högt infåstningshål annars går det bra med 
en skärm med lågt hål. Maila eller ring ditt pris och skicket på skärmen, så hör jag 
av mig! Max 300-400 kronor. 
Dan Wapne, tel 070-6466830, epost: dannewi@hotmail.com  

Till Saab 93-56: Höger och vänster bakskärm, innertak, bäddsats och stolar. 
Johan Thompson, tel 054-153535 eller 0705-131837, epost: 
johan.n.thompson@telia.se  

Till Saab 92B -55: Kupéfläkt 6V, signalhom 6V, fälg(ar) 15" x 3,5", brytarspetsar, 
torkarblad, reparationshandbok (helst original). 
Esbjörn 011as, tel 036-131916, epost: e.ollas@swipnet.se  

Saknar skärmlister till framskärmarna på min Saab 92b. Dom är cirka 82 cm långa. 
Finns det någon som har sådana att sälja? I så fall ring! 
Per Karlsson, Kvarnegårdsgatan 13b, 53135 Lidköping, tel 0510-60709 

62 



MHRF-besiktningsmän: 

I 

 Hans Eklund 

467 93 Grästorp 
Tel: 0514-272 22 

Rolf Jensen 
Frambo 34 	 Bäckvägen 7 

Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 

III 

 Martin Stenlund 

Tel: 0961-617 33 
930 90 Arjeplog 

Tel: 019-31 45 23 

Bertil Maununen 
Krokvägen 27 	 Sjövägen 7 

703 54 Örebro 

Ill Lennart Holmgren 	 Göran Kölborn 
Högbovägen 78 A 	 Hanviksvägen 57 A 
811 32 Sandviken 	 135 50 Tyresö 
Tel: 026-25 70 15 	 Tel: 08-742 72 70 

Norrlandssektionen: 	 Gotlandssektionen: 

IL 

 Martin Stenlund 

Tel: 0961-617 33 
930 90 Arjeplog Å 

 Jan Alamo 
Krokvägen 27 	 Södervägen 44 

Tel: 0498-27 93 92 
621 58 Visby 

E 
Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 

ingborg 	
Tussilagovägen 4 

252 49 Hels 468 34 Vargön 
Tel: 042-24 23 23 

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 

Tel: 0521-22 30 33 

Tidningsredaktion: 

I
Mattias Johansson 
Kråk' ered 3 
430 64 Hällingsjö 
Tel: 0301-43400 
red @ saabregistret.se  

Hans Höglund 
Lundåkravägen 4 
2465! Löddeköpinge 
Tel: 046-77 5442 

li■ 

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

Dina annonser 
skickar du till: 
Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
141 40 Huddinge 
Tel: 08-774 28 85 
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