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BAKRUTAN 

Hejsan! 

Tack! 
Jag börjar med att tacka för det förtro-
ende ni medlemmar visade styrelsen på 
årsmötet genom att med överväldigande 
majoritet rösta för att klubben byter 
namn från Saabregistret till Saabklubben. 
Enligt stadgarna krävdes 2/3-dels majo-
ritet, och det uppfylldes med råge. 
Namnbytet kommer att ske nästa år i 
samband med att klubben firar 25-års-
jubileum. Det kommer att bli ett 
födelsedagsfirande du inte får missa, och 
det kommer att äga rum under somma-
ren 2001. Givetvis är alla Saabentusiaster 
välkomna att delta. Planeringen för detta 
har så smått börjat. 

Jag är säker på att namnbytet kommer 
att betyda mycket för klubben, bland 

annat slipper vi förklara att Svenska Saab-
registret är den största Saabklubben i 
Sverige med cirka 1500 medlemmar och 
inte ett register över Saabar. Det kommer 
att underlätta våra kontakter med utom-
stående, samt bidra till att vi blir fler 
medlemmar. Men det är inte fråga om 
att bli någon sorts "GM-klubb" som 
några befarat. Absolut inte, vår inrikt-
ning på Gammel-Saabarna kommer vi 
självklart att behålla, vårt arv och ur- 
sprung glömmer vi inte! 

Ett stort tack går också till Claus Kegel 
som tillsammans med Hans Söderström 
arbetat som revisor i SSR. Claus har valt 
att inte ställa upp för omval i år. Tack 
Claus för ett bra arbete! 

Frågan 
Med en större klubb finns det en risk att 
alla inte kommer till tals. Vi vill gärna 
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veta mer om vad ni tycker. Därför tänker 

jag ställa en fråga. Först ut blir 92-ägarna; 

Tycker du som Saab 92-förare att 
klubben tar hand om dina intressen? 

Svara på enldaste sätt med ett vykort eller 

helst E-post. Telefon kan också gå bra. 

Mina adressuppgifter finner du på Bak-

rutans insida. Det är viktigt att du svarar, 

genom era svar kan vi utveckla klubben 

ytterligare! Bland de som svarar lottar vi 
ut en check på 150 kronor att handla i 

klubbshopen eller reservdelslagret för. 

Dalslandsloppet 
Som de allra flesta nu känner till tvinga-

des vi att ställa in Dalslandsloppet. 

Orsaken var bland annat att hastighe-
terna, och därmed riskerna ökat, och att 

BAKRUTAN 

det började likna en biltävling snarare än 

en garnmelbilsträff. De som anmält sig 

har fått tillbaka startavgiften och förkla-

ring till varför beslutet togs om att ställa 

in träffen. Vi ber om förståelse för detta 
beslut. 

Matrikeln 
Det är dags att ge ut en ny matrikel. An-

vänd bifogad ändringsblankett som ni 

skickar till Mattan, vår kassör. Ni kan 

också använda våra medlemssidor på 

Internet för att uppdatera era uppgifter 

direkt. Nytt för denna gång är att vi nu 

inlduderar eventuell E-postadress. 

Det var allt för denna gång, ha de gött i 

trafiken! 

Martin 

Senaste nytt 
om bensin! 
Beträffande slopande av bly- 
ersättningsmedel i bensinen 

Enligt samtal med Börje Henningsson 

på Motormännens riksförbund har 

bensinbolagen nu, efter många om och 

men, kommit överens om att slopa 

blyersättningsmedlen i bensinen. 

Omställningen kommer att ske någon 

gång under maj månad 2000. Därefter 

kommer endast "grön bensin" att säljas 

och den som efter omställningen 

behöver "blyad bensin" får lov att köpa 
"blyersättningsmedel" som kommer att 

säljas på burk till ett pris av ca 35-40 kr 

och räcker till ca 500 liter bensin. 

Nämnas kan att Preem redan påbörjat 

omställningen på ett antal stationer i 
Skåne och där säljer man redan "bly-

ersättningsburkar". 

Vi återkommer när vi vet mer. 

Daina Johansson/Björn-Eric Lindh 
MHRF 
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Upplev körglädjen när du 
vet att din motor skyddas! 
Tanka blyfri grön och tillsätt Bensin-
Booster så skyddas alla delar i bränsle-
system och förbränningsrum bättre 
än vad bly någonsin gjorde. 

RACkt 

Använd TriPak Bensin Booster nästa 
gång du tankar så slipper du använda 
96-98 där natrium och kalium är tillsatt 
som blyersättningsmedel, som i 
många fall ger beläggningar på tänd-
stift mm. 

Ha alltid TriPak BensinBoos ter 
i tankarna! 

- Oktanhöjande 
- Smörjande & Rengörande 
- Motverkar ånglås 
- Bättre förbränning, lägre CO 

och HC värden 
- Utmärkt till din bruksbil med 
eller utan katalysator. 

Många referenser finns från 
veteranfordonsägare som kör blyfritt plus 
TriPak BensinBooster sedan flera år tillbaka. 

Medlemsrabatt vid köp av hel förpackning. 
TriPak tillverkning Tel 0248-127 07 • Fax 0248-12961 
www.tripak.nu  
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Skit i 
motorn... 

Jag äger en fin 2-taktare årsmodell 66. 
Det är en malmgrå skönhet med 
trippelförgasare som begåvats med det 
klingande namnet "Gråsuggan" efter-
som både jag och min fru Anna tycker 
att den kilar efter marken just som en 
liten gråsugga. Färgen kan väl ha nå-
got med namnvalet att göra också. 

Bilen har tidigare gått uppe i övre Norr-
land, så det fanns inte mycket rost på 
den när den blev min, men en del golv-
lagning och uppfirning av inner-
skärmarna fram var ändå nödvändigt. 
När jag köpte bilen lät motorn som satt 
i hyggligt, men efter hand så övergick 
motorljudet mot något hårdare och mer 
ovälkommet. Det var ett dovt, metalliskt 
smällande över det hela. Inte alls bra. Vis 
av erfarenheten började jag snabbt leta 
efter en ersättningsmotor. Man vill ju 
hålla bilen rullande så kontinuerligt som 
möjligt, varför det naturligtvis är enklast 
att köra tills motorn inte orkar längre 
och då snabbt lyfta ur den och i med en 
annan. Men var hitta en trippel-
förgasarmotor så där helt plötsligt? Av 
en slump besökte jag en skrot i sydli-
gaste Sverige och köpte på mig några 
tvåtaktsdelar de hade till salu. Då kom 
ägaren fram till mig och sa: "Du vill inte 
köpa en hel motor, heller?" Jag - som 
alltid köper mer än jag har pengar till - 
var ju tvungen att titta på motorn. Döm 

om min förvåning när det mitt bland 
alla stora 900- och 9000-motorer på trä-
pallarna plötsligt står en liten långnos-
motor med trippelförgasare! Kärlek vid 
första ögonkastet! "Vad ska du ha för 
den?" frågade jag. Bilskrotar brukar 
kunna ta ordentligt betalt. "Ja", drog 
skrotens ägare med svaret, "den har ju 
stått här rätt så länge nu... Sexhundra 
spänn så är den din." Gissa om plånbo-
ken kom fram snabbt... 

Det var alltså bara att köra hem den. 
Motorn var komplett med allt: Förga-
sare, insugningsrör, en vattenpump som 
efter bortskruvning visade sig ha en ro-
tor i nyskick, och det var till och med 
taget kompressionsprov på den nån 
gång i forntiden. Över 9 på alla tre 
cylindrarna. Det var alltså bara att byta 
packningar i vattenpump under 
termostathuset och vid avtappnings-
kranen och ställa motorn på garagegolvet 
i väntan på det oundvildiga som komma 
skulle. En ny termostat hade jag också 
satt i. 

Och det kom ganska snart därefter. 
Plötsligt en dag knäppte det till och bör-
jade rassla etter värre där framme. Sedan 
gick motorn runt, men med bara en 
fungerande cylinder. Jag lyckades köra 
hem bilen, men det var inte mer heller. 
Efteråt visade det sig att lagren i motorn 
glappade flera millimeter... Det är ju inte 
något som kommer plötsligt heller, så 
det är egentligen otroligt att motorn 
kunde gå så länge som den ändå gick! 
Försök göra om det med en 4-taktare 
den som törs...! 
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"Gråsuggan" visar upp sitt rena, blankpolerade yttre... 

BAKRUTAN 

Naval, snabbt ur med motorn, passa på 
att torka bort gammal 2-taktsolja från 
bottnen av motorutrymmet och i med 
den "nya" motorn. Det tog bara en ef-
termiddag inklusive en lång fikapaus. 

lät precis som en gång när jag kopplat 
tändkablarna i fel ordning på en V4:a. 
Som om det tände vid fel tidpunkt. Men 
jag hade ju ställt in tändningen efter alla 
konstens regler! Märket på remskivan 

stämde 
precis över-
ens med 
klackarna på 
blocket... 
Jag sa nå-
gonting av 
det grövre 
slaget, skru-
vade bort 
det mittre 
tändstiftet, 
och stack 
ned en 
mejsel efter 

Jag förundras varje gång jag skruvar på 
en 2-taktare vad det är gott om plats för 
verktygen. Den som någon gång har bytt 
motor i en V4:a vet vad jag talar om. 
Det verkar som om V4:an satts ihop 
med baktanken: "Hur kan man göra det 
så trångt och svårmekat som möjligt i 
motorutrymmet?" Nåja, nu var det ju 2- 
taktaren det handlade om. Jag ställde in 
tändningen med en liten kontrollampa, 
fyllde på glykol och gav en liten "hutt" 
med oljeblandad bensin i vardera förga-
sare. Sedan gällde det. Skulle nu 600- 
kronorsmotom starta? 

Ut med choken och på med tändningen. 
Det small till som av pistolskott i mo-
torn och hela bilen vibrerade. Vad var nu 
det här? Av med tändningen och ut. Det 

att ha vridit runt motorn till tandläge. 
Då borde kolven vara strax nedanför sin 
översta position. Men det fanns alltså 
ingen kolv där! Jag kompletterade 
svordomsförrådet lite och fortsatte att 
vrida runt motorn, och se där - till slut 
kom kolven upp. Jag vred tillbaka den 
lite så att det skulle vara ungefärligen i 
rätt tändläge och stirrade på remskivan... 
Där fanns ett till märke! Ett märke som 
nu stämde perfekt med rätt klack på 
blocket! Naturligtvis hade man en gång 
tagit loss remskivan och satt tillbaka den 
ett halvt varv "fel". Sedan hade man 
gjort ett nytt märke - som då naturligtvis 
såg exakt likadant ut som det andra... 
Jag muttrade någonting otryckbart och 
ställde på nytt in fördelaren, denna gång 
förhoppningsvis i "rätt" läge. 
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Dags igen: lit med choken och pa med 
tändningen. Startmotorn gick väl runt 
kanske ett halvt varv, sedan drog mo-
torn igång i lugn och tyst takt. Har fak-
tiskt aldrig haft en 2-taktsmotor som 
startat så snabbt någon gång. Choke ville 
den knappast ens ha, utan det var bara 
att skjuta in reglaget och ta en provtur 
direkt. Den gick som bara den... Inte för 
att man ska köra en oprövad motor för 
hårt, men jag tog och körde runt en väg 
förbi alla grannhusen och lade en tjock, 
blå rökstrimma efter mig. Eller vad var 
det egentligen för rök det där? En snabb 
blick på instrumenten visade att tempe-
raturen stod på rött. Motorelendet ko-
kade! Tur i oturen var jag bara ett kort 
stycke från garaget när det hände, så jag 
kunde nästan frihjula tillbaka till upp-
farten. Efter att huven fällts upp kunde 
jag konstatera att glykolen var blå och att 
färgen skar sig mot det malmgrå, mot 
den svarta kylaren och luftfiltret och mot 
den mörkgröna motorfärgen. Det var 
glykol överallt! Ungefär 5 liter skulle jag 
tro. 

Men hur kunde nu det här komma sig. 
Det var ju en ny termostat! En som jag 
köpt på en marknad för 25 kronor, det 
kom jag tydligt ihåg. Hade jag blivit lu-
rad? Hade jag betalt 25 kronor för 
"skrot?" 

Det var väl bara att skruva loss termo-
staten för att kolla. Den verkade helt 
klanderfri. Jag värmde vatten och hade 
mig, och visst öppnade den sig! Men vad 
i he... kunde det då vara? Jag sov på sa-
ken och bestämde mig på morgonen för 
att helt enkelt göra ett nytt försök. Det  

kanske bara var någonting i nån kanal 
som var lite igensatt. I så fall borde det 
ju ha löst upp sig nu, resonerade jag. För 
säkerhets skull fyllde jag bara i vatten till 
att börja med... 

...och det var nog tur, för bileländet ko-
kade som bara den! 

Det jag sa då var nog kreativt och ut-
trycksfullt, men så mustiga eder ska man 
inte upprepa häri Bakrutan... Men vad 
fanns det annat än termostaten? Jag 
bestämde mig för att byta den i alla fall. 
Bort med huset och ut med... Vad var 
det där? Jag hade vänt termostathuset 
upp och ner och sett någonting mörk-
brunt sticka ut ur den lilla kanalen där 
inne. Vad ända in i... Jag petade ut den 
med en skruvmejsel. Den var avlång och 
brun, något skrynklig och cirka en och en 
halv centimeter lång. Det var boven i 
dramat som hindrade min framfart med 
600-kronorsmotorn! Det var en hälsning 
från de bofasta på bilskroten i södra 
Sverige. Den gav en biologisk förklaring 
till allt som hänt... Det var en stor, saftig 
råttskit! 

Sensmoralen i den här historien är väl 
bara att man ska hålla koll på sina rått-
fällor igång lika flitigt som på sina bilar... 
Och så häri efterhand kan ju tilläggas att 
600-kronorsmotorn numera lämnat in 
efter att ha gått oservad och problemfritt 
i ungefär 1800 mil. Det ger ett pris på 33 
öre milen, och det är väl inte så dåligt, 
råttskit eller ej... 

Text & Bild: Göran Sahlbt, Uppsala 
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Att äga eller inte äga en 
V4:a... 
Det är frågan, som Fredrik Ekendahl 
ställer sig allt oftare nuförtiden. Jag lärde 
känna Herr Ekendahl i somras. Närmare 
bestämt i samband med träffen i Troll-
hättan. Bekantskapen resulterade i att jag 
numera bor i Bromma. Saab-freak som 
vi är båda två, så har vi ofta vilda diskus-
sioner om vilken Saabmodell som är 
bäst. Fredrik förespråkar tvåtaktarna. 
- De är ju så otroligt lättkörda. Svarar på 
minsta lilla. 
De är 
lättmekade. 
Lyft av huven 
på en kortnos 
och motorn 
ligger där, ser-
verad på silver-
fat. I och för 
sig, har man 
Fredriks stora 
nävar så kan 
det bli trångt i 
motorrummet 
på en V4:a. För 
att inte tala om 
tvåtaktsljudet! 
De flesta Saabfantaster jag träffat faller 
helt i extas när de hör en tvåtaktare. 
Fredrik hävdar även att karossen är mer 
proportionerlig. Han syftar naturligtvis 
på kortnosarna. Vilket jag faktiskt kan 
hålla med om. Jag däremot står på 

V4:ornas sida. Född och uppvuxen med 
V4:a. Frälst i en V4:a. (Läs gärna om 
"frälsningen" i Bakrutan 2-98.) Jag hade 
inte ens suttit i en tvåtaktare när jag träf-
fade Fredrik. Jag börjar väl så smått att 
acceptera de små "bålgetingarna", men 
jag vidhåller att de luktar inte gott och 
vissa av dem låter lite för mycket. I som-
ras hörde jag att Fredrik vari antågande 
tio(!) minuter innan han anlände med 
sin lilla 93:a. 

Nåväl, Fredrik ägde bara tvåtaktare när vi 
träffades. Eftersom vi tillbringade veck-
orna i Uppsala, så fick hans 95-62 gå hårt 
som pendlarbil till Stockholm minst fyra 
dagar i veckan. På frågan om inte en V4 
kunde vara bra som bruksbil fick jag 
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svaret 

- Aldrig mer en V4! De är värdelösa! 

Håller inte för någonting. Bara ras! 

Konstigt! Min far har alltid hävdat att 

det börjar bli ont om bra karosser, men 

motorerna håller i evighet. Jag själv har 

bara bra erfarenheter av de V4:or som 
jag har ägt. 

Fredrik provade ett par 240 som bruks-

bilar. De visade sig att de var inget att ha. 

De såldes bort illa kvickt. I september 

fick Fredrik tag på en smaragdgrön 75:a, 

"Hasse" (FINS 992). Den gick bra, inget 

glapp i lagren, rostig kaross. Han vågade 
knappt berätta att han köpt en V4. Han 

blev bara lite retad! Två veckor senare fick 

han en polarvit 70:a av Micke Bergman. 

En riktig rosthög utanpå, men frisk i 

stommen. Bilen döptes till "Gracy" 

(GCY 670). Ännu mer trackad... 

- Du skulle ju inte ha någon V4! 

"Hasse" gick hårt som pendlarbil. 

"Gracy" stod som reservbil... i Bromma. 

En tidig fredagsmorgon, strax efter att 

Fredrik lämnat Uppsala, ringer telefo-
nen... 

- Raaas! är det första jag hör i luren. 

Jag står utanför Knivsta. Skickade kam-

drevssatsen på E4:an. Bilen hade då 

rullat 200 mil med Fredrik bakom ratten. 

Vi ställde "Hasse" hos min far i Knivsta. 
Fredrik fick låna min "Lilla-blå" 78:a, 

med hårda förmaningar om att köra 

som folk. Vi hade ju bara en körbar bil i 

Uppsala. "Lilla-blå" hade dessutom 

kopplingsras för femte gången på 15 

månader. Vilket inte berodde på förarens 

framfart, utan på dåligt härdade tryck-

plattor från leverantören. Det bör näm-

nas att bilen varit inne på Saab i Uppsala 

fyra gånger på garanti under året, men 
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det är en annan historia. Fredrik och Erik 

Randa hämtade "Hasse" i Knivsta. 
Motorbyte. Vi satte i en nyrenoverad 
motor signerad Erik och John Jonasson. 
Den lät inte riktigt som en V4. Hundra 
mil senare provade vi ett förgasarbyte. 
Allt klart för provkörning... Fläkten stan-
nade... Karndrevssats nr två gick! Tack 
och lov i garaget. Fredrik har lite humör. 
Det blev en stor buckla i "Hasses" vän- 

de båda bilarna. Det började bli kallt på 

nätterna. Jag undrar hur många momar 
jag bogserat igång Fredrik. Konstigt! 
"Lilla-blå" startade klockrent varje gång. 
Lite kärv när temperaturen sjönk under 
10 minus. Det gjorde varken "Hasse" 
eller "Gracy". 
- Vad gör den här mannen med sina 
bilar? 

stersida, klart och tydligt stämplad med 
ett fotavtryck storlek 46. Min enda kom-
mentar... 
- Men för f-n. Sätt en tvåtaktsmotor i 
"Hasse", så du blir nöjd. "Hasse" utrus-
tades med trimmad 65:a motor, V4 låda 
och tvåtums rykrör. Han blev lite slö på 
grund av utväxlingen, men gick bra. 
"Gracy" fungerade bra som reservbil, lite 
slö men helt ok. Fredrik varvade mellan 

"Gracy" blev slöare. Jag körde ifrån Fred-
rik på 3:an och halvgas. Han höll fullt på 
2:an. Inte populärt! Efter ett antal 
förgasarbyten, tändinställningar och 250 
mil blev hon totalt kompressionslös. 
"Gracy" är ju skattebefriad och 
besiktigad i två år, så vi satsade på ett 
motorbyte... igen! 

I december gav "Hasse" upp. Efter 550 
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mil med tvåtaktsmotor, hårt körd på 
motorvägen. Han blev trött och ville till 
sist inte starta alls. Antagligen kolvras. 
Karossen skrotades. 

Under hösten sprang Fredrik och Erik på 
en till smaragdgrön 75:a samt en caroli-
nerblå 74:a på skroten. Rostfria karosser. 
75:an styckades upp i delar. 74:an, med 
intryckt tak står numera i min ägo för 
ombyggnad. Fredrik har även köpt sig 
en orkidévit 95-75. Den står i garaget, 
ännu skonad från vägarna med 
"Blydojjan" bakom ratten. 
- Ännu en V4? frågade jag. 
- Den var busbillig! Massor av reservde-
lar följde med. Kunde inte låta bli, blev 
förklaringen. 

Fredrik fick en brun 79:a till skänks (Tack 
Jörgen!) strax före jul. Karossmässigt 
slut, men bra maskinellt. Den har nu 
rullat 200 mil. Fjäderfåstema bak är totalt 
slut och frontbalken har i princip rostat 
av. Det blir intressanta kurvtagningar när 
framhjulen strävar åt olika håll. En 
antilopbrun 77:a dök också upp. (Tack 
Roger!) Tyvärr även den sönderrostad i 
framvagnen och med glappt balans-
axellager. Ingen av dessa bilar går längre. 
Åter till "Gracy". Hon har gått hyfsat 
bra. Lite tick i ventilerna och en incident 
med oljefiltret, när pappa lånade henne i 
julhelgen, är allt. Hon tappade helt en-
kelt filtret när han startade henne. Pack-
ningen hade kalvat sönder, ett fabrika-
tionsfel på filtret. Otur när pappa lånat 
bilen för att han behövde den. Inget 
haveri...den gången. En vecka senare 
hämntade vi "Gracy" i Knivsta. Fredrik 
stack i förväg mot Stockholm. Det tog  

tvärstopp halvvägs. Han tick igang 

henne, det tog tvärstopp igen en mil 
senare. Hon lyckades i alla fall att ta sig 
till garaget för egen maskin, med skuret 
vevlager och troligt kolvras. 

"Lilla-blå" har rullat smärtfritt under 
hela den här tiden. Byte av avgassystem, 
och service av tändsystemet efter mycket 
motorvägskörning är det enda som 
krånglat (förutom kopplingen då). 

Vad vill jag ha sagt med den här storyn 
egentligen? Jo, mannen som aldrig mer 
skulle äga en V4 har under de senaste 
fyra månaderna ägt sju V4 och kört sön-
der fem motorer. Jag undrar fortfa-
rande... 
- Hur bär han sig åt? 

Fredrik vill gärna tillägga att de enda 
blessyrema med 95-62:an var att den 
slirade på kopplingen på grund av en 
havererad packbox. Inte konstigt med 
tanke på att bilen stått sen 1974. 95:an 
gick ca 400 mil under sommarens träffar 
samt ca 400 mil motorväg till och från 
Uppsala. 

Text & bild: Gerda Persson, Bromma 
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Nytt, unikt motorkoncept ger ökad prestanda och lägre bränsleförbrukning: 

Saab Variable Compression 
Saab Variabk ConOression, SVC, är ett 
nytt motorkoncept som gör det möjligt 
att radikalt sänka bränsleförbrukningen 
utan att försämra motoms prestanda. 
Genom en kombination av minskad 
cylindervolym, kraftig överladdning 
samt ett världsunikt system som möjlig-
gör ett variabelt kompression-
förhållande, utnyttjar SVC-motom ener-
gin i bränslet långt mer effektivt än vad 
som är möjligt med dagens konventio-
nella bilmotorer. Detta ger helt nya möj-
ligheter att kombinera höga prestanda 
med låg bränsleförbrukning och låga 
avgasemissioner. 

Trettio procent lägre bränsleförbruk-
ning 
SVC-konceptet gör det möjligt att sänka 

bränsleförbrukningen för en konventionell 

sugmotor under normala ködbihållanden med 

Op till 30 procent utan någon försämring av 

motorns prestanda. Den 5-rylindriga SVC-

motor Saab utvecklat har en ilindenioym på  
1,6 liter och är i normal trafik lika bränsle-

effektiv SOM en konventionell 1,6-litersmotor, 

samtidigt som den vid behov även är lika kraft-

full som 3-liters motor. Utsläppen av koldi-

oxid (CO) reduceras i samma onOtning 

som bränsleförbrukningen och vad gäller ut- 

14 



BAKRUTAN 

släpp av CO, HC och NO, kommer SVC-
motorn att möta alla idag gällande och före-
slagna lagkrav. 

Det unika med SVC-motorn, och det 
som är nyckeln till den högre verknings-
graden, är att den har ett kompression-
förhållande som är möjligt att variera. 
Det fasta kompressionsförhållandet i en 
konventionell motor är en kompromiss 
som ska passa alla olika körförhållanden, 
oavsett om det är fråga om stadskörning 
med mycket start och stopp, landsvägs-
körning i jämn fart eller högfartskörning 
på motorväg. I SVC-motorn regleras 
däremot kompressionsförhållande auto-
matiskt för att hela tiden vara optimalt 
för det aktuella körförhållandet. 

Variabel kompression genom ändring 
av förbränningsrumnaets volym 
SVC-motorn är delad i en övre del, be-
stående av ett cylinderhuvud med inte-
grerade cylindrar, ett så kallat monohead 
eller monocylinderhuvud, och en undre 
del med motorblock, vevaxel och kolvar. 
Variationen i kompressionsförhållandet 
åstadkoms genom att luta motorns övre 
del i förhållande till den undre. Volymen 
i förbränningsrummet med kolven i 
övre dödpunkt (kolvens högsta läge i 
cylindern) ändras därmed och med den 
kompressionsförhållandet. 

En kombination av minskad glindervolym, 
kr4ig överladdning och ett variabelt konores-
sionyörhållande, gör det möjligt att med 
SI/C-konceptet utveckla motorer med ett 
specifikt vridmoment på 200 Nm/ liter glin-
dervolym och en lreerfik effekt på 150 hk/ 
liter rylindervolym. SVC-konceptet gör det 

därmed möjlig att utveckla både små, mycket 
bränslesnåla motorer med goda prestanda och 
stora motorer som, fortfarande med en rimlig 
bränsleförbrukning, ger prestanda i Vrortbils-
klass. 

Alternativa bränslen 
Det variabla kompressionsförhållandet 
ger också SVC-motorn stor 
bränsleflexibilitet. Förutom bensin kan 
den kan köras på olika typer av alterna-
tiva bränslen. Genom att kompressions-
förhållandet kan varieras och anpassas 
efter bränslets egenskaper, arbetar mo-
torn hela tiden med ett optimalt kom-
pressionsförhållande för det aktuella 
bränslet. 

Tre grundstenar i SVC-konceptet 
Det är den variabla kompressionen och 
kraftig överladdning som gör SVC-mo-
torn unik. Ett system för variabel kom-
pression på en vanlig sugmotor skulle 
endast ge 4-5 procents vinst i bränsle-
effektivitet. Men i kombination med 
minskad cylindervolym och kraftig över-
laddning kan möjligheterna med den 
variabla kompressionen utnyttjas till 
fullo. 

1. Minskad cylindervolym - storleken 
spelar roll 
En Ottomotor är som effektivast och tar 
bäst tillvara energin i bränslet när den får 
arbeta med hög belastning. En liten 
motor får arbeta hårdare, och därmed 
närmare sin fillast, för att utföra samma 
arbete som en större motor, som vid 
normal körning endast utnyttjar en del 
av sin maxkapacitet. Förenklat kan man 
säga att den lilla motorn får ut mer en- 
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ergi ur varje droppe bränsle. 

Detta beror bland annat på att en liten 

motor under dessa förhållanden har 

mindre så kallade pumpförluster. Pump-

förluster uppstår vid körning på låg last, 
då en relativt liten mängd bränsle för-

brukas. För att bibehålla det idealiska 

blandningsförhå'llandet mellan luft och 

bränsle (14,7:1), måste då också luft-

tillförseln strypas genom att gasspjället 

stängs till lite mer. 

Det innebär dock i sin tur att kolven i 

cylindem får arbeta mot ett undertryck 

under inloppstakten och "dra in" luften, 

ungefär på samma sätt som när man 
drar ut en cykelpump med tummen för 

hålet. Den extra energi som går åt för att 

dra ner kolven benämns pumpförlust. 
Eftersom en liten motor vid normal 

körning oftare arbetar nära fullast, och 

därmed oftare har gasspjället helt öppet, 

är pumpförlusterna lägre i den lilla mo-

torn än i den stora. 

En liten motor är dessutom lättare och 

har lägre friktion. Generellt är därför en 
liten motor effektivare än en stor. 

2. Överladdning - kraft på beställning 

En liten motor är visserligen effektiv, 

men inte särskilt kraftfull och kan därför 

i praktiken inte användas i annat än små 

bilar med låg vikt om den ska ge accepta-

bla prestanda. Genom att överladda 
motorn, det vill säga trycka in mer luft 

än vad den själv kan suga in, är det även 

möjligt att spruta in mer bränsle som 

kan förbrännas. Motorn ger därmed mer 

kraft för varje kolvslag, vilket resulterar i 

högre vridmoment och bättre effekt. 

Om motorn dessutom endast över- 

laddas vid stora gaspådrag, då kraften 

verkligen behövs, kombineras den lilla 

motorns bränsleförbrukning med den 

större motorns prestanda. 

Mindre cylindervolym i kombination 
med överladdning är sedan länge väl-

kända begrepp på Saab. Redan 1976 lan-

serade Saab ju turbokonceptet som ett 

sätt att med överladdning höja pre-

standa i en motor utan att behöva göra 

den större och tyngre och därmed mer 

bränsletörstig. 

Inom ramen för turbokonceptet har 

Saab utvecklat en rad innovativa motor-
system som alla bidragit till att öka pre-

standan, minska bränsleförbrukningen 

och reducera avgasemissionerna. Motor-
utvecklingen har nu dock kommit till en 

punkt där det krävs en ny parameter för 

att kunna möta framtida krav på reduk-

tion av koldioxidutsläpp och använd-

ning av alternativa bränslen. Den para-

metern är ett variabelt kompressionsför-

hållande. 

3. Variabel kompression - de vises sten 

Kompressionsförhållandet är förhållan-

det mellan å ena sidan cylinderns slagvo-

lym + volymen i förbränningsrummet 

och å andra sidan enbart volymen i 
förbränningsrummet, eller med andra 

ord hur mycket bränsle/luftblandningen 

i cylindern komprimeras innan den an-

tänds. Detta förhållande är en av de fak-

torer som har störst påverkan på hur 

effektivt motorn utnyttjar energin i 

bränslet. 

Generellt gäller att energin i bränslet tas 
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till vara bättre om kompressions-
förhållandet är så högt som möjligt. 
Alltför högt kompressionförhållande 
leder dock till att bränslet självantänds, 
så kallad knackning, vilket är skadligt för 
motorn. 1 en konventionell motor är det 
därför förhållandena i cylindern vid hög 
last, då mest bränsle och luft förbrukas, 
som sätter gränserna för vilket kompres-
sionsförhållande motorn tål. Det får 
sedan även gälla när motorn arbetar på 
låg last, det vill säga låg motoreffekt och 
lågt laddtryck, exempelvis vid körning i 
jämn hastighet på landsväg. 

SVC-motorns variabla konOressiondörhål-
lande gör det möjligt att ha höja kompressio-
nen vid kg last till optimala 14:1 för att bäst 
utnyt-y.a energin i bränslet, samt sänka kom-
pressionen till 8:1 vid hög last för att genom 
överladdning kunna höja motorns prestanda 
utan att problem med knackning ropstår. 

Kända motorkomponenter använda 
på nytt sätt 
En målsättning i utvecklingsarbetet med 
SVC-konceptet har varit att behålla så 
mycket som möjligt av bas-
komponenterna från en konventionell 
motor. Vevaxel, vevstakar, kolvar och 
ventiler är alla av samma typ som i da-
gens motorer. Det som särskiljer SVC-
motorn är hur den är delad i en övre och 
undre del. Jämfört med en konventio-
nell motor ligger själva delningsplanet 
ungefär 20 centimeter lägre. Den övre 
delen, monocylinderhuvuder, utgörs av 
cylinderhuvudet med integrerade cylin-
drar, medan den nedre delen, vevhuset 
består av motorblocket, vevmekanismen 
och kolvarna. 

Monocylinderhuvudet är ledat i vevhuset 
och avtätat med en gummibälg. 
Kompressions förhållandet ändras ge- 
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nom att luta monocylinderhuvudet i 
förhållande till vevhuset med hjälp av ett 
hydrauliskt vriddon. Förbrännings-
rummets volym ökar då och den ökade 
volymen ger lägre kompression. För att 
istället öka kompressionen, rätas mono-
cylinderhuvudet upp. Volymen i 
förbränningsrummet minskar och kom-
pressionen blir högre. 

Monocylinderhuvudet kan lutas upp till 
4 grader. Det optimala kompressions-
förhållandet beräknas av motorstyr-
systemet Saab Trionic, baserat på varvtal, 
belastning och bränslekvalitet. Regle-
ringen sker kontinuerligt och steglöst. 

Effektivt fyrventils förbränningsrum 
En stor fördel med SVC-konceptet är att 
det utnyttjar möjligheterna den nya tek-
niken ger, samtidigt som det behåller de 
bästa egenskaperna hos dagens motorer, 
t ex fördelarna hos det hemisfåriska 
förbränningsrummet med fyra ventiler. 
Förbränningsrummets utformning har 
stor betydelse för förbränningsegens-
kapema och därmed även direkt påver-
kan på avgasemissioner, bränsleförbruk-
ning och prestanda. 

Genom att monocylinderhuvudet är 
tillverkat i ett stycke är det även möjligt 
att utforma kylvattenkanalema på ett 
mycket mer gynnsamt sätt. Det är även 
en förutsättning för att kunna överladda 
motorn tillräckligt för att nå önskvärda 
prestanda. 

Mekanisk kompressor för tillräckligt 
laddtryck och snabb respons 
Överladdningen sker med en mekanisk 

kompressor vars in- och urkoppling 
styrs av Saab Trionic. Kompressorn är 
försedd med en laddlufticylare och ger ett 
maximak laddtryck på 2,8 bar, vilket är 
väsentligt högre än de turbosystem Saab 
använder idag. Anledningen till att Saabs 
motortekniker har valt att använda en 
kompressor istället för ett turbosystem 
för SVC-motorn är att det för närva-
rande inte finns något turboaggregat på 
marknaden som ger det höga laddtryck 
och den snabba respons som SVC-mo-
tom kräver. 

En plattform för fortsatt utveckling 
SVC-konceptet och den 1,6-liters 5- 
cylindriga motor som nu presenteras, 
innebär ett språng i utvecklingen av 
Ottomotorn och utgör en helt ny platt-
form för fortsatt motorutveckling. Ge-
nom att det nu finns ytterligare en para-
meter, kompressionsförhållandet, som 
kan styras, är det möjligt att mer exakt 
kontrollera motorns arbete och därige-
nom göra den effektivare. SVC kan kom-
bineras med andra motorteknologier 
som ytterligare förbättrar prestanda, 
sänker förbrukningen och minskar 
avgasemissionerna. 

SVC-motorn är ett avgörande steg i ett lång-

sikhgt utvecklingsarbete som avser en motor 

som kombinerar Ottomotorns och dieselmo-

torns fördelar. Redan idag kan man skönja 

denna tendens i motorutvecklingen. Otto- 

motorn blir direktimprutad som dieselmotorn, 

medan dieselmotorn får mer och mer elektro-

nik. Variabel kompression är den felande 

länken mellan de två. 

Motorinnovatörerna 
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Kompressions förhållandets betydelse 
för en motors verkningsgrad har varit 
känt sedan bilens barndom, och det 
finns en mängd mer eller mindre fantasi-
fulla patent på hur en motor med varia-
bel kompression skulle kunna se ut. Det 
Saabs motortekniker är först med, på 
samma sätt som med turbotekniken på 
1970-talet, är att kombinera innovativt 
nytänkande med känd teknik och kända 
teorier för att utveckla ett system som är 
praktiskt användbart i vanliga bilar. 

De allra första tankarna på att utveckla en 
motor med variabel kompression väck-
tes redan i början på 1980-talet bland 
Saabs motortekniker, men det dröjde till 
slutet av decenniet innan ett mer konkret 
utvecklingsarbete startade, om än i blyg-
sam skala. Den första patent-
ansökningen lämnades in i slutet av 
1990. Den första körbara 
experimentmotorn hade en cylindervo-
lym på 2,0 liter och utvecklade ett vrid-
moment och en effekt som var långt 
högre än vad som var praktiskt använd-
bart. Motorn visade dock att teorin fung-
erade i praktiken. 

Den egentliga uOrovningen påbörjades när 

den andra generationens protoppmotor, en 

1,4-liters rak 6:a, stod klar att tas i bruk på 

mitten 1990-takt. Målsättningen var att 

SVC-motorn i det uyörandet skulle ha pre-

standa och kraft som en 3,0-liters V6-sug-

motor, men med 30 % kre bränsleförbruk-

ning. För att få potentialen med SVC-koncep-

tet bedömd av oberoende experter, vände sig 

Saab till den ansedda yrka motorutvecklings-

firman FEV Motorentechnik i Aachen, som 

i en grundlig utvärdering bekräftade att mo- 

torn nådde de uppsatta huVen och all det iiven 

var möjligt att nå ännu längre med fortsatt 

utveckling. 

Den raka 6-cylindriga 1,4-liters motorn 
visade sig dock inte helt anpassad till de 
prestandanivåer Saabs framtida bil-
program hade behov av. Motorn innebar 
även utrymmesmässiga nackdelar. Den 
övergavs därför till fördel för den S-
cylindriga, 1,6 liters motor som Saab nu 
presenterar. 

Utvecklingen av SVC-konceptet hade 
varit omöjlig utan ett avancerat motors-
tyrsystem. Adderandet av variabel kom-
pression som ytterligare en kontrollerbar 
parameter i det redan komplexa regler-
systemet i dagens moderna bilmotorer, 
ställer mycket stora krav på motorstyr-
systemet. Motorstyrsystemet i SVC-
motorn är en specialversion av Saab 
Trionic, Saabs egenutvecklade motorstyr-
system som används i Saabs turbo-
motorer sedan 1991. Vidareutvecklingen 
av Saab Trionic samt Saab-teknikernas 
ingående kunskap i systemet har varit en 
förutsättning för utvecklingen av SVC-
konceptet. 

Även i sin senaste version är Saabs 5- 
cylindriga, 1,6-liters SVC-motor dock 
fortfarande en prototypmotor och fort-
satt utprovning är nödvändig innan det 
kan bli aktuellt att sätta motorn i pro-
duktion. En seriemotors slutgiltiga ut-
formning, storlek och egenskaper avse-
ende prestanda och bränsleförbrukning 
beror på många faktorer, inte minst de 
krav kunderna ställer på sin bil. 
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Tekniska data 
De data som anges i tabellen avser de 1,6-liters utprovningsmotorer som används i det 

tekniska utvecklingsarbetet. Hur exakta tekniska data för framtida serieproduktions-

motorer kommer att se ut är beroende av detta utvecklingsarbete och kan därför inte 

anges förrän en seriemotor presenteras. 

Cylindervolym 	 1,598 liter 

Antal cylindrar 	 5 

Cylinderdiameter 	 68 mm 

Slaglängd 	 88 mm 

Kompressionsförhållande 	 8:1-14:1 beroende på körförhållande 

Maximalt laddtryck kompressor 	 2,8 bar 

Maximal lutningsvinkel 	 4 grader 

Maximalt vridmoment 	 305 Nm 
Maximal effekt 	 225 hk 

Text & bild: Saab Automobile AB 

SVENSKA SAAB REGISTRETS 
ÅRSMÖTE I TROLLHÄTTAN ÅR 2000 

Ca 140 medlemmar besökte det första 

årsmötet på det nya årtusendet, som 

hölls i Saabs museum lördagen den 25 

mars. Med sedvanliga årsmötes-

förhandlingar som avbröts för kaffe och 
smörgås i den nyare delen av museet, så 

fortsatte årsmötet med den största frå-

gan i SSR:s historia, ett eventuellt namn-

byte. Och med stor majoritet så bestäm-

des det att vi kommer att heta Svenska 

Saab Klubben. 

Själva namnbytet sker efter årsmötet 

2001, och "invigningen" sker på somma-

ren samma år. 

Efter årsmötet var det full ruljans på 

reservdelsmarknaden, det verkade vara 

mer säljande än någonsin. 

Vid entrén till museet så kunde man 

beskåda Saabs senaste motor den med 

variabel Kompression, fem(5) cylindrar 

1600cc 225 hkr DIN. Så skall det bli den 

sista och bästa utvecklingen på 

förbränningsmotorn någonsin? 

SSR tackar Peter Bäckström och Saab för 

andvändandet av världens bästa mötes-

plats för Saabälskare!!! 

Text: Bertil Olsson 
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Dagordning för Svenska Saabregistrets årsmöte 990325 i Trollhättan 

1. Årsmötets öppnande. 
2. Val av: 

a/ Ordförande för mötet. 
b/ Sekreterare för mötet. 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, 
att jämte ordföranden justera protokollet. 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska redogörelse för verksamhetsåret 1999. 
6. Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1999. 
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 1999. 
8. Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter. 

a/ Val av ordförande för ett år. 

b/ Val av vice sekreterare för två år. 

c/ Val av kassör för två år. 

d/ Val av materielförvaltare för två år. 

e/ Val av tre suppleanter för 1 år. 

9. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 
10. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år. Varav en sammankallande. 
11. Förslag som väckts av styrelsen, eller som inlämnats till 

styrelsen senast åtta dagar innan årsmötet. 
a/ Styrelsens förslag till nytt namn på klubben. 

12. Fastställande av medlemsavgifter för år 2001. 
13. Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte. 
14. Information angående MHRF. 
15. Information angående Dalslandsloppet. 
16. Övriga frågor och information. 
17. Årsmötets avslutande. 
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Protokoll från årsmöte Svenska SAAB Registret SAAB Automobile muMum Trollhättan 000325 

1. Arsmötet öppnades av Ordförande Martin Bergstrand. 

2. Till ordförande för mötet valdes Martin Bergstrand. 
Till sekreterare för mötet valdes Göran Kölborn. 

3. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Roland Widarsson, Rolf Jensen att 
jämte Ordförande justera mötesprotokollet. 

4. Arsmötet ansågs behörigt utlyst. 

5. Verksamhetsberättelsen för 1999 föregrogs av Martin Bergstrand. 
Ekonomiska redogjörelsen för 1999 föredrogs av Klaus Kegel. 

6. Revisionsberättelsen för 1999 föredrogs av revisorsuppleanten Klaus Kegel. 

7. Arsmötet beslutade ekonomisk ansvarsfrihet för SSRs styrelse för verksamhetsåret 
1999. 

8. A: Till Ordförande för ett år valdes Martin Bergstrand. 
B: Till vice sekreterare valdes för två år Göran Sahlkn. 
C: Till kassör valdes för två år Mats Carlsson. 
D: Till materialförvaltare valdes för två år Bernt Olsson. 
E: Till suppleanter valdes för ett år Ulf Stenson, Roland Widarsgon och Rolf Jensen. 

9. Till revisor valdes för ett år Tomas Persson. 
Till revisorsuppleant valdes för ett år Hans Söderström. 

10. Till valberedning valdes för ett år Matthias Roswall sammankallande, Alf Lönngren 
och Jonas Kohlscheen. 

11. Förslag och motioner: Inga inkomna. 
A: Förslag till nytt namn på Svenska SAAB Registret: Svenska SAAB Klubben. 
Martin Berättade om nackdelar och fördelar med namnbyte. Namnbyte ska ske vid 
årsmöte enligt §10 i stadgarna. 
Synpunkter från årsmötet angående namnbyte: 
Svenska SAAB Klubben/SSR 
SSK kan som förkortning blandas ihop med andra klubbar typ Stockholms Sportvagns 
Klubb, Södertälje Sport Klubb mm. 
SAAB Automobile ser gärna ett namnbyte till Svenska SAAB Klubben. 
Finns det ingen annan klubb med samma namn så är det OK! 
Andra till SAAB Klubben Sverige-SKS 
Behålla den gamla logotypen mad ändring registret till klubben. 
Beslut av årsmötet på punkt 11:A. Namnbyte till Svenska SAAB Klubben från och red 
år 2001. 

12. Medlemsavgiften för år 2001 fastställdes till 175:-/år. 

13. Reseersättningen för resor i klubbens tjänst fastställdes till 13:-/mil. för 2001. 

14. Göran Kölborn Berättade om nyheterna i MHRF och Länsförsäkringars försäkringar. 

15. Roland Widarsson berättade om Dalslandsloppet och att det år inställt och nedlagt 
på grund av att det klassas som tävlingsmoment och måste därför följa SBFs regler 
och normer viktet gör det hela omöjligt att genomföra. SSR Trollhättesektion 
kommer i fortsättningen inte att arrangera något evenemang som ligger i "gränslandet" 
för veteranbilsarrangemang och SBF tävling. SSR Trollhättesektion har också 
beslutat att Dalslandsloppet härmed har gått i graven och något nytt liknande 
arrangemang kommer i så fall att få nytt namn. 
14 personer har anmält sig till Dalslandsloppet och kommer att få sin anmälnings-
avgift återsänd. 
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Rolf Jensen reservdelsman SSR 

BAKRUTAN 

16.övriga frågor och information: 
Matthias Roswall berättade om SAAB 95 beståndet. 
Det finns åsikter om att klubben tar dåligt hand om nya medlemmar. 
Förslag fanns på att införa en inträdelse avgift i SSR för att finansiera större 
upplaga av Bakrutan så att alla nya medlemmar kan få årets alla ex av Bakrutan. 
Alf Lönngren kan Redaktionen en eloge och anser att Bakrutan är suverän som 
klubb tidning-. 

17.Arsmotet avslutades. 

Därefter reservdelsmarknad i SAAB Musäms lokaler samt möte för den nya styrelsen. 

Göran Kölborn sekreterare SSR 
Protokollförare 

c7-7 7 
Justeras Rolf Widarsson ordförande Trollhättesektionen 

23 



BAKRUTAN 

Verksamhetsberättelse för Svenska Saabregistret, SSR, verksamhetsåret 1999 

SSR:s styrelse har under verksamhetsåret 1999 varit konstituerad enligt följande: 

Ordförande 	 Martin Bergstrand, Uppsala 
Vice ordförande 	John Jonasson, Bromma 
Sekreterare 	 Göran Kölbom, Tyresö 
Vice sekreterare 	Stephan Lund, Ingmarsö 
Kassör 	 Mats Carlsson, Hägersten 
Redaktör 	 Mattias Johansson, Hällingsjö 
Materielförvaltare 	Bemt Olsson, Göteborg 
Klubbmästare 	 Nicklas Lindberg, Göteborg 
Suppleanter 	 Ulf Stensson, Helsingborg 

Roland Widarsson, Vargön 
Rolf Jensen, Bollebygd 

Revisor 
	

Hans Söderström, Enskede 
Revisorsuppleant 
	

Claus Kegel, Gräddö 

Valberedning 
	 Matthias Roswall,  Jonas Kohlscheen och Alf Lönngren 

Verksamhetsåret 1999 var ett innehållsrikt år med flera aktiviteter som egna träffar över 
hela landet och andra arrangemang. Sektionerna i Trollhättan, Skåne, Norrland och 
Gotland har haft ett flertal aktiviteter och träffar för sina medlemmar. 

1999 års ålsmöte avhölls på Saabs bilmuseum i Trollhättan. Mötet var välbesökt med 
170-talet medlemmar och avslutades med bildelsmarknad. Ett stort tack för bra 
arrangemang till Trollhättesektionen och Peter Bäckström, Saab Automobile AB. 

SSR:s medlemsantal var vid årsskiftet 1999/2000 1450 medlemmar, en ökning med 95 
medlemmar jämfört med 1998. 

SSR:s styrelsearbete har bedrivits med 5 protokollförda möten, varav en konferens, där 
nästan hela styrelsen hade tillfälle att träffas och behandla viktiga frågor. Däribland 
frågan 
om namnbyte och ökat samarbete Saabklubbar emellan. 
Under 1999 har SSR skaffat en ny postadress: Box 1786, 111  97 Stockholm. 

Under året har så kallade modellombudsmän införts. Syftet är att tillfredsställa medlem-
marnas behov av svar i frågor som rör olika Saabmodeller. 

SSR har verkat för ett ökat samarbete Saabklubbama emellan. SSR har deltagit i ett 
möte mellan Saab Automobile AB, Saab-Opel Sverige AB och olika svenska 
Saabklubbar med syfte att etablera ett bättre samarbete klubbarna emellan, med sikte på 
en gemensam klubb. 

Saabfestivalen avhölls som en tvådagarsaktivitet på Kinnekulle Ring och vid Saabs 
bilmuseum. SSR deltog i Saabfestivalen i samverkan med Saab Automobile AB och 
Saab Turbo Club of Sweden. 1999 års upplägg på Saabfestivalen rönte stor 
uppskattning. 
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Östgöta Saabklubb och SSR genomförde tillsammans en uppskattad Saab 95-träff i 
Linköping. Saabs bilmuseum genom Peter Bäckström ställde upp på ett uppskattat sätt 
genom att låna ut museets Saab 95-59. 

Bakrutan har utvecklats fint under året med bland annat färgomslag. Bakrutan har dock 
dragits med problem med utgivningen under året. Orsaken är att tryckeriet inte hållit 
överenskomna leveranstider. I slutet av 1999 bytte vi tryckeri. 

För SSR:s klubbshop har strävan varit att byta ut befintligt sortiment och ersätta med 
nya artiklar. Flera nya artiklar tagits fram, bland annat nyckelringar, paraplyer och 
exklusiva tröjor. 

Flera nytillverkningsprojekt har genomförts eller påbörjats. Bland dessa kan nämnas 
gummilister till rutor, avgassystem och fler stötfångardelar till 93, 95 och 96. 
Omsättningen av klubbens reservdelslager har under året varit mycket stor. 

Utvecklingen av SSR:s internetsidor har fortsatt med bland annat ett interaktivt forum 
och "Idag i Saabs historia" med flera funktioner. Antal besökare var vid årets slut 
uppemot 450 besökare per dag och med ökande prognos. 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett tack till de medlemmar som aktivt deltar i 
klubbverksamheten genom att komma med förslag och idéer, anordna träffar och 
aktiviteter, samt bidra med material till Bakrutan och intemetsidoma. 

För Svenska Saabregistret 
Uppsala den 26 april 2000 

19-A2-- 
Martin Bergstrand 
Ordförande 
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Resultaträkning Svenska SAAB-registret 

1999-01-01-1999-12-31 

Medlemsavgifter 234 137,12 kr 
Försäljning delar 6 483,00 kr 
Försäljning,dekaler,tröjor,m.m. 22 803,04 kr 
Övriga intäkter 2 095,00 kr 

Summa intäkter 265 518,16 kr 

Inköp delar 71 038,00 kr 
Inköp SSR-Matrial 34 914,00 kr 
Förbrukningsinventarier 18 528,00 kr 
Styrelsemöten 7 500,00 kr 
Arsmöte 12 470,00 kr 
Annonsbladet 11 762,00 kr 
Försäkring 1 550,00 kr 
Resekostnader 6 726,00 kr 
Bakrutan 112 219,00 kr 
Träffar 6 581,50 kr 
Porto 17 734,38 kr 
Övrigt 20 497,25 kr 
Avgifter MHRF 11 000,00 kr 
Förändring lager 55 485,20 kr 

Summa kostnader 277 034,93 kr 

Resultat före avskrivningar - 	11 516,77 kr 

Avskrivningar 2 253,00 kr 

Resultat före finasiella intäkter 
och kostnader 

13 769,77 kr 

Ränteintäkter 2 110,42 kr 
Räntekostnader 0,00 kr 
Skatter 1 477,00 kr 

Årets resultat - 	13 136,35 kr 
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Balansräkning Svenska SAAB-registret 

1999-01-01---1999-12-31 

Kassa 	 1 883,00 kr 
Bank 	 220 636,97 kr 
Postgiro 	 8 91728 kr 
Lager 	 291 026,05 kr 

Summa tillgångar 	 522 463,30 kr 

Övriga kortfristiga skulder 
	

82 106,00 kr 
Avgifter avseende nästa år 

	
18 177,00 kr 

Summa skulder 	 100 283,00 kr 

Eget kapital 
	

435 316,65 kr 
Redovisat resultat 	 - 13 136,35 kr 

Summa eget kapital 
	

422 180,30 kr 

Summa skulder och eget kapital 	 522 463,30 kr 

Revisionsberättelse 

Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper och styrelsens förvaltning kalenderåret 1999. 
Undertecknad utsedd revisor har efter utförd granskning ej funnit anledning till anmärkning 
varför jag föreslår kassören samt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
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Gäller från 
1 april 2000 

ÅRETS NYHETER 
Så hår fungerar 
korttIctsförsikringen. 
Korttidsförsäkringår en "nöd-för-
säkring" i maximalt tre månader 
för Lex hemtransport av en bil 
som inte hunnit besiktigas av 
klubben Ansökan måste  godkän-
nas av klubben. 

Det är inte en "kör-omkring-
försäkring", utan den skall ersät-
tas av en normal MHRF-försåk-
ring så fort som möjligt. 

Begäran om nya uppgifter 
för försäkringar som teck-
nats för många år sedan. 
De allra äldsta MlIRF-försåkring-
arna är nu nästan 40 årgamla. Där 
har vi säkert begärt in nytt mate-
rial, men det finns åtskilliga för-
säkringar från 80-talet där vi bara 
hargarrila foton och salmarbesikt-
ningsprotokoll. 

Vi har därför börjat begära in 
nytt material.Detärviktigtfördig 
att vi harbra på fötterna om olyck-
an år framme-och vi tex. kräver 
andra försäkringsbolag på pengar. 
Det är inte särskilt bra att komma 
dragande med 15 år gamla foton! 

Om du råkar ut för en skada - 
ring Folksam Stockholm eller MHRF! 
Om det inträffar en skada skall du alltid kontakta Folksams 
huvudkontor i Stockholm (Biltekniska avdelningen) eller MHRF 
— inte Folksams lokalkontor. En av fördelarna med XIIIRF-
försäkringen år att alla skador handläggs i samråd mellan Folk-
sam och MH RF„ av personer som är speciellt kunniga på samlar-
fordon. Adresser och telefonnummer står på försäkringsbrevet 
och det lilla kort för plånboken som alla försäkringstagare fått. 

Vänta inte med att anmäla en skada — ju fortare vi färseta 
något, desto snabbare kan vi ingripa och se till att skadan blir 
reglerad och därmed hälla skadekostnaderna nere. 

Adresser och telefonnummer! 
Vill du fråga om eller diskutera MHRF-försäkringar kontaktar 
du i första hand din klubbs försåloingskommitte. 
Du kan också ringa, skriva, faxa eller e-posta till MIIRKs försäk-
ringsavdelning, Box 210 97, 10031 Stockholm, tel 08-32 03 54, 
fax 08-3127 06, e-post mhrf.fors@mfirf.se  . MHRF har telefon-
tid vardagar 10.00-16.00 med uppehåll för lunch. 

JOUR DYGNET RUNT, ÅRET RUNT! 
Om du råkar i nöd kan du 	MHRF-försåkringens jourtelefon 

00 00 
Där har man listor på MHRF:s klubbfunktionärer och besiktni 
mån så att du kan få personlig kontakt med dessa om det skulle 
behövas. Har du fått fel på kulen kan det vara bra att få kontakt med 
någon kunnig som bor i närheten, eller med klubbens reservdels-
kunnige. Jouren kan via mobiltelefon också få tag på någon från 
MHRF:s kansli om så skulle behövas. Glöm inte att alltid ha med 
dig det lilla vikkortet med adresser och telefonnummer! 

Hur gick det för 
MHRF-försäkringen 1999? 
1999 blev ett bra år! 
År 1999 blev i likhet med 1998 ett bra år och därför blir det inga 
premiehöjningar alls! Tyvärr gör kostnadsök gar, t.ex hos 
verkstäder och för lackering. det nödvändigt att ändå emellanåt 
se över premierna. Okade kostnader för delar till äldre fordon 
år också ett problem, men just nu blir det ingen höj g! 

Glöm inte att resultatet för NIIIRF-försåkringen nästan 
enbart beror på skadeutfallet. Lägre skadekostnader ger dagens 
låga premier, högre betyder att premierna måste höjas! 

Mc -olyckor ett något mindre problem 
Även 1999 drabbades MIIRF-försäkringen av ett antal me-
olyckor där personskador ko lllll ler att kosta avsevärda slantar. 

- En enda skada kan kosta mycket stora pengar - den dyraste 
vi hittills haft låg bara några tusenlappar under miljonen när 
den var fårdigreglerad. 

Förra året gjorde vi en liten höjning av me-premienia. och 
sade att si kanske skulle återkomma med ännu en höjning. "i 

väntar med den för att se hur det går under året, och k r 
tillsammans med me-klubbarna att diskutera åtgärder för att 
öka säkerheten och minska antalet skador. 

Varning för höjda avgifter 
hos Trafikförsäkringsföreningen! 
1 juli förra året höjde Trafikförsäkringsföreningen kraftigt 
avgifterna för den som inte löst trafikförsäkring för sitt fordon. 

Förut rörde det sig bara om någon tia per dag. nu  är det 
hundralappar som gäller, särskilt för en modern motorcykel. 

Om du köper ett fordon som inte år avstållt måste du teckna 
trafikförsäkring från den dag du blir ägare till fordonet. 

En förutsättning: bruksbiVvardagsbil. 
Bruksbil är ett krav för den som söker en helförsäkring. klan 
måste inte äga den själv, men skall kunna visa att det finns 
tillgång till vardagsbil. Kraven år naturligtvis högre ju moder-
nare bil man söker försäkring på. 

Kolla att ditt fordon är försäkrat till rätt värde! 
På ditt försäkringsbrev kan du se till vilka basbelopp ditt fordon 
maximalt är försäkrat. Eftersom basbeloppet för är 2000 år 
36.600:- kan du enkelt räkna ut var taket för ersättningen ligger. 
Tycker du att slet för lågt kontaktar du NIIIRF-försäkringew 

Räddning, men inte från hemmagaraget. 
Räddningsförsäkringen tar hand om dig och ditt fordon om det 
händer något når ni år ute och kör. och ser till att fordonet 
kommer antingen till verkstad eller hem till dig. Den kan där-
emot inte utnyttjas för att ta fordonet från henimagaraget till 
verkstad, Lex:därför att det inte vill starta. 

Tänk dig för innan du lämnar bort fordonet. 
Innan du lämnar bort fordon för rens» ering eller reparation hör 
du alltid se till att du har skriftligt på vad som skall göras. k-ad 
det beräknas kosta och når det skäll vara klart. Detta gäller :Weil 
om du lämnar saker till "goda vänner" i klubben. Råkar du i 
svårigheter bör du kontakta 1k1IIRF innan du utnyttjar din 
råttsslcvddsförsäkring. Ofta kan tvister lösas i godo! 

MHRF-försäkringen är en förmån, 
inte en rättighet. 
Som medlem i en Ml IRF-ansluten klubb kan du ansöka om en 
N1HRF-försåkring, men du kan inte kräva att få försäkring 
Både du och ditt fordon granskas av din klubb och av XlllRF 
innan försäkring tecknas, och de år inte alla som tvekas passera 
nålsögat. Fordonet skall vara i gott skick, inte ontlivggt. och det 
skall stå klart att det bara kommer att brukas i 1Mb-hyss-ft-e. 

Framflyttning av 
20-årsgränsen. 
Som vanligt fls ttar vi gränsen ett 
år framåt. Från den I april 2000 
försäkrar si alltså bilar ock mc 
tillverkade till och och med 1980. 
Igruppen förde modernaste for-
donen flyttar vi gränsen till och 
med 1990.. För att försäkra ett så 
modernt fordon krävs det att 
man redan har en försäkring för 
ett äldre fordon. 

Nya försäkringsvillkor 
De förra försäkringsvillkoren 
var sedan 1993, och de har nu 
fråschats upp och blivit mer lä tt-
låsta. Basa smärre ändringar har 
gjorts. Alla skall nu ha fått de nya 
villkoren. 

Mopedförsäkringen 
Nytt förra året var mopedförsåk-
ringen som uhnttjats av många. 
För att kunna teckna försäkring-
en måste ägaren och eventuell 
annan person som kör ha körkort 
för mc eller för bil. Premien år 
densamma som för me från mot-
svarande år. 

28 



MHRF-försäkringen -H-1"cui-41311;7= 
-adilL; 

 

år avsedd for bilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder tillverkade till och med 1980. 
Dessutom finns speciella varianter för tunga lastbilar och bussar 1951 67, för' traktorer och 
husvagnar samt en försäkring för bilar och mc 1981-90. För att teckna en försäkring i denna 
grupp för modernare fordon måste man dock först ha haft, och fortfarande ha, en äldre bil 
respektive mc helförsäkrad i MHRF-försäkringen under minst ett är. 

Fordonet skall i princip vara renoverat till ursprungsskick eller vara i mycket gott bevarat 
skick och skall enbart användas för nöjeskömingar, aldrig som bruksfordon. 

Ägaren måste ha varit medlem i MHRF-ansluten klubb! minst ett är för att kunna teckna 
en helförsäkring. Gäller det en renoverings- eller uppställningsförsäkring kan oftast en MHRF-
försäkring tecknas genast — det år bara försäkringar dår trafikförsä kring ingår som kräver ett 
års medlemskap. För den som ännu inte varit med i klubben ett år finns en speciell för-
säkringsform med förhöjd premie under första året. 

Normalt försåkringsvårde för bil år upp till fyra basbelopp och för mc upptill två basbelopp, 
men det kan höjas (i enheter om två basbelopp) upp till trettio basbelopp. 

HELFÖRSÄKRING. I I cl forsa kringen år avsedd 
för fordon som år renoserade eller bevarade i 
mycket gott skick Den omfattar trafik-, brand-. 
ståld-,gIas-. råddnings, råttsskt dds- och vagn-
skadeförsåkring. 

Försäkringen gäller året runt och kan inte 
andras till uppstållningsförsåkring om du stäl-
ler av fordonet en kort tid, t ex över en vinter. 
Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i 
försåkringen, dock till maximalt ett basbelopp. 

För att få en Ml 1RF-helförsåkring måste 
du ha varit medlem i en NII1RF-ansluten klubb 
i minst ett år (se ås-en ovan). 

Försäkringen gäller i EES-låndema samt i 
de övriga länder som är anslutna till systemet 
med grönt kort (åsen under transport mellan 
dessa länder). Du bör sid utlandsfärd ha med 
dig det "gröna kort" som du får på närmaste 
Folksam-kontor. 

1 NIHRF-försåkringen ingår "kör-vidare-
försäkring" som efter godkånnande av Folksam 
eller SOS-Intemational ger dig en hvrbil om 
något allvarligt skulle hända med ditt fordon 
når du tes, år på våg till ett utländskt rally. 

Familjemedlemmar och personer som har 
egen NIHRKförsäkring får köra fordonet utan 
förhöjd självrisk på vagnskadeförsäkringen. 1 
andra fall utgår en extra vagnskadesjälvnsk. 

RENOVERINGSFÖRSÄKRING bör du teckna 
så snart du börjat renovera ett fordon. Den 
ersätter skador som uppkommit genom brand, 
stöld, översvämning och skadegörelse i sam-
band med inbrott, glasskador och innehåller 
dessutom råttsskyddsförsåkring. 

Renoveringsförsäkringen gäller åren för 
transporter (tes. till och från verkstad) når  

fordonet transporteras på trailer, på dolk, eller 
med bårgningsbil, men inte då det bogseras 
eller körs för egen maskin. Den gäller enbart då 
fordonet år avställt i CBR. 

Försäkringen omfattar även delar som läm-
nats bort för reparation. tbehandling eller 
liknande men som kommit bort eller blivit 
förstörda (om ingen annan ersättningsansvarig 
finns). Försäkringen gäller inom Sverige, men 
kan efter godkännande av MI1RFåven omfatta 
fordon eller delar som finns utomlands (bero-
ende på vilket land det gäller och på hur fordo-
net förvaras). 

UPPSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING. Enbart av-
sedd för fordon som år fårdigrenoverade, eller 
i mycket gott skick, och som inte skall an-
vändas på en längre tid. Lämpar sig också för 
tävlingsfordon som enbart brukas på bana. Ger 
samma skydd som en helförsäkring, bortsett 
från trafikdelen. 

Om fordonet ska stå på museum eller regel-
bundet visas för allmänheten måste detta med-
delas i försåg till MHRF. 

LAGERFÖRSÄKRING år avsedd för orenove-
rade hela fordon (i stort sett skrot) som du ställt 
undan för att senare renovera. Den ersätter 
skador som uppkommit genom brand, stöld, 
översvåmning och skadegörelse i samband mcd 
inbrott. Försäkringen gäller för skador på for-
donet och delar till fordonet. Du måste lämna 
en särskild förteckning med foton och vården 
över de fordon som skall ingå i försäkringen. På 
varje försäkring får finnas max tre bilar eller sex 
mc (en bil=två mc). Fordon skall örvaras på 
betryggande sätt ur brand- och stöldsynpunkt 
och -vara as ställt i CBR 

Vad är det för skillnad 
på MHRF-försäkringen 
och andra försäkringar 
för gamla fordon? 
NIHRF-försäkringen ägs och drivs inte 
som andra försäkringar av enbart ett för-
säkringsbolag. NIHRF-försäkringen ska-
pades redan i början av (,0-talet av ett 
antal klubbar som förhandlade med olika 
försäkringsbolag för att fä en speciell 
försäkring för äldre fordon. Folksam var 
det enda bolag som var intresserat av att 
stötta en då liten och obetydlig grupp. 

Under 1975 ombildades försäkringen till 
MIIRF-försäkringen, och det är ån idag 
114HRF som driver försäkringen. Vår part-
ner Folksam förvaltar premierna och skö-
ter skaderegleringen tillsammans med oss. 

Skillnaden mellan andra försäkringar 
och vår ligger i att M1 IRF-försåkringens 
premier helt används för vår egen försäk-
ring — inga pengar går åt till att betala 
andra försäkringstagares skador, men inga 
bidrag kommer heller från vanliga bil- och 
mc-försäkringar. 

Det betyder alt all administration. alla 
skador och andra kostnader betalas av våra 
egna försäkringstagare. Det år alltså inget 
anonyrnt försäkringsbolag som står för fiol-
erna vid skador, utan de övriga närmare 
25.000 MIIRF-försåkringstagarna. 

Där har du förklaringen till att vi år så 
noggranna med att sålla når vi tar in nya 
försäkringstagare! 

Skaderesultatet för MIIRKförsåkring-
en påverkar direkt premierna. Få skador 
och låga skadekostnader betyder att vi kan 
hålla premien nere. ökar intalet skador 
och därmed kostnaderna betyder det pre-
miehöjningar. 

Vi har över 25 års detaljerad statistik 
över skadorna och har därför kunnat an-
passa premierna efter olika årsmodellers 
skaderesultat. Varje år föreslår vi Folksam 
ändringar, och det år ett bevis på gott 
samarbete att vi praktiskt taget alltid fått 
våra önskemål tillgodosedda. Även når vi 
bett om att få sänka premierna! 

Så här gör du för att få en MHRF-försäkring. 
Fyll i ansökningsblanketten som du får från din klubb. Sänd ansökanplus fårgfoton. 
Inte polaroidfoton eller digitala bilder, på fordonet till din klubb— Inte till MIIRF 
ellerFolksam. Fotografierna skall tydligt visa fordonet från bägge sidor, framifrån 
och bakifrån och för bilar även all Inredning, motorrum och bagageutrymme. 

Tag samtidigt kontakt med din klubbs försåkringskommitte för att få en 
burldning utf  i d (gäller hel- och uppställningsförsäkringar). Varje klubb har flera 
skickliga besiktningsmän som Iså alla sätt hjälper dig till råtta. Totalt finns det 
~are 700 besiktningsmån för 1111 -11W-försäkringen. 

Besiktningen år till föratt visa i vilket skick ditt fordon år. Enbart foton räcker 
oftast inte för en råttvis bedömning av skick och värde (undantag kan vara 
motorcyklar till lågt värde). Det kan Skilja avsevärt i värde mellan två fordon av 
samma märke och modell, beroende på hur väl de renoverats eller bevarats. Vi vill 
ha bästa möjliga underlag för att du skall kunna få rättvis ersättning om fordonet 
skulle brinna upp eller skadas, och alldeles särskilt viktigt år det om ett annat för-
säkringsbolag skall betala reparationen. 

Därefter sänds ansökan, fotografier och protokoll till MHRF. Där granskas din 
ansökan och om allt år bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt råkna med 
cirka en veckas behandlingstid hos MHRF. Ansökan, protokoll och fotografier 
arkiveras med eventuella tillågg som du senare Linder in. Skulle något intråffa 
med ditt fordon har vi alla uppgifter till hands och kan hjälpa dig bästa sått. 

Ett sista tips bara: börja god tid. Att en bil eller motorcykel bi tr färdig år ju 
sällan en överraskning! Under Våren har klubbarnas besiktningsmän ofta mycket att 
göra och det kan ta längre tid ån normalt. 

Kontrollera försäkringsvärdet 
på ditt fordon. 
Normalt år bilar försäkrade för sitt saluvärde upp till 4 
basbelopp (146.100,-) och motorcyklar upp till 2 basbelopp 
(73.200:-). Det går att höja värdet i steg om 2 basbelopp. 
och på försäkringsbrevet står vad som gäller för ditt fordon. 

Vill du ändra ringer du till MI1RF och ber att få en 
blankett för ändring. Ofta vill vi då ha in nya foto och h 
kanske ett besiktningsprotokoll. År försäkringen txx.1 0 år 
gammal kan mycket ha hänt, och troligen liar fordonet 
blivit bättre. Sådant behöver vi naturligtvis ha dokumente-
rat om olyckan skulle sam framme! 

Om du byter klubb måste 
du tala om det för MHRE 
Om du lä mnarden klubb du tecknat försäkring genom upphör 
din kaskoförsäkring från uttrådesdagen (trafikförsåkmigen 
finns bad. Försäkringen sägs upp på huvudförfallodagen och 
du erbjuds en konventionell försäkring. Ar du medlem i en 
annan MHRF-klubb kan försäkringen oftast flyttas över. 

NIHRF-försäkringen år en förmån enbart för personer 
som år medlemmar i en Ml 1RF-ansluten klubb! 
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PREMIER OJ MAWiiiiltiDE"  N"  (frånI2000-04-01) 
OBS! Samtliga premier är helärspremier. 

Helförsäkringar 	 B11 mc 

Crundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (146.400:-) 
för bil och 2 basbelopp (73.200,-) för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (73.200,) år 60:-. Max 30 basbelopp. 

Helförsäkring bilar och mc 1951-64 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp 1146.400:1 
för bil och 2 basbelopp (73.200,-) för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (71.2004 år 60:-. Max 30 -basbelopp. 

Helförsäkring bilar och mc 1965 -80 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (146.400:-) 
för bil och 2 basbelopp (73.200,-) för mc. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (73.200:-) år 60:-. lax 30 basbelopp. 

Helförsäkring samlarbilar 1981-90 
(endast för den som sedan minst ett dr haft, och har, en gällande 
MHRF-försåkring för bil tillverkad tam. 1980). 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (146.400:-). 
Extra basbelopp kan i vissa full köpas till. 

Helförsäkring samlarmotorcyklar 1981 -90 
(endast för den som sedan minst ett århaft och har, en gällande 
MHRF-helförsäkring för motorcykel tillverkad tam. 1980). 
Gnandpremie för ersättning upp till 2 basbelopp (73.200,). 
Extra basbelopp kan i vissa fall köpas till. 

Helförsäkring bilar och mc t.o.m. 1950 278:- 243:- 

358:- 298:- 

418: - 373:- 

1.182: - 	  

- 982:- 

Crundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (146.400.-). 
Tilläggspremie för extra haibelopp finns ej.Tunga lastbilar och 
bussar tillverkade t.o.m. 1950 har premier och självrisker som bilar. 

Helförsäkring traktorer to.m. 1967 
Grundpremie för ersättning upp till 2 basbelopp (73200:). 
Tilläggspremie för extra basbelopp finns ej. Renoveringsförsäkring 
samma pris 

Helförsäkring husvagnar to.m. 1975 
Grundpremie för ersättning upp till 2 basbelopp (73.200,-). 
Tilläggspremie för extra basbelopp finns ej. Renoveringsförsäkring 
samma pris. 

Korttidsförsäkring (ägaren måste ha varit medlem i minst ett år). 	488:-/kvartal 
Tillfällig försäkring för Lex. -hemtransport av inköpt fordon 
som ännu ej hunnit besiktigas och godkännas av klubb. 
Ansökan fial( godkännas av klubb. Ej utnyttjad del av premie 
kan användas får en direkt på denna följande NIHRF-försäkring. 
Kvartalspremie för ersättning upp till max 3 basbelopp ()09.800:-)_ 

Förstaärsförsäkring (alla fordonstyper) 	 1.182: - 	 982: - 

En speciell försäkring för den som ännu inte varit med i sin 
MHRF-klubb i ett år. Efter ett år övergår premien till norrnal 
nivå (om din klubb godkänner dct).Samma premie oavsett 
tillverkningsår. Ersättningsnivå och extra basbelopp 
som motsvarande fordonstyp. 

Övriga försäkringstyper 	Bil 	Bil Mc Mc 
1981 - 90 1981 - 90 

Lagerförsäkring (endast orenoverade fordon). 195:- 195:- 195:- 195:- 
Crundpremie för värde upp till 2 basbelopp (73.200,). 
Tillägg för varje extra basbelopp 60-. Max 5 basbelopp 
(183.000:-) totalt. Max 3 bilar eller 6 mc per försäkring. 

Renoveringsförsäkring 240:- 660:- 160:- 460:- 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (146.400-) 
för bil och 2 basbelopp (73.200:-) för me. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (73.200:4 år 60:-. Max 30 basbelopp. 

Uppställningsförsäkring 230:- 660:- 160:- 460:- 
Grundpremie för ersättning upp till 4 basbelopp (146.400.-) 
För bil och 2 basbelopp (73.200:-) för me. Tillägg för enhet 
om 2 extra basbelopp (73.200,) år 60:-. Max 30 -basbelopp. 

Helförsäkring mopeder t.o.m. 1980 	 se mc för respektive år 
(ägaren och föraren måste ha körkort för mc alternativt bil) 
Grundpremie för ersättning upp till 2 basbelopp (73.20(5-) 
Tilläggspremie för extra basbelopp finns ej. 

Helförsäkring tunga lastbilar och bussar 1951-67 588:- 

195:- 

195:- 

SJÄLVRISKER 
Personbil/motorcykel/moped 

Bd 

Trafik' 	 -- 
Pdotorcykel 

- 

Vagnskada t.o.m.I950 1.000, 500:- 
Vagnskada 1951-1964 	1.500:- 1.000:- 
Vagnskada 1965-1980 2.000:- 1500:- 
Vagnskada 1981-1990 3.000, 3.000:- 
Brand 1.000:- 1.000:- 

Stöld/inbrott 1.000:- 1.000:- 
Räddning 300:- 300: 
Clas•* 200:- 200, 

(+20% på överskjutande belopp) 
Glas“Benoveringsförs) 1000:- 200:- 

(+30% på öt erskjutande belopp) 
Rättsskydd 20% av kostnaden. lägst1.000:- 

Tung lastbil/buss från 1951 

Trafik' 
Vagnskada 3.000:- 

Brand 1.000:- 
Stöld/Inbrott 1.000:- 

Räddning 1.000:- 
Glas" 200:- 

(+ 20% av överskjutande kostnad) 
Rättsskydd 20% av kostnaden. lägst 1.000, 

Traktor/Husvagn 

Trafik' - 
Vagnskada 1.500:- 

Brand 1.000:- 
Stöld/Inbrott 1.000:- 
Räddning 1.000:- 
Glas'• 200:- 

(+ 20% av överskjutande kostnad) 
Rättsskydd 20% as kostnaden. lägst 1.000, 

• Särskild självrisk. 1.000,, tas alltid ut 
om föraren år under 2-lär. Vid vissa trafik-
brott, t.ex, vid körning utan giltigt kör-
kort, i berusat tillstånd eller vid visad grov 
vårdslöshet i trafik är självrisken 1/10 bas-
belopp. 
•• För fordon 1931 och senare måste 
skadan besiktigas av Folksam innan utbe-
talning sker. 

BASBELOPPET 2000 
Basbeloppet används bl. a. av staten för 
beräkning av löner och pensioner. Det 
förändras årligen och följer med infla- 
tionen. Basbeloppet för 2000: 36.600:-. 

seået händer aldrig mig! 
„f-Tyvirvdtabbar olyckan inte bara nalLs andra' 

utazisendu kan råka fila ut. Vem tror att 
fordonet i det trygga villagaraget skall bli 
vandaliserat eller brinna inne, att blixten 
ska slå ned el/er att kommunens avioffa-
nåt skall slås ut av ett skyfall så att bilen 
står i vatten upp till sätena? Snåla därför 
inte med ditt försäkringsskydd, i all syn-
nerhet inte när du kan få ett fu¥tt skydd 
till en summa som även bråkdel av vad du 
betalar för din vardagsbiL 
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SVAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA 
Några kommentarer till "Försäkringsvillkor för MHRF-försäkringen 1 april 1999" där den kompletta texten finns. 

Hur får jag använda mitt fordon? 
Fordonet %kallnas och brukas uteslutande bobb. - 
st fte och far näram ändas som bruksfordon. Det 
innehar hl a att det inte far ans andas för körningar 
bli och fran arbetsplats eller I ilrninde brukskoming-
ar och att det inte far ans:andas som enåttnr %for-
don för brulsfordon. Fas (intala körning till 
för att visa den fina bilen fur arbetskamraterna ar OK 
- men Inte att ta bilen till lobbel bara för att den 
ordinarie bilen rakar ara pä %niece! Det skall alltid 
lam ett nöiesmornent förknippat mcd könlingen 

Brandsläckare, huvudströmbrytare? 
11cl/örn/trad bdoch me-bd stall ha godkänd hand-
brandsliciaremdigt SSFNi-AlICEefferbilseraBCF_ 
Mr/mc-bilar skall ha batterifråndahareluvud-
strö...bolare. Strömmen skall vara bruten& fordo-
net lannias och recktirnekeln far inte lämnas kvar. 
Ar det tekruskt rilämpl(01 Lan dispens lämnas för 
kraset på sirömbntare. Iht finns inget krav på Janne. 
men det rclanuniendems för modernare bilar 

Förvaringssätt 
Fordonet skall fön aras på lämpligt sätt ur brand- 
och stoldsksddsonpunit. Det skaffhemana f önaras 
i låst utrynime med god kontroll (ner lasmöjlighe- 

trrni rich dit Ingi nbehönga perfoner Ilar biktade 
C:arport är inte ett godkänt fön aningsutrymme. 

Vad gäller för radlotrtrustningen? 
NIIIRF-forsaknngen giller för trdstspask rad.° toch 
Irknandeutrnstningtd.v.s.sådansoinfannsatt köpa 
närfordonet sar rutteller underdels numola Instid 
lea Ii år). Idas ersatt mg är 0.3 basbelopp. 

Samlarfordon 1981-1990 
Dessa ska vara av klar samlarfordonstaraktar. alltså 
mtreasanta att spara på för framtiden. Ikt kan röra 
sig om exklusivare fordon eller rnrdagsfordon som 
klarats rmeket gott skick. men de skall s alla 
sammanhang behandlas som bobin -fordon och ald-
rig arnandaslor larchgslaimmg. " 

Hur avgörs fordonets värde? 
Grundregeln är att ett skadat fordon skall återstallas 
bål det skrek det hade före skadan. Skulle det total-
förstöras, eller skadas så närt att delat orealietidt 
att reparera. skall ågaren ersättas osed den summa 
han kunnat få i allmanna handeln i Sverige om han 
haft rimhg tid på sig att salta. Vi kontaktar ägaren. 
Urrisban.andra 'ircasfurdonshpan.tar rått prisad 

sombetalatsförRnande fordon:men:Ar si ~rens 

om i ardel skalors sladeregleringen. ar si oense kars 
ert specrell kolm:rine tillsatta. (heitående as en 
person från Al IRE en hån Folksaryt, se, frau klub-
ben och en opartisk salin  Arendet kan se-
dan (nerlämnas till ytterligare instanser. 

"lika bra som nytt". 
Att återställa ett fordon i det slick det hade före 
skadan Lan ibland vara nucket lx-nådigt DI IMU. 
t ex ha en femton år gaimnal Lok och måste en 
skam laeLls om sens skillnaden tsdligt. I sht lägst 
ställs ägaren inför :yllet att antinge1, LaCTJ OM hela 
fordonet (och syälv stå för merkostnaden brio förnatt-
ringen) ellerattlevarucd fårgdiftningen. I kt :kruts-
meningen att övriga försäknngstagares pengar .1111 
mu ändas id! rena 'enbart ni leo av andras fordon. 

Når gäller INTE försäkringen ? 
Föreel, n ogen 	r under alla tf p:t o arrangemang 
som arrangerasas-klulkaranslutna bil IRF.II VI 
eller FRA_ Försikringsgiller ink under hastig-
hetstillinpr på lands.- mua. Oni nä, lås ling kirn 
med !ile-ud:a Bilsport för made:tsr:Ikr Svenska 
torns kelförbunckis sanktion är hävlande och publik 
försäkrade, d.inanot inte fordon. Iktla Olk-r åsen 
'parader-och -uppisningskörningar-. 

KLUBBAR ANSLUTNA TILL MHRF 
LANDSOMFATTANDEALUMÅNNAFORDONSKLUBBAR 
Amomobialistaiska Klubben °cone... 14 tro  24 Stadd.. 
Club 144Vetaranerna Box 286 291 23 /Inslungad 
Ifotorc-ykalhistoriska Klubben Box 6055. 104 20 Stockholm 
MatorNalonsta Sällskapet I Swing. Bordegman 74, 116 33 SM:Alman 

MÄRKES-, MODELL- OCH SPECIAMDBBAR 
Audi 100 Campa S Club Sunden 1  Am, .  577/Johan560n, 420 36 Kållered 
Ansbn-Healey Club of Sweden Bandsvagen 3.513erger. 122 49 Hagergen 
Bentley Drivars Club Arctio Region Danska harnarna 16. 133 35 Sallsgbaden 
BMW Club Sohweden Box 4007. 131 bi Nacka 
Brandt...h...1sta Sällskapet Box 3951Jppsala Braneloesvas. 751 860695010 
British ~mab& Club Sweelas 'R. Gengevagen 212Metters500. 343 34 Aknholl 
CadiLsc Club Stockholm Box 121. t3223 Sarsjo-Boo 
Ca,ns.m Club Snnd.n Bon 204. t78 2701868 
Carripagneferanema Krotnagatan 13.582 321,4~9 
CArcitlo La.rds dl Sveda Russ-vågen IELJonsson. 857 52 Slavism. 
Cleonio Chavy Club af Spaden Box 249. 751 05 Uppsata 
Classic Honda Club Sweden ftårtarevågen 5,091 43 ~hamn 
Claszie Mustang Club Sweclen Skamakwegatan 24,Jefasson. 241 38 Esiery 
Classic Thunderbird Club of Scandlnavia N.tåregatan 40. 753 27 Uppsala 
Club 262C & 7.7 Sr:mkr-gatan 32 Riabåok. 418 77 Geneborg 
Club 4CV %öde Box 7488 5302 Stockholm 
Club Alfa Romeo Trådgårosgatan åtnostaero. 575 35 Eksjö 
Club Corvene Sweden 80, 2863 141 02 Huddinge 
Club GSC 1972.77 Skagvaklaregalanll'Kartsscn. 546 31 Kartsbarg 
Club Opel GT Schweden Brovägen 22.291 46 Tarmestorp 
Club Renault 15,17 Smide Ega1ao 15Gårdaus. 416 74 Götebon2 
Club Renault Sverige Domar .  . 66184 Såtlle 
Club Flen.. Traction Aniara &såda Box 3151. 850 03 Sundsvall 
Club Sonett Sweet. Vethundsvågen 87eSkav46n. 12862 504088 
Club Ved«. V8 Engelarekugatan 15Eig, 722 16 västerås 
C...a Klubben SS:etervåg. 67/Joh0nsson, 461 61Troleittlan 
DKW-M6-Klubben Malma Bergsvåg 34. 756 45 Lussa 
Early Pontiac Flrebkd Club ~dan Bantsvågen 27/Alan000n. 590 55 &orerar. 
Famnar Sveåria Tobenstaltracken 30323. 459 93 ~ale 
Flat Classic Club Gussavstergsvågen 2.374 32 Karlshamn 
Ford 08 Klubb Sverige (adress..10M 640 6148F7I7matnntlen 0632 03 541 
Föraning« Svenska 	 Bm 43 161 26 Broms. 
Lotus Co. Club of Svedan Nasanvågen 20.5vennberg. 56246 Tebug 
M.G. Can Club of Sweden The Våsbystandsrågen 3891aap. 18490 Ljusterö 
Mc-bd /Dubben Skrtmsta 17/Johnssms 730 50 Skutorna 
Mercedes 107-Club Våle-gen. 539 91 Kvanten 
Meroulas-Benz Gruppen Sverige Box 1046. 101 30S1004010,, 
tfercedes-Bem Klubben Sverige Box '7079 402 61 Götebcrg 
Marmey Edsel Lincoln Europe Club Virvågen 34. Jonson. 15152 Farsta 
fauluirionsonanistoriska 	 ~gen 17. 141 71  ~höge 
Mini Screen Gut, s.ean ao, ton gr. 520 55 Stocthokn 
Min14/Inor Club, Th. Lfreangsvågen 8. 25261 Helsegborg 
Morgan (»mem Group of ~den Liungliden 6/Ware/Inge 439 36 Onsa. 
Nordin Toyota Sparkar Club Losstausgatan 19. 521 32 Falköping 
Nordisk Mords Minor Klubb Ch. mamma. 21, 831 45 051ersund 
Panhardklubban GåstMegatan 171501e0.9. 114 62 Stockholm 
Pascha 356 Klubb Sverige Box 110 59 550 11 JöraMpong 
RacerhIstoriska Klubben Box 5189. 121 18 iclurneetloy 
Rolls-Roya Enthuslauda Club Mossa.> våg 10.311 93 Långts 
Rootes Co. Club Sweden ~lers våg 50CAirdberg. 352 38 Vång 
Rovet Club of Smulan Vinerecli-lansson. 24036 Saehreg 
Smndlnavlan Charfa Aa.ociation 49-64 Ormas gård/Bncliarp. 58595 ödeshög 
Swadish Jensen Drtmr, Club Hotkornsoacken criEoenhoint 12333 Farsta 
Swedish Kansa. Mules Club Tonsgatan 281148re46erg. 212 20 Malmö 
S.nak Land Rova Klubb Box 379. 40126 Göteborg 
Smraka A-Fordarna Nybodavagen 21. 762 41 hambo 
Svanka ANCellambier Sal:skapat Bår:rågen 16,55atl0. 792 50 147« 
Svenska B11 lOubben Lidhernsgatan 7r505150e0. 352 36 81.5 
Svenska Bo~1 Klubben Begmans gara 7. Mer.. 543 34 Tgm 
Svans.. BSA Klubben Aspgatan .22ronoccp. 232 35 Art. 
Svenska CBX-Idubben Pråstvågen 20/Rosengren. 141 42 ekcidinge 
Svenska Cltroin-klubben Göteborgsvågen SI. 431 37 Möhdal 
Svenska De Tomma-klubben SOvågen 950150 231 75 BeelOrgeStr,d  

Svenska Detonera Sållakapel Box 295. 591 23 Motala 
S.nska DKW-Ringen kosogen 9G,'Norchn. 811 41 Sandalen 
Smaska Hud.. klubben Hernaergavagen 3111/Strap, 187 73 Taby 
Svenska Indian Sållskapet Stontenosoatan Maison. 723 50 Västerås 
Svenska Jaguarldubban Box 420 62.126 14 Stockholm 
Svenska Lanciaklubben ~Mig...vågen 1294yien. 141 45 Hufkbnge 
Svenska Maser...Jobben Harvågen 2AVohrtne. 746 38 Bribta 
Svenska Oldsmobile Klubben Box 62, 312 22 Lanolln 
Svenska Onallmerdenutingen Box 5034. 104 65 Stc.mokn 
Smula. Opel Coupe Klubben 67-71Rekord/Commodare Box 92. 513 21 Fristad 
Svenska Opel-klubben Box 14. 793 1 1 insjön 
Svenska Peugeottlubben Box 10,613 21 Oxelosaffixl 
Svenska RtleyregIstret Swagatan 4142Larnberg, 753 26 Uppsala 
Svenska SaabcegIstret Box 1786. 111 97 Stockholm 
Svensk. Scootarldubben Bott12 16. 404 25 Götetryg 
S.nsta 2.-Ford Klubben Drotminghoensvågen 542. 6839 Bromma 
Svenska Vallmo-agens:elefanten. Box 177.245 22 Staffans-ox. 
Svenska Volvo 1404kiblien Briamssansgatan 139ronserrnan.168 44 Bromma 
Svenska Volvo Amazon-klubben Handskmakare:yxan 6. 415 06 Goleborg 
SvenSka Voho P1800 Klubben PI lo. 725 92 Våsterts 
Svenska Volvo PV4dubben Higavagen 78. 122 39 Enskede 
Triumph Club of Svanken Box 7601. 3390 Stockholm 
Triumph ~ers Motormede Club of Sunden Ula Alban 495/Fnissirg. 44681 Masern 
Trromph 712 Club Sanden Box 7402. 103 91 Stockholm 
TVR Car Club Sunden Alabodsvågen 70Muur, 261 62 ~IN& 
W.P. Chrysler Club. Sweden Region Sågdatsvåndan 15/Farkas, 136 72 Harmge 

Jeepklubb Box 71. 1782n Ekerö 
Voll~historista Klubben Röisålsvågen 34. 183 63 Täby 
Volvo 164 Club of Sweden Stum 7310. 70191 NoMate 

LOKAL - OCH REGIONALKWBBAR 
Alingsås Motorveteran., Kandektörsgatan 260:›vrall, 44143 Aingsås 
Antikbilklubben I Unteging Box 110, 581 02 Unköping 
Mos Moloantleraner Em 3086. 720 03 Våsterås 
Arvika fordonanuseurn Therrnavagen 2. 671 30 Amka 
Automobilsållskapet I Nyköping Box 239. 61525 Nyköpa2 
BIS och Teknikhlstorkska Sållskapel Box 2053. 731 02 ibeging 
Blekinge Vateranbialdubb Mmlvågen 12eLostr400. 372 73 Ronnebyhana 
Dala Spornagnsklubb lagarnansrågen 4f50d. 771 42 LutInka 
Dalarne. Automobil Klubb Styraregatan 1 D. 791 62 Fal. 
Dellenbygdam Matorvateramer Normksta 1031 05060 FOISa 
Finspångs Autamoblildubb Flso Sonstorp. 61284 Frnsgång 
Gotland, Veteranbilidubb Burnuseds Vesterherdalassson. 621 48165by 
Gölastnerms Fordomhbtoriska klubb Brunnsgatan 12eAberg, 58531 Skingbyd 
Göteborgs Motorblstoriska Klubb Box 186.401 21 Göteborg 
Hallar." Fordonsarterana El ekopacip,P.I. 310 34 Kub% 
Hålsinglancts Forckas ifistanker Soleadravecalt dåversio. 02022 s 	. andar, 
Jerrrtlands Velemnbilidubb Box 5032.531 C6 
KalrnanCtlands Fordonstrfamtlier Enksöre933041eibrand. 38693 Firriestaden 
Kronobergs MotorNstariker Box 18, 35103 ,./äqb 
Ljungby Fordorniestaiska Klubb Box 135. 341 23 Ltlargby 
BAGCC Malmö Centre Bon 1002.212 10 Malmö 
Midålva Camsto MCC Termos:rågen 7/Franders 85740S.dwal 
Motorhistorlska klubben 1 Skåne Ennagsgatan 6 212 31 Malmö 
Norra Småland. Sport- och Veterenfordonqdrabb Box 32. 57121 Nåssiö 
Nordskånes Fordonsveteraner Krolivågan 15/01ssan, 39144 kistans= 
Nordvermlands Veterantelmiker Box 105.85524 Torsby 
Norrköping. Vateranbilldubb Boa 3127.60003 Norri~g 
Norrlands MotorhIstorltar Box 93.921 22 Lyckas. 
Slobiradsbygdens Motor...dkw Box 100 53, 507 10 Borås 
Skaraborgs Molorvetenner Bas SIL 541 22 Skövde 
Skaraborgs Sportvagnsklubb Danska vågen 1360.5.. 52131 Fafköpeng 
Spartvagnaldubben ~arg 881 520 31. 400 25 Göteborg 
SundSvalb Naturvetarn.« Box 6038, 850 06 Sundsvall 
llmrå Cleasic Garn* SIMmlevagen 22, 860 35 &råka 
Trestads Velar...dubb Lax:Nedan Alernaden 3. 461 98 trohrnian 
Unr.* Veteranbil...Map Box 401.05185 Umeå 
Upplands Fordonshertoriluer Box 160 66 750 16 Uppsala 
Veteranfordonsklubben I Tjust Box 226. 593 23 Vågen* 
Werdö Motorveteraner Box 2056. 350 02 Vb.5 
Virtlerbyqöen. frnteranodklabb Gröna gatan 25. 553 36 ionkörnia 
östgöta Sportvagroldubb Box 6012. 580 06 Lakerpag 

Totalt 136 klubbar med över 75.000 medlemmar. 
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Knep & Knåp 
Läsarfrågan 

Gudmund min vän vad blev det av dig, säg mig Gudmund min vän? 
Jag har en gammal och trofast vän som döptes till Gudmund och 
för mig som Saabfantast har han betytt mycket för mitt bilintresse. 
Läsarfrågan är kort och koncis: 
I Saabtermer, vem är Gudmund och vilket år föddes han? 

Svar på frågan ska skickas till: 
Bakrutan c/o Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 

Senast den 1 augusti 2000. 
Sedvanligt bra priser utlovas. 
Rätt svar och lite matnyttiga fakta i nästa nummer. 

Rätta svaret på förra numrets fråga var... 
Åke "Bryggarn" Andersson! Året var 1966 och han körde Saab Sport kortnos. Ni som 
gissade på Carl-Magnus Skogh får läsa på lite grann, han vann i och för sig 
Midnattsolsrallyt två år på raken men det vari början av 60-talet. 

Åke föddes den 16 september 1940 och hans far var ingen mindre än den kände rally-
föraren Rune "Bryggarn" Andersson. Man kan väl säga att bättre start på en rallykarriär 
är svårt att få. Rune vann bland annat Hansapokalen och år 1949 även Rikspokalen. 
Under början av karriären kallades Åke mest för "Lill-Bryggarn". Åkes debut skedde i 
Roslagsvalsen 1959 med en, ja just det, en Saab av årsmodell 1956. Utan de "nödvän-
diga" snökedjorna blev han snabbast på andra varvet och sjua bland B-juniorerna. 
De kommande åren körde han mest 0- och OT-tävlingar. 1963 hade Saab fått upp 
ögonen för hans talang och han körde SM som fabriksförare och deltog även i RAC-
rallyt. År 1964 höll på att bli ett stort år för Åke som så när vunnit SM guld i Tillförlit-
lighet, men i Scandiatrofen som var den avslutande tävlingen kom Åke och hans kartlä-
sare Gunnar Palm bara till den sjunde sträckan där ett backkrön och påföljande 90- 
graders kurva blev deras Waterloo. En rejäl rullning, turligt nog utan personskador. 
Oturligt då han inledde året med att med startnummer 66 vinna Roslagsvalsen tillsam-
mans med kartisen G. Linden. Detta innebar att Åke fick nöja sig med andraplatsen 
efter Harry " Sputnik" Källström men strax före Ove "Påven" Andersson. I 
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Knep & Knåp 
Midnattssolsrallyt detta år hamnade Åke och kartläsaren Roland Ånestam på trettonde 
plats. Roland var även med som kartis då Åke vann T-SM 1972 med sin semi-fabriks 
Saab V4 PA 44013. 1965 blev Åke fyra i SM. Så kom då Åkes genombrottsår 1966. Han 
vann Svenska rallyt, Norska Rallyt, Gulfrallyt i England med en långnos, liksom SM 
guld. När Åke lördagen den 12 februari körde i mål som segrare i Svenska rallyt hade 
han avverkat 280 mil varav 110 mil specialsträckor genom Närke, Värmland och Da-
larna. Han körde på B.E Goodrichdäck och för Team GulE Som det stod i reklamen: 
Gulf- det bästa tankbara. Slutet på tävlingen blev något nervös då växellådan läckte olja, 
men med god servicehjälp kunde han och andreföraren S-0 Svedberg vinna. Hela täv-
lingen blev en stor framgång för Saab med Simo Lampinen på andraplatsen, Calle 
Orrenius fyra, Arne Hallgren sexa, Hans Lund åtta, Gösta Karlsson ( just han !) tret-
tonde och Anders Sigurdsson fjortonde. Nämnas kan att både ettan och tvåan körde 
kortnossportar. 

1967 åkte han några tävlingar med den nya V4:an och alla trodde att han var Erik 
Carlssons arvtagare innan han helt oväntat hoppade av och började åka Porsche 911 
tillsammans med bl a Björn Waldegård. Han tog SM silver 1968 för att året därpå vinna 
T-SM guld igen. Åren därefter blev ömsom vin och ömsom vatten eftersom Porsche 
lade ner sin tävlingsverksamhet. Under 1970 körde Åke bana och detta så framgångsrikt 
att han vann SM och han höll även på att vinna back- EM. Han gjorde en tillfällig come-
back den 21 augusti 1971 med en VW 1302 's' i Nattkröken, tyvärr fick han punktering 
på andra sträckan. Så gjorde han en riktig satsning 1972 genom att köpa en fabriks V4 
och åka tillförlitlighets SM. Saab ställde inte upp med några egna bilar detta år utan åkte 
bara rally. Men med en sådan rattekvilibrist som "Bryggarn" gick det vägen ändå. 
Under resten av 70-talet tävlade Åke i rallycross med stor framgång, han körde VW, 
Porsche och Saab omväxlande. Efter några lugnare år gjorde han comeback med en 
grön Porsche 911 i Veterancupen. Naturligtvis så var han med i toppen. Främst har han 
tävlat i Rally-EM. Han körde även en Mitsubishi i stora Rally-SM:s grupp N klass några 
år där han kämpade med Sören Nilsson och Stecka Walfridsson med sedvanlig fram- 

gång 

Vi på redaktionen ber att få lyckönska denne evigt unge fortåkare till kommande fram-
gångar och naturligtvis ett tidigt men stort GRATTIS på 60-årsdagen !!!! 

Hår kommer namnen på läsarfrågans vinnare: 
1. Åke Andersson, Hargshanrm 
2. Lennart Nilsson, Grästorp 
3. Sten Gunnar Högström, Sundsbruk 

	
Text: Martin Stenlund 
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Medlemspriser på Scandic Hotels 
En överenskommelse har slutits mellan Motorhistoriska Riksförbundet samt dess 
rnedlemsklubbar och Scandic Hotels AB. Avtalet gäller för år 2000 om ej annat anges. 

Överenskommelsen gäller för individuell logi (rum inld frukost), på samtliga Scandic 
Hotels i Sverige. 

Priserna är 275:- per person i delat dubbelrum. 
Tillägg för enkelrum 200:- 

Med reservation för ändringar utanför Scandic Hotels kontroll. Samtliga bokningar är i 
mån av tillgång på respektive hotell. Om avtalets överenskomna volym inte uppnås 
berättigas Scandic Hotels att reducera rabattsatserna. 

Bokning 
Bokningar skall göras på något av följande sätt: 
- Direkt till önskat hotell 
- Genom Scandic Bokning och Kundservice/Call Center i Stockholm på telefon: 08- 

517 517 00 
- Via internet www.scandic-hotels.com  
Obs! Vid bokning anges koden S3570 för att rabatt skall utgå. 

Avbokning 
Av-bokning gällande individuell logi, ej grupper eller konferenser, kan ske fram till an-
komstdag klockan 18.00 utan extra kostnad. Scandic Hotels garanterar rummet efter 
klockan 18.00 endast då gästen lämnar kreditkortsnummer eller faktureringsadress som 
garanti. Om gästen uteblir har Scandic Hotels rätt att fakturera gästen för utebliven 
betalning. 

Sammaafattat av Redax 
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Jag, Fredrik Ekendahl, drog ihop tea-
met för att köra det fiårde 9-timmars-
loppet som arrangerades. Vi skulle ha 
samma bil som förra året, det vill såga 
en 99 turbo, före  detta rallybil, inköpt i 
Umeå för 3 000 kronor. 

Efter mycket fix och en uppsjö problem 
första året, då vi kom två varv och sedan 
stod i depå ca fyra och en halv timme, 
mekandes med ett trilskande bränsle-
system, så gick bilen riktigt bra. Tyvärr 
blev vi slagna av Jonasson och Ekberg i 
en 96-64, men vi slog Tobbe Carlsson, 
Mange Dufva, Anders Dahl och Fredrik 
Tornerhielm i en 900-83 med två varv. 
Det var mycket skönt, då vi kunde 
"tracka" dem hela året innan de hade 
chansen att försöka ta revansch. Enligt 
team-kamrat Göran Dahlen var det 
knappast troligt att de skulle lyckas. 

Bland övriga kända SSR-medlemmar 
sågs Roger Johansson, Hedemora, som 
kom mycket bra till. De ledde faktiskt, 
men fick en bestraffning på 30 minuter 
sista timmen och gav upp, eftersom de 
egentligen inte gjort något fel. Vi åkte 
ifrån Skepptuna 99 fast beslutna att slå 
Jonasson/Ekberg på fingrarna ordent-
ligt och definitivt trycka till "Bildödar'n" 
Karlsson och Co. 
Det här året hade vi inte lika mycket att 
fixa på bilen. Eftersom den fungerat 
perfekt sista timmarna förra året. Dock 
hade "Rally-mästaren" Dahlen glömt 
glasögonen hemma, han höll fullt med 
180 hästars turbon genom alla kronhål, 
så att ett stötdämparfäste samt avgassys-
temet lossnade och ett motorfäste 
pajade. Enligt hans dåvarande co-driver 
drog även Dahlen i handbromsen(!), vid 
ett flertal tillfällen, varvid snövallar och 
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annat fick påhälsning. Numera vet Göran 
att handbromsen tar på framhjulen på 
99:an. Hur som helst, ett bra utgångs-
läge då karossen var hel, motorn gick bra 
och teamet var laddat. 

Tobbe Karlssons team blev något ändrat 
inför årets race. Anders Dahl skulle spela 
hockey, så Bert Ytterhag fick rycka in som 
ersättare. Bra för vår del. 
- En "mammas pojke" som bor hemma 
borde inte vara så farlig, eller kallas för-
stärkning, enligt min co-driver Per Nils-
son. 
Det bör tilläggas att man alltid måste 
vara två stycken i bilen och minst fyra 
förare i varje team. Vårt team bestod av 
Göran Dahlen, Per Nilsson, Per Eriks-
son, känd rallyförare från Bengtsfors och 
jag själv. John Jonasson och Yngve Ek-
berg måste ha känt sig ordentligt hotade. 
De kickade två av sina förare och 
blixtinkallade Martin Bergstrand och 
Johns "danspartner" post-Uffe, som 
förresten körde i diket på väg till banan. 
Johansson-teamet, från Hedemora, hade 
gjort i ordning två stycken Saab 99:or. 
En till dem själva och en till deras pap-
por. Det bör också nämnas att team 
Jonasson och team Karlsson körde 
V4:or. Jonasson i en helrisig indisk gul 
75:a, 1700s. Karlsson i en 
utseendemässigt fin carolinerblå 74:a, 
med rallyflädrar, stötdämpare mm. Oj, 
jag glömde nästan ett SSR-ekipage. 
Bengt Nilsson i en mycket fin opalgrön 
99-76. Tydligen köpt av Micke Philips-
son. Han hade väl hittat ytrost på insi-
dan av dörrarna och sedan dömt ut bi-
len, som vanligt. Den såg verkligen fin 
ut. Det gick även en 99-74 Le, verona- 

grön, i startfältet, som var ny i kartong. 
Vi grät allihop. De som körde den fick 
sex straff, på sammanlagt 45 minuter 
och körde sämst på banan - j-vla 
marodörer, bilmördare! tycker jag och 
alla andra Saabfreaks. Vi hade även några 
andra kompisar med i startfältet. De 
körde en Opel Vectra 92:a. Det du Mats 
Carlsson. 

Man kan lugnt säga att peppningen var 
enorm. Vår 99-turbo gjordes i ordning i 
samma garage som team Karlssons 96- 
74. I och för sig har snacket gått sedan 
förra racet. Alla laddade allt som fanns i 
bilarna. Vi hade haft bilen i Bengtsfors 
hos rallymekanikern och turboexperten 
Micke Eriksson (Per Erikssons bror) för 
lite grovmek. Vi hämtade bilen i 
mellandagarna. En av de där dagarna när 
det var snorhalt på vägarna, så färden tog 
lång tid. Göran kommer ifrån Bengts-
forstrakten, så vi skulle dra ner en 66:a 
"T Monte" åt honom. Onödigt att åka 
med tomt släp. Allt skulle vara ordnat. 
Luft i däcken osv. När vi skulle lasta 
"Monten" så var däcken tomma. Göran 
hade glömt bort det. Per E. ringde mig 
kvällen före och undrade varför vi be-
stämt oss så sent för att åka. 
- Sent?! Det bestämdes för tre veckor 
sedan med Göran. 
- Göran ringde ju nu och sa att ni skulle 
komma, sa Per. Jag sitter på flygplatsen 
på väg till Kalix. Micke arbetar, men ring 
honom, så kanske det ordnar sig. 
J-la Dahlen svor Per N. och jag i kör. 
Micke var välvillig och offrade sin lunch. 
Mellan 12 och 13 kunde vi komma. Det 
gjorde vi, lastade om släpet och sen 
hemåt igen. Göran skulle förresten tagit 

40 



BAKRUTAN 

emot oss vid sitt garage i Dalsl'ånghed. 

Han blev försenad efter en friarresa till 

Göteborgstrakten. Vilket var tur för 

honom, vi var lite irriterade på honom. 

Väl hemkomna började vi med det kvar-
stående fixet på 99:an. Allt kollades, 

tanken rengjordes, de nyinförskaffade 

värstingcläcken 

monterades. 

- Var f-n är 

Göran? röt 
Per N. 

Lagom tills 

vi var klara 

dök han 
upp. 

-Jag kan 
provköra, 

sade han och 

stoppade in 

huvudet i 

99:an. 

Per läste 

lusen av 
direktör Dahln. Han såg rätt moloken 

ut när han drog ut huvudet igen. Vi 

provkörde bilen. Den gick bra! Vi be-

stämde att vi skulle köra mera senare i 
veckan. Göran och jag möttes upp i gara-

get och körde iväg en sväng. Efter en 

stund började bilen gå dåligt. Det luk-

tade bensin om den. Vi bestämde oss 

för att bogsera hem bilen. 

- Vad är det där? Polisen! Vi som bara 
har tre stycken Hela 3 000 på taket. Bäst 

att vänta. 
Det tog över en timme innan invand-

rarna som krockat med varandra rett ut 

händelsen. Vi blev något irriterade. Som 

tur var, var det bara soppaslangen från 

tanken som blivit gammal och torr. 
Snabbt fixat och bilen gick bättre än nå-

gonsin. Nu började vi hoppas på att 

99:an skulle hålla 9 timmar och kanske 

ge oss en placering. 

Vi kom till banan kl. 04.00, Per E. hade 

försovit sig. Han var den som hade nyck- 

lama. Han dök upp kvart i fem, 15 mi-

nuter före förarsammanträdet, då alla 

bilar skulle stå på startlinjen. Per N. tog 

starttimmen, jag satt bredvid. Vilket bett 

i däcken. Vi tog det lugnt. Det var 75 

bilar på banan och tävlingen avgörs ju 
inte första timmen. Per E. körde andra 

timmen med Göran bredvid sig. De fick 

en smäll på avgasröret och gick in i depå. 

Snabbt avklarat. Sen var det min tur. Jag 

var het. Göran stod med tidtagaruret i 
högsta hugg. 

- Ta det lugnt! skrek Per N. Det är inte 

varvtider som räknas! 
Under tiden hade team Karlsson i 96- 

74:an fått problem. De hade kört en 
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stötdämpare genom fästet bak, kofang-
ama hade lossnat och kört sönder bär-
armsinfästningen på vänster fram. Dess-
utom hade tornet gått av. De kom näst 
sist med totalt 26 varv. Det var "Bil-
dödaren" Tobbe Karlsson som mör-
dade bilen, så klart! Team Jonasson rul-
lade utan större problem. De låg ett varv 
efter oss, Vectran och Benke Nilssons 
team. Roger Johanssons team låg tre 
varv före oss. 99:an gick bra, men det var 
otroligt geggigt och kylaren måste spolas 
ren från lera två gånger i timmen. Göran 
körde fjärde timmen, inga incidenter. Per 
N. tog över. Bilen gick som tåget. Dags 
för Per E. igen. Redan i början glömde 
han att släppa tillbaka startnyckeln. Han 
kommer in efter två varv och säger att 
det både luktar och låter förskräckligt. Vi 
hör när de kommer in i depån. Det både 
ryker och luktar illa. Startmotom hade 
hängt sig. Den gnistrade, rök och glödde. 
Hela motorfästet glödde till och med. På 
med vatten och sen rullstart ut igen. Då 
kör han i diket och blir stående tre varv, 
innan hjälp kommer i form av traktor. 
Han var tydligen väldigt arg. 
- Nu rök det även om Pers hjälm, kom-
menterade Göran. 
När jag skulle köra igen ville inte Per N. 
åka med. Erik Randa hoppade in som 
co-driver. Han fick sig en ordentlig åktur. 
De andra låg lite för nära... Det blev 
många varv; men ca 10 minuter innan 
nästa förarbyte tog spolarvätskan slut. 
Vi hade spolat slut på 25 liter(!) under 
ungefär en timme. (Vi hade modifierat 
spolningen en aning, om ni undrar.) Vi 
blev tvugna att släppa förbi bland annat 
Vectran, vilket jag fått höra efteråt. Kon-
stigt att de inte nämner att jag körde om 

dem fyra gånger. Göran körde sista tim-
men. 
- Ge järnet, för nu måste vi åka om 
Vectran! skrek jag. 
Vi hade tagit igen två av Per E:s tappade 
varv. Göran hade två till att ta, för att vi 
skulle vinna den prestigeartade kampen 
mot Vectran. Vectran gick bättre nu, när 
fästet var bättre, så det skulle bli svårt. 
Vectratearnet bjöd till och med Per N. på 
segerkorv. När Per tar korv nummer två 
hör han på deras radio. 
- F-n där gick drivaxeln! 
De fick tillbaka korven. 
Vectran kom in i depå. De hade bara fått 
punktering. Samtidigt fick team Jonas-
son problem. Martin hade kört sönder 
kylaren. De bröt när det var 40 minuter 
kvar. De fick ihop 76 varv, nittonde 
plats. Roger Johansson team tvingades 
avsluta när det var 20 minuter kvar. De 
slutade på 91 varv och kom fyra totalt. 
Deras pappor kom trea på 93 varv. Bengt 
Nilsson team på femtonde plats, 83 varv 
och Vectrateamet på fjortonde plats 87 
varv. Vi slutade på tionde plats med 88 
varv. Bland de femton första i fram-
hjulsdrivna klassen var det elva Saab 99- 
900:or. Vinnarbilen tog 97 varv, utan 
förarbyte, med kraftigt demolerad nos. 
Vi är väldigt lyckliga i teamet eftersom vi 
slapp meka med bilen under tävlingen. 
Alla fick köra och vårt mål gick hem. Det 
vill säga slå alla utom Rogers team. De är 
för bra även om han är kort! 

När vi kom hem var det bara den tråkiga 
biten kvar. Att spola rent bilen. Vi åkte 
in på OK "förstör" -det-själv-hall. Där 
var det bara bilhandlarzigenare med 
direktimporterade Mercor, utan plåtar. 
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De skrek åt oss: 
- Vad är detta?! Vad gör ni?! 
Det tog en timme att spola rent bilen, 
med två högryckssprutor. Avgasröret 
med sina två och en halvtum i rent utfö-
rande, hade minst fyra tums ytter-
diameter med lera. Det var säkert totalt 
50 kg lera på bilen. Vi hade lera i hela 
hallen. Bara städningen av hallen tog 20 
minuter. När 99:an var ren såg vi att den 
klarat sig bra. Vi kör vidare med den 
nästa år också. Man kan säga att det har 
var vårt 
fjärde år 
som vi 
körde 9 
timmars. 
Första året i 
en 96-60, 
placering 
sexa av 50 
deltagare. 
Andra året 
bröt vi i 
ledning 
efter två 
timmar. 
Motorras, 
två gånger. Vi kom i alla fall inte sist, 
utan näst sist. Förra året kom vi sjunde 
från slutet, tror jag. I år kom vi på tionde 
plats, med klara chanser att komma 
några snäpp bättre. Vilket vi hoppas på 
till nästa år. För att inte glömma att slå 
de andra. 

Nej, nu får det vara bra. Nu måste jag 
ladda inför Go-cart mästerskapen, där vi 
redan har tjuvtränat lite. Göran har kört 
på 24,98 i hård konkurrens. Mycket bra 
tid! Själv körde jag på 25,03 någon dag 

tidigare med dålig konkurrens. De andra 
körde ca 2-3 sekunder långsammare, då 
får man ingen draghjälp. Jag har vid tidi-
gare tillfålle kört på 24,73, vilket skall 
straffas! Sen gäller det ju att försvara de 
tre silver och ett guld man har. Jag blir 
nöjd med en A-finalplats, till och med 
jättenöjd! 

Text Fredrik 
Bild: Chefen 

P.s. 
Eftersom Per Ericsson körde i diket så 
körde hans kompisar från Bengtsfors 
förbi oss resultatmässigt, i en rally-Golf. 
De såg dessutom att Per stod i diket. 
Gissa om han blev trakasserad av dem. 
Hans bror sa bland annat: 
- Vänta tills på tisdag, då vi har möte på 
motorklubben, hemma i Bengtsfors. 
D.s. 
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El Länsförsäkringar I !VAJA 

Stockholm 2000-01-31 

Information till försälcringsansvarige för KlubbEntusiastförsäkring 

Höjd premie från 2000-04-01 

Trafik- (exklusive grundpremie) och delkaskoförsäkringen för Entusiastförsälcringen höjs med 
10% från och med 2000-04-01. Denna höjning avser hela Entusiastförsäkringsbeståndet, såväl 
klubb- som ordinarie avtal 

Orsaken till premiehöjningen är att försäkringsbolagens kostnader för personskador i 
trafikförsäkringen och stöldslcadoma i kaskoförsäkringen fortsätter att öka. Justeringen följer 
motsvarande anpassningar i personbilsprodukten. 

Tack vare den låga premienivån i Entusiastförsälcringen blir höjningen i kronor marginell. För 
den genomsnittlige entusiasticunden innebär det ca 5-50 kr mer i årspremie. 

Höjningen aviseras vid försäkringens huvudförfallodag. 

Manno Mon 
Länsförsäkringar Wasa 
Bilsport & MC 
Tfn 08- 588 413 18 
Mobil 070- 790 13 18 
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Ventilationsrutan 
Apropå 
Rallyt "Across Germatry 2000" 3 - 9/6 

För det första: 
Detta är minst ett fynd. Förmodligen ett klipp. Turen som sådan har alla förutsätt-
ningar bli högintressant. 

Att bli guidad runt i ett helt land på utvalda och natursköna vägar är i sig enastående. 
Tillsammans, i ett stort antal klassiska Saabar från hela världen, blir det hela oförglöm-
ligt. I fråga om mat och dryck är svåra frestelser att vänta. 

För det andra: 
Man skall ju hem också. Helst inte samma väg och helst inte på autobahn, i alla fall inte 
för mycket. Många highlights har avverkats på nervägen men urvalet är obegränsat; 

Mainau vid Bodensjön för den trädgå'rdsintresserade. Schwarzwald (uppe i bergen) eller 
på franska sidan om Rhen Alsace med Bugattimuseet i Mulhouse, vinvägen, 
Strassbourg m. m. Mycket trestjärnigt i turist- och matväg. Högsäsong för sparris och 
jordgubbar. 

En tur på autobahn förbi Frankfurt kanske. En näst intill sakral plats, en slags bilis-
mens helgedom. Den väldiga floden av plåt åtföljs av klingande namn såsom 
Zeppelinheim, Michaelalke, Frankfurter ICreuz etc. (Märk den kyrkliga symboliken.) I 
fonden Europas finansiella Mecca med sina skyskrapor, som sträcker sig efter himlen. 
Har man tur, kan man få se en stålängel komma in på låg höjd för landning på flygplat-
sen. En vördsam tystnad bör iakttagas. 

Längre norrut det backiga och bergiga Hessen, bröderna Grimms sagolika land. Ide 
långa motluten finns fina tillfällen att visa de andra sillmjölkarna i trafiken vilket bil-
märke som gäller när det blir åka av. Charmiga småstäder med korsvirkeshus finns det 
gott om. 

Nordöst om Kassel Harz med staden Goslar, en pärla med urgammal stadskärna. 
Liksom Celle längre norrut. Och varför inte Wietze, strax väster om Celle, Tysklands 
oljefält (f.d. vill säga). Hotel Niedersachsen är intressant med sina traktor- och vapen-
samlingar och porträttet på den femtioåriga hästen. 

Alternativa vägval finns naturligtvis. Det lönar sig självklart att läsa på i någon guide- 
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Ventilationsrutan 

bok. Alla resor vinner på att man vet vad det är frågan om. Ett är i vilket fall säkert: 

deltagarna i detta rally kommer att återvända hem rikare än de åkte. 

Anders Revelj 

Till Ventilationsrutan skriver ni med synpunkter, frågor eller 

bara för att få ventilera id éer. Kort sagt allt. Insändarna skickas 

som vanligt till tidningens adress. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera/korta ned 

eventuellt långa brev. 

Red. 

Saabar i skogen! 
Hej! Nu tror ni väl att jag skall skriva 
om ylande vrå !trimmade tvåtaktare i 
vild jakt på slingriga skogsvägar. Nej, 
den här insändaren handlaristället om 
Saabar som ide flesta fall inte kom-
mer att rulla för egen maskin något 
mer! 

Ett stort intresse jag har är tvåtaktssaabar 

och motortrimning av dessa men jag har 

också hållit på med orientering väldigt 

länge. Tidigt märkte jag att det gick att 

kombinera dessa intressen. Dels är två-

taktaren perfekt att ta sig in i de djupaste 

skogarna för ingen väg/stig verkar vara 

för smal eller för lerig för den bilen. När 

man väl är framme kan man under 

träningspasset söka efter bilvrak. Vissa 

orienteringskartor har till och med bil-
vrak utsatta, dock är detta inte standard-

tecken utan mer kartritarens påhitt. Un-

der årens lopp har jag hittat åtskilliga 

bilar av olika fabrikat men mest har det 

varit VW bubblor, engelska 50-tals bilar 

med läderinredning och naturligtvis 

Saabar. Av någon anledning så är Saab 

den bil som jag hittat flest av, kanske 
luktar jag mig till dem... En annan mer 

realistisk anledning kan kanske vara att 

de brukar stå längst ifrån farbara vägar så 

att ingen hittat dom eller orkat forsla 

iväg dom. Varje gång jag hittar en Saab är 

det lika spännande och pulsen går upp; 
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finns chassinummerplåten kvar, skicket 
på bilen, vilka delar är bortplockade, har 
det varit ett försäkringsbedrägeri eller har 
ägaren bara tröttnat på den och kört in 
den i skogen, har den tagit sig dit för 
egen maskin eller bogserats dit av trak-
tor, hur länge har den stått där. Ibland 
hittar man fler bilar på samma plats som 
tex på bilden där jag poserar mellan två 
stycken Saab 92:or. Jag har även hittat 
Saabvrak när jag tävlat. Första gången var 
1986 när jag sprang elitldass utanför 
Kungsbacka. Såg en bil som liknade en 
Saab en bit bort, var bara tvungen att 
springa dit bort för att undersöka den. 
Att jag tappade tid på detta spelade min-
dre roll då en 93:a kunde skrivas in i 
listan på funna Saabar i skogen. En an-
nan gång hände en mer underlig sak. 
Sprang en tävling några år senare utanför 
Bollebygd och hittade en kortnos 96:a. 

Kollade ett par minuter på den och sen 
iväg till nästa kontroll, tänkte på Saaben 
hela tiden på väg till målet. Åkte dit nå-
gon månad senare för ett träningspass 
på kartan och ta en koll till på Saaben. 
Hittar Saaben, men vart har motorn tagit 
vägen? Någon hade varit där och skruvat 
bort motorn senaste månaden, något 
som jag trodde att jag hade ensamrätt 
på... Den enda förklaringen jag kommit 
på är att det finns ytterligare en Saabtok 
som sprungit samma orienteringstävling 
en månad tidigare och som också hittat 
Saaben och varit där efteråt med verktyg. 
Varför skulle motorn annars vara bort-
skruvad just nu när bilen säkert stått där 
i mer än 15 år? Kanske någon läsare vet 
svaret... 

Text: Joel Bemeklev 
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Hur 93:an 
blev en 92:a! 
Eller: visst finns det godbitar 
kvar i lador och garage! 

Jag är på jakt efter en "hyfsad" 93:a av 
tidig modell (felhängda dörrar). 

Således blev jag intresserad när på SSR-
anslagstavlan annonserades en 93-59 
(inte helt rätt, men i alla fall). Så jag 
skickade in svar på annonsörens e-
mailadress. Det gick en vecka utan att 
någonting sågs i inkorgen, så jag 
försökte med det angivna GSM-numret. 
Inget svar. Jag gick då in i telefonkatalo-
gen och sökte efter namnet i Malmö-
delen, bilen skulle ju finnas i Malmö-
området. Jag hittade namnet och 
telefonnummer. Ringde upp, men inget 
svar! Jag tänkte att bilen kanske finns i 
omgivningarna. Tog fram Helsingborgs-
delen och letade. Hittade samma namn. 
Men det var ju inte i Malmö... Hur som 
helst jag ringde upp en fredagskväll. 

'Hej; jag heter Sten-Arvid och ringer från 
Perstorp. Jag undrar om det är Du som 
annonserar en Saab 93 på SSR:s anslags-
tavla'? Det blev tyst väldigt länge. — 'Nä, 
jag har aldrig annonserat...men... det 
var konstigt.. .i mitt garage står en 
gammal bil... och det står Saab på den 
och den är från mitten på femtiotalet. 
Den har stått länge här nu. Jag köpte 

den av en lokförare som kom pa 
hemmet; ja han är borta nu. Det är nog 
en Saab 93. Den är grå, men väldigt 
"mögig" (skånska för smutsig) nu efter 
alla år'. Jag blev alldeles stum länge. Vi 
pratade lite om bilen, som skulle vara i 
ett ganska bra skick efter alla dessa år. 
Den var utan rost; visserligen 
omlackerad och med omkromade 
stötfångare som nu börjat flagna igen. 
För övrigt var den komplett, med 
inredning i ordning, reservhjul och alla 
verktyg samt 8.000 mil på mätaren. 
Eftersom det var fredagskväll och lite 
sent, bad jag att få återkomma i veckan 
efter och önskade god helg. 

Under måndagen tog arbetet all min tid, 
så det blev tisdag när jag ringde igen efter 
jobbet. Inget svar. Någon timme senare 
ringde mannen upp mig; han hade sett 
att jag sökt honom. Nu började vi 
diskutera årsmodeller och utseenden och 
efter en stund började jag inse att det 
nog inte var en 93:a. Jag bad att få 
konsultera mina böcker och ringa upp 
senare. Det måste vara en 92:a B 
DeLuxe! Jag ringde tillbaka och den 
vänlige mannen hade hittat registrerings-
beviset på bilen Det var 92b DeLuxe av 
55 års modell regad 550101! Jag blev 
både överraskad och lite besviken; det 
var ju en 93:a jag var ute efter. Mannen 
blev nästan lite ledsen för att han hade 
"lurat" mig. Hur som helst pratade vi 
vidare om skick, förre ägaren och en 
massa andra intressanta saker. Jag kände 
emellertid att jag inte kunde klara en 92:a 
(även om den vari så fint skick), så efter 
ett mycket långt och trevligt samtal 
erbjöd jag honom att skriva en "blän- 
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kare" på SSR:s anslagstavla. Sa gjorde jag 
samma kväll! Många är ni säkert som såg 
den. 

Det blev onsdag förmiddag och jag 
berättade om det märkliga sammanträf-
fandet för min "två-takts tokiga" kollega 
på jobbet. På eftermiddagen ringde han 
upp mig och sa att han hade ett tjänsteä-
rende åt det hållet och bad mig om 
telefonnummer och en beskrivning var 
bilen fanns. Han ville se vad det var, för 
att kunna tala om för mig vad han tyckte 
om den. Stämde det in mot vad ägaren 
hade sagt? Jag gav honom uppgifterna 
och så blev det torsdag. 

Jag skickade ett mail på torsdag morgon 
till sonen (som liksom jag är Saabtokig 
med en Sonett -70 och en 96 —64) för 
några privata saker. Några timmar senare 
fick jag svar på det, med tillägget: "Håller 
Din kollega på att köpa upp alla två-
taktare i Skåne?". Jag blev väldigt 
undrande. Sen gick jag in på SSR:s 
anslagstavla och såg att 92:an hade 
köpts av min kollega! Han skrev ju där 
att 92B DeLuxe var såld. Han tackade för 
tipset och meddelade att jag kunde 
komma till honom och få en flaska vin 
för mitt besvär! Han gjorde vad jag 
förstår en ett "kap"; en mycket bra affär! 

Kollegan och jag har sedan diskuterat 
detta mycket. Det är ju mycket märkligt 
att en man i Malmö (som jag inte fick 
tag i) annonserar ut en 93:a och istället 
hittar jag samma namn som på denne 
man i kommunen intill som har en 
annan raritet i sitt garage... 

Min belöning blev en ju i alla fall en 
flaska mycket gott vin från kollegan och 
en än djupare vänskap vad gäller gamla 
fina svenska bilar. Bilen finns ju nu i 
min närhet och kollegan har en god vän 
som är mycket skicklig på att sätta gamla 
fina bilar i stånd. Så inom en snar 
framtid får jag säkert tillfälle att se och 
höra den i "full frihet" på skånska vägar. 

I väntan på "min 93:a" får jag ta hand 
om sonens 96-64 och göra klart 
renoveringen, när han som nybliven 
arkitekt flyttar från Skåne till huvudsta-
den. I och för sig inget dåligt surrogat! 

Sentensen av detta är ju den att det 
fortfarande finns rariteter (om inte 
många längre) som står och väntar på att 
bli upptäckta! Så leta vidare! Dessutom, 
gör som många på anslagstavlan; 
meddela ditt fynd om Du inte själv 
känner att Du behärskar området. Låt 
det inte bara falla i glömska igen! 

Text: Sten-Arvid Larsson i Perstorp (Sonett 
#405), som letar vidare efter den därfina 
93:an! 
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Det allmänna 
intrycket utifrån 
är en lite mullig-

, are Saab 92. De 
breda däcken är 
det första som 
avslöjar att detta 
inte är en normal 
Saab 92. Det är 9- 
5:ans plåtfälgar 
som krönts med 
navkapslar från 
en 66:a. 

Instrumentpane-
len är en i mitt 
tycke lyckad kom- 

bination med 92:ans plåtpanel i grun-
den, tillsammans med centralinstrument 
från 9-5 och en Harman-Kardon ljudan-
läggning. 

Saab 9-2? 

BAKRUTAN 

Bakrutans utsände sprang på denna 
korsbefruktmng.  mellan gammalt och 
nytt på Stockholms bilsalong nyligen. 
Det är som ni kanske redan läst om, 
Fridafors Bilservice som lyckats med 
konststycket att kombinera en Saab 9- 
5 Griffin med en Saab 92A. 

Vän av ordning undrar förstås vad detta 
är för ett helgerån. 92:an ifråga vari varje 
fall i mycket dåligt skick och hade sanno-
likt inte kommit ut på vägen igen, om 
det inte vore för denna operation. Jag 
vill inte uppmuntra till fler byggen av 
detta slag, men jag måste ge byggarna en 
erkänsla för ett mycket snyggt arbete. 
Det gick säkert åt en hel del "skohorn" 
för att få ned en treliters V-6:a i 92:ans 
motorrum. 

Förhoppningsvis visar ägaren upp bilen 
på kommande träffar, så att fler får till-
fålle att beskåda denna säregna bil. 

Text & bild: Martin Begstrand 

Några data: 
3.0 lit.V6 Turbo med Intercooler, Auto-
matlåda och traction-control 
ABS-bromsar, Harman-Kardon Audio 
System, elstolar med ventilationsfläktar, 
farthållare, färddator, servostyrning, 
helläder inredning. 
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THE TECHNO CLASSICA 
NON SAAB SHOW 

Då jag var tvungen att ta tre veckors 
semester och insåg att jag inte orkade 
sitta hemma hela tiden bestämde jag 
och min namne Ulf från Borås att 
köra ner till Essen i Tyskland till deras 
veteranbilsutstälhiing och marknad. 

Sagt och gjort jag bokade hotell och vi 
for iväg i min 900 cab, som var gjord för 
ändamålet att snabbt ta sig ned i ett vår-
varmt Tyskland. Och visst var dct skill-
nad på temperatur, koltrasten sjöng, gräs 
klipptes och bladen på träden var klart 
mycket längre nådda att bli fullt utslagna 
jämfört med Skånes. Nå, det var inte 
detta jag skulle skriva om. Vidare i texten 
, utställningen utgör sig för att vara värl-
dens största med 17 jättehallar och en 
bra bit över tusen bilar att beskåda. 
Många var till salu, men efter att ha tittat 
på några priser var jag mycket enig med 
mig själv att inte köpa någon bil. För det 
första fanns det inga Saabar (svagt) och 
om det funnits hade inte priserna som 
sagt passat min plånbok. Eller vad sägs 
om en Volvo PV 544 i originalskick men 
bl. a. rostig, hur den var mekaniskt vet 
jag ej men priset var begärt till 63.000:-, 
samma modell kan du hitta i Sverige för 
15.000: Vidare stod där en Mercedes-
Bena 220s cab 58:a med taskig och 
sprucken lack bedrövlig träinredning och 
en skinnklädsel som bara var att slänga, 
ägaren ville ha 550.000:-! Och så höll det 
på .Säljarna var för det mesta klädda i 

kostym, vit skjorta och slips och i 
märkesmontrarna serverades det mat 
med öl, vin och sekt till besökarna. Stilen 
höll även i sig på reservdelsmarknaden. 
Allting var var rent och fräscht men som 
tur var kom jag plötsligt till ett stånd 
med rostiga, skitiga delar. Jag behövde 
inte se dom, jag kände det genast på 
doften! Skönt. Själv hade jag ett diffust 
hopp om att komma hem med en Saab-
filt eller liknande som ingen ville ha, 
men jag hittade inget sådant. Däremot 
massor med Mercedesgrejor fanns i parti 
och minut. Tro nu inte det bara var säl-
jare från Tyskland, nej där var från 15 
olika länder bl.a. Sverige, givetvis sålde 
dom Volvodelar. Jag tror jag får ta ett 
snack med tyska Saab-klubben så det blir 
en ändring till nästa år. Saab missar mas-
sor med PR genom att inte delta. Jag 
kan på rak arm inte säga vilka andra bil-
märken som saknades men det var befri-
ande lite amerikanare och det tackar jag 
för. 

Något annat jag lade märke till var att 
gammelbilshobbyn är en mycket större 
industri i Europa än i Sverige. Förr var 
det bara reservdelar som såldes. Nu är 
det en hel livsstil med allting runtom-
kring märkena. Du kan köpa vägg-
klockor med bild eller logotype av ditt 
favoritmärke, etsa in det samma på vin-
glas, sejdlar eller whiskeyglas eller varför 
inte ett armbandsur med din bil på 
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urtavlan? Stämpla dina kuvert med ditt 

bilmärkes namn. Vill du ha en tänd-

sticksask med Saab på, lätt! Vi ligger 

långt, långt efter. Även modellbilarna 

håller annan prisklass än i Sverige. En 

Saab 900 turbo, Burago kostade över 

350:-, de finsktillverkade plastmodellerna 

låg en bra bit över 600:-. Så inköpen blev 

inte så många som ni kanske förstår. 

Men oavsett priser och brist pa Saabar 
var det oförglömlig helg med en doft av 

den fina världen som jag definitivt inte 

vill haj mitt alldeles vanliga Saab-var-

dagsliv. 

Text: Uff Stenson 

Om: 

Saabmaffian i Göteborg, där många 

nu, enligt rykten, sägs arbeta på Volvo! 

Vad kommer härnäst? Hisingstraktor? 

Bröderna Lindberg som bygger en 

"russinrace killer" för att utmana Bemt 
Olsson i någon form av rundbanerace? 

Enligt bröderna är både plats och tid 

redan klart, dock verkar Bemt något mer 

oförstående och säger något i stil med: 

Min "Putte" mot Lindbergarna i ett 

"russinrace", hellre förbundna ögon på 

motorvägen, mot trafiken... 

Joel Berneklev som i sin stora kärlek 

till två-taktaren fann som enda utväg att 

helt undvika fyr-taktare såväl på jobbet 

som på fritiden. Motorsågar på dagen 

och kortnosar på kvällen är nu dieten för 
Joel. Men vad hände med V4:an som 

passerade revy för en tid sedan? Reserv-

bil när "tvåburkarna" strejkar? 
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Vårträff? 
Inget är som väntans tider, med 
influensan i kölvattnet, stormar med 
snö eller regn och en Bakruta som ska 
dyka upp när som helst, detta utlovat 
av ansvariga för utgivningen då vi fått 
ett nytt tryckeri som ska vara snabbare 
än det gamla. Vi får väl se. 

Nå, det var inte detta det skulle handla 
om. Då är det skönt att veta att årets 
första träff strax ska infinna sig, vilket 
nu har skett i form av ett möte i centrum 
av Skåne d.v.s. Hörby och dess 
motorklubbs lokaler. Där hade Kenneth 
och Irene Nilsson arrangerat det hela 
med dataspel för rallykörning där man 
satt i ett riktigt bilsäte och med ratt och 
pedaler. Sedan bestämde man bara sig 
för vilken bil man skulle köra med (en 
brist var att man inte kunde välja Saab 
men det fick vi stå ut med) ställa in hård-
het på flädrar och dämpare och val av 
växellåda. Därefter bestämde man sig för 
vilket slags rally man skulle köra och 
sedan var det bara till att gasa. —Det gick 
åt helvete! var de flesta eniga om, men 
det var roligt i alla fall. Vidare hade Ken-
neth och undertecknad tagit med sig 
litteratur i form av böcker, broschyrer, 
tidningar och utklipp som alla kastade 
sig över. Det är väl överflödigt att 
nämna, men det handlade om ett visst 
bilmärke 

Givetvis bjöds det på förtäring och im-
der tiden gick folk omkring och försökte 
lösa klunga frågor på en tipspromenad i 

huset. Frågornas slag var följande: Ett 
namn: Vad kan han äta till frukost? Svar: 
Te och fil ( Alltså Teofil ) Hade inte hene 
satt tidsbegränsning på hur länge vi 
skulle klura på frågorna hade vi fortfa-
rande gått omkring och funderat, men 
nu avslutades det hela på eftermiddagen. 
Härmed tackar jag hene och Kenneth för 
en trevlig och välfungerande eftermid-
dag. Det var sexton glada själar som dök 
upp och förhoppningsvis fick vi några 
nya medlemmar på köpet. 
PS. Vill bara nämna att nu kan alla se 
Saab-Skånias aktiviteter inte bara i Bak-
rutan och på hemsidan, utan också i 
Classic Motors och Nostlgias kalendrar, 
detta tycker jag hela SSR borde ta efter så 
folk i allmänhet som har ett bilintresse 
får se att vi existerar. Det är ganska tunt 
med det tycker jag DS 

Ulf Stenson var det som trummade på tang-
entbordet. 
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Saab 92A 
- EN HALVMESYR? 

Får man skriva något så 
hädiskt, får man överhu-
vudtaget tänka i dessa 
banor?Ja, jag tycker det 
och jag skall försöka förklara 
varför. 

Året var 1960, en liten ingenjörsexamen 
var avklarad och jag arbetade på en min-
dre firma, och sysslade bland annat med 
att sälja tennisbanor och kyl- 
anläggningar. Mina bilresor i tjänsten 
skulle sträcka sig över i stort sett hela 
Sverige varför det erfordrades en snabb 
och säker vagn som dessutom var repre-
sentativ nog för att besöka de privatper-
soner som önskade en egen tennisbana 
och givetvis även kommuner och större 
företag 

Vid den tiden hade jag avverkat tre 
bruksbilar, en MG TC 1948, en MG TA 
1936 (vilka båda hade en god 
girlhuntingfunktion) och därefter en 
Renault CV4 1952, en Porsche-
konstruktion som han utförde under sin 
tid som fånge hos fransmännen efter 
andra världskrigets slut. Ribban var alltså 
lagd, på sportighet och status som MG 
och Porsche. Jag besökte stadens beg. 
bilhandlare (de hade inte guldklockor 
och öronringar på den tiden, däremot 
vackra ringar, s.k. ldackringar, det var 
bättre förr). Under min jakt på den rätta 
vagnen hamnade jag hos en herre med 

ett 
stort 

och varierat 
utbud av bilar, han höll till på en större 
asfalterad yta omgiven av plankväggar ett 
någorlunda bevis på seriositet, det kunde 
varit grus och trådstaket samt raggig 
hund. Denna Tweedblazerbeldädda herre 
sade "Hej på dig" samt tittade mig i 
ögonen, log och gav mig ett något 
degigt, lite fuktigt, handslag. Frågade vad 
jag önskade för sorts bil, jag har allt sade 
han stolt. Tydligen förstod denne herre 
att jag var något osäker på val av bil så 
han gav mig en lektion i de kategorier av 
bilar som existerar. "Antingen åker man 
snyggt och med stil och då gäller Rolls 
eller Bentley, som inte verkar så skryt-
sam, eller så åker man förnuftigt och då 
gäller Citron 2CV. Vad som är däremel-
lan är halvmesyrer", sade han på ett sätt 
som gjorde att jag insåg att jag var 
halvmesyrbilentusiast och troligen skulle 
förbli det. När jag insett den bittra verk-
ligheten och kommit med diverse nöd-
lögner frågade jag lite undfallande vad 
den metallic-gröna vagnen med tak-
sökare, som stod lite avsides, kostade, 
800kr för dig, sade min vän, den är bra, 
det är en Saab 92, snygg bil eller hur? 
Fräsch lack! Efter provkörning, utan 
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problem och prut till 700kr var jag ägare 
till en Saab 92A, en halvmesyr? Det 
skulle den kommande tiden utvisa. Bilen 
såg klart "hård" ut med sin, lustigt nog, 
metallic-gröna lack och taksökare, från-
varo av bakstötfångare förstärkte det lätt 
brutala stuket. 

Jag skall nu försöka berätta vad som 
hände mig och min 92:a under den tid vi 
levde ihop, totalt ca två år. En positiv 
detalj jag lärde mig uppskatta den fösta 
sena, och lite våta, kvällen var det plana 
golvet, utan kardantunnel. Jag hade varit 
på lokal och där styrkt mig enligt forn-
nordiska traditioner. Med hjälp av den 
då erhållna charmen befann jag mig vid 
tolvsnåret tillsammans med en "lo-
vande" dam. Jag fick inte köra, hon fick 
men hade aldrig kört bil i Göteborg, ej 
heller bil med rattväxel. Problemet löste 
sig genom att hon satt bakom ratten 
och styrde, resten skötte jag med mina 
långa ben från passagerarplatsen. Hon 
höll vad hon lovade, those were the 
days... 

Krutpaketet till motor förmådde driva 
upp vagnen i ärliga 100km/h. Detta 
uppmätt på den berömda Salarakan som 
använts av Jocke Bonnier när han slog 
absolut Svenskt rekord, man ville ju 
gardera sig utifall det skulle gå riktigt 
jävligt fort. Rekordet klarade sig. Styrkan 
hos denna ursaabens motor bevisas väl 
bäst av att en drivaxel gick av, eller vreds 
den sönder? Den fantastiska 
termosifonkylningen hade vissa begräns-
ningar, vid ett av mina tjänsteuppdrag i 
Stockholm bodde jag i Danderyd och 
besökte varje dag Wårby bryggeri, där 

min firma levererat kylanläggningen. Jag 

vill minnas att det var vid Slussen som 
motorn började koka och så fortsatte 
den till Wå'rby, samma vareviga dag men 
vatten är billigt! Bromsarna var OK för 
prestandan men det är klart att den da-
gen när jag var på väg från Wårby och 
skulle bromsa vid ett trafildjus och den 
enda bromsreaktionen var det hörbara 
dunket som uppstod när pedalen gick i 
botten, då insåg jag att P-bromsen var i 
alla fall OK. Jag började tvivla på Saab! 
Det kändes lite bättre när jag tittade på 
min vindruta och såg den lilla lappen 
som förklarade att vagnen hade diplo-
matisk immunitet, denna hade erhållits 
av en generalkonsul för någon av de 
mellanamerikanska "bananrepublike-
rna". Jag hade försökt kränga en tennis-
bana till honom och under en god mid-
dag hade jag klagat på parkerings-
situationen i Stockholm. Det ordnar jag 
sade konsuln, och det fungerade. Även i 
en del andra, halvsuspekta, lägen hade 
jag nytta av min "diplomatiska immuni-
tet". 

Jag lånade ut min bil till en kamrat en 
gång, när han lämnade tillbaka den sa 
han att det var fel på startmotorn. Han 
hade rätt, vid ett av hans startförsök 
hade inkopplingen av startmotorn hängt 
sig och när då motorn gått igång och 
kanske varvats till uppåt 4000 rpm måste 
startmotorn tvingats upp till ca 40000 
rpm, det tålde den inte, tvivlen började 
hopa sig. Att en av torsionsfiädrarna bak 
kunde gå av på två ställen är tekniskt 
omöjligt, men Saab har väl många 
gånger visat att omöjliga är möjligt, var 
det inte Saab som fick den första hum- 
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Ian att flyga? Detta skall ju också vara 
omöjligt. 

Även på den gamla goda tiden kunde 
bilar angripas av rost vilket jag märkte 
vid ett däckbyte. Jag trodde först att det 
var fel på min lilla fina hydrauliska dom-
kraft, jag pumpade och 
pumpade men 
inget hände, 
märkligt. För-
klaringen var 
att dom-
kraften 
ljudlöst 
gått rätt 
igenom 
golvet, mer 
tvivel. Gol-
vet skulle 
lagas med 	— 
det då gan- 
ska nya 
under-
medlet 
Plastic 
Padding. Det var högsommar, säkert 35 
grader inne i bilen, jag rörde ihop hela 
satsen i en tvåkilos kaffeburk som blev 
nästan full. Jag minns än idag hur förvå-
nad jag blev när burken plötsligt blev 
helvetisk varm och min omrörare fast-
nade stenhårt under ett halvt varv. Men 
det var inte Saabs fel, denna gången i alla 
fall. I övrigt kan väl konstateras att sikten 
var lite dålig, inte bakåt för där var den 
obefintlig, men i den åldern blickade jag 
bara framåt, so what. 

Jag tvivlade mer och mer på min vagn 
och efter ca två år åkte jag till skroten och 

sade adjö, jag hade försökt sälja bilen 
men tji, t.o.m. stadens bilhandlare med 
mångkulturell bakgrund ville inte befatta 
sig med den. Hade likt förbannat min 
vän bilhandlaren rätt? Var Saab 92A en 
halvmesyr? Sorry gammel-saabens vän-
ner, så var det. OK jag har haft ett antal 

Saabar sedan dess, 
men nu kör jag 

Toyota 
Starlet, 

sista 

bakhjulsdrivna modellen och känner mig 
ung på nytt. Körupplevelsen påminner 
mycket om äldre PV, möjligen Amazon 
men den är väl en halvmesyr den också 
eller snarare en helmesyr! 

Text: Malte Blm/Tvist 
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Avgassystem till två-takt & V4 
Behöver du ett nytt två-tums system till din tvåtaktare? Eller kanske 
dubbelblåsrör till V4:an? Avgassystemen finns nu i lager och kan be-
ställas från SSR:s reservdelsman Rolf Jensen. 

Priset för 
ett kom-
plett två-
tumssystem 
är 1375:- 
plus frakt. 
Dubbelblås-
röret går på 
1850:- plus frakt 

Beställer gör du helst per brev, fax eller e-mail på följande adresser och 
faxnummer: 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebyggd 

Tel/Fax: 033-29 53 69 
(Telefontid torsdagar 19-21) 
E-mail: reservdelar@saabregistret.se  

911  
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UTLANDSRESOR 
Vid resor utomlands kan, i vissa länder, Saab-ägaren sakna det stöd som finns här 

hemma i form av verkstäder och servicestationer, som specialiserat sig på just detta bil 

märke. Väl medvetna om vad detta innebär har Saab Aktiebolag på kontinenten upp-

rättat reservdelslager för SAAB-bilarna. Vid en bilresa till utlandet kan följande all-

männa råd vara av värde: 

Före avresan 

1. Se till att instruktionsboken och servicehäftet finns med i bilen. 

2. Se till att verktygsuppsättningen är komplett. 

3. Tag med tändstift, säkringar och fläktrem. 

4. Tag med förteckning över SAAB-service i utlandet, som kan erhållas genom 

återförsäljare. Den kan även erhållas genom Saab eller KAK och M. 

Under resan 

1 - Se till att strålkastarnas asymmetrisektor tejpas vid resor till land med vän-

stertrafik. 

2. Se till att bränslet som fylls är av god beskaffenhet, dvs. håller 97 oktan. 

3. Vid körning i utförsbackar med flera hundra meters nivåskillnad bör man 

köra med låst frihjul för att utnyttja motorns bromsförmåga. 

4. Försumma inte regelbunden smörjning och skötsel av bilen. Följ rekom-

mendationerna i Smörjtabellen. 

5. Skulle något fel uppstå på förgasaren eller elektrisk utrustning (generator, 

startmotor, tändfördelare etc.) hänvisas till respektive finnas representant 

(Bosch etc.). 

Ur Saabs instruktionsbok "SAAB V4"1 969 
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Evenemang 2000 
Hej alla medlemmar. 

Det ser ut att bli en hektisk sommar med alla trevliga träffar som är planerade i som-

mar/höst. Passa på och lägg någon semesterdag i samband med nån träff i vårt 
sommarfina(?) Sverige. Eller varför inte besöka någon internationell träff. Håll utkik i 

Bakrutan och på vår hemsida för fortlöpande och ny information om träffar samt öv-

riga arrangemang. Har ni någon träff "på gång" eller önskar mer information står jag till 

förfogande med både råd och dåd. Och som vanligt... Träffar och aktiviteter som skall 

annonseras i Bakrutan och på hemsidan skall skickas till mig, detta för att jag skall 

kunna distribuera informationen till, förutom Bakrutan och hemsidan, övriga motor-

tidningar och liknande. 

Trevlig sommar önskar 
Nicklas Lindberg 

20 maj 

20-21 
maj 

Saabträff i Umeå. Träffen går av stapeln i samband med Norrlands 

största bilträff "Wheels nat norr" och platsen är Nydala camping i 

Umeå. Diverse aktiviteter anordnas i samarbete med Umeå veteranbil 
sällskap (UVS). Vid eventuella frågor kring arrangemanget, ring. 

090-186026 Anders Johansson 
090-193505 Ted Stockhaus 

Classic Motor Festival. Ånnaboda. Se Bakrutan 1-00. 

21 maj 	Reservdelsrally, Sillekrog (utanför Nyköping). Se nummer 1-00. 

26-28 	Fxllestrzff 2000. Middelfart FerieCenter, Danmark. För 

maj 	mer information se annons i nummer 1-00 

3 juni 	Uppsalaträff, med inriktning på 96-V4.Traditionell träff, där vi kör en 

slinga, roar oss med diverse aktiviteter och äter en bit mat tillsammans 

vid målgång. Eftersom det är 20 år sedan 96-V4:orna slutade tillverkas, 
vore det roligt om så många som möjligt kan damma av sina gamla 

pärlor, även bruksbilar. (Naturligtvis är alla gamla Saabmodeller väl 
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komna.) Start vid B&W k1.10.00. Avgift: 50:-/person for middag 
Ring och anmäl dig till Gerda Persson, 08-878800, senast 20:e maj. 

Ps. Det kommer att vara Ford-marknad på B&W den aktuella dagen. Se 
till att komma lite tidigare, om Du är intresserad. Ds 

3-9 juni 	Across Germany 2000. För ytterligare information se Bakrutan 3-99. 

9-12 juni Internationella Saabträffen i Luzern, Schweiz. Ytterligare information i 
Bakrutan 4-99. 

16 juli 	Firandeav Skåneländska flaggans dag på Frostavallen ca en mil nordväst 
om Höör. Alla veteranfordon välkomna att deltaga. Diverse aktiviteter 
såsom: Hantverk, musik, dansuppvisning, bilutställnirtg på ett tidsty 
piskt sätt samt omröstning om finaste bil. Samling senast klockan 
10.00. Glöm ej att anmäla bilmärke och klubb, samt om du har veteran 
husvagn med dig. Anmälan senast 11 juli till: 
Ola Olsson, tel: 040-49 05 35. Fax:: 040-49 66 45. 

10 juni 	Vallby sommarrally, Västerås. Se annons för mer information. 

22-23 

juli 

12 aug 

Saab-Ska nias Sommarträff. Familjerally med övernattning på 

Helsingborgs vandrarhem Thalassa. Kortege med danskarna över 
Öresundsbron, ännu hemlig dansk aktivitet. Sista anmälan 9 juli till Ulf 
Stenson, tel: 042-2423 23. E-mail: wulf@helsingborg.mail.telia.com  

Umeåträff, plats och tid: Motorcentrum klockan 11.00 
Kontakta Martin Stenlundför mer information. Tel: 0961-61733 

19 aug 	Saab 92 jubileumsträff. 
För att fira att det är femtio år sedan de första Saab 92 seriebilarna 
rullade av bandet, anordnas en Saab 92 träff i Trollhättan den 19 
augusti. Samling klockan 10.00 vid Saabs bilmuseum. 
Några programpunkter: 
Körning kring Trollhättan och Vänersborg 
Kaffe på förmiddagen. 
Lunch 
Avslutning på mus&t med filmvisning och föredrag. 
Speciell dekal utdelas till alla som kommer med en Saab 92. 
För mer information, kontakta Roland Widarsson 0521-223033. 
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3 sep 	Saabmarknad i Linköping. Arrangör Östgöta Saabklubb. För informa- 

tion se annons. 

11 Nov 	Umeåträff, plats och tid: Motorcentrum klockan 11.00 
Kontakta Martin Stenlund för mer information. Tel: 0961-61733 

26-27 aug 	Tvådagars Göteborgsträff. Se annons för information. 

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

Rallyt Ar en trivsam blandning mellan orientering 
pa idealtid och specialprov (t.ex körning pä konbana). 

Sandar 	Yorthnagatans vitodplan kl 13.00 
Första start kl 13.30. 

Mab 	NI bjuder på fika imder rallyt samt en 
enkel måltid efter målgång. 

Utnedukag   kartläsare/äng, penna, tidtagartm 
ligird, gott lawnfle, bra väder—. 

Startavget: 	100-150 kronor pet ekipage, beroende på antal 

Madam 	Helst like 7juei blå Anailia och Dag Lindahl, 
tel hem: 021-35 54 43, tub: 070-594 00 053 	VALLBY 

MÖTET Ental dag.lindahl@prevaase 
Från Örebro, Köping 

62 



91118 
MARKNAD 

Linköping 
Bilar, reservdelar, tillbehör mm 

Söndagen den 3 sep. 2000 kl. 10.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 

sin årliga Saabmarknad. Där säljs allt från reservdelar till hela bilar från 

Saab 92 till Saab 9-5 

Plats: Gistad, som ligger utmed gamla E4:an mellan Linköping och 

Norrköping. Följ pilning "SAABMARKNAD" från Gistad samhälle mot 

idrottsplatsen. 

Säljplatser c:a 3x8 m 100 kr, OBS! insläpp för säljare fr.o.m kl. 08.30 
Vi ser helst att du som säljare anmäler dig före den 1 sep. 

Marknadsdagen från kl. 10.00 

SERVERING AV KAV',  F., SN1ÖRGÄSAR OCH KORV 

Campingmöjligheter till låg avgift 
För er som vill komma kvällen innan marknaden kan vi erbjuda camping för tält eller 
husvagn, tillgång till dusch och toalett finns. Du som har en SAABO-husvagn inbjudes 

särskilt att komma. Kanske kan vi bli ett antal vagnar och ha en inofficiell "SAABO-trärr 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 
Erland Johansson 	013-27 04 12, 070-576 05 62 

e-mail: er.j@telia.com  

Mats Phersson 	013-631 67 

VÄLKOMNA! 

t,STGOTA,\.1  
kPje  k 51.18,_ 
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ÄNTLIGEN!!! INBJUDAN TILL... 

GÖTEBORGS TRÄFF 26-27 augusti 2000 
GEMENSAM INKVARTERING PÅ KVIBERGS VANDRARHEM & STUGBY(Lv6) 

Varför detta? Både centralt och lite utanför (för att inte störa vanligt folk?!) 
Korv till dem som droppar in på fredag (25/8) Id.17.30 till 20.00 (självkostnadspris) 

Ringer och bokar gör ni själva på 031-43 50 55 

PRISER VANDRARHEMMET: SÄNG I 4-BÄDDSRUM 120.- 
SÄNG I 2-BÄDDSRUM 145.- 
SÄNG I 1-BÄDDSRUM 200. 

GRUPP 8 PERSONER OCH FLER INK. FRUKOST BUFFÉ 135.- 

PRISER STUGOR 5-BÄDDS: 2 NÄTTER ELLER FLER 625.- /NATT 
1 NATT FRE. - SÖN. 	750.- 

KOLLA IN DERAS HEMSIDA: www.kviberes-vandrarhem.se   

AKTIVITETER lördag: 

SAMLING KLOCKAN 10.00 VID LV 6 KASERNER FÖR AVFÄRD TILL 
TORSLANDA MK:S GRUSBANA FÖR KÖRNING MED EGEN BIL 
HJÄLM, SÄKERHETSBÄLTE, BOMULLSKLÄDER ÄR ETT KRAV. 
MAX TVÅ PERSONER I BILEN PÅ BANAN, FÖR ER SOM EJ VILL 
ÅKA PÅ BANAN KOMMER VI ATT HA DIVERSE KÖRPROV (KONOR bl.a.) 
MAX PRIS FÖR BANKÖRNING ÅR 80.- JU FLER SOM KÖR DESTO BILLIGARE. 
MAN KÖR MAX 10 MINUTER DELAT PÅ TVÅ 5 MINUTERS PASS. ETT VARV 
C:A EN OCH EN HALV MINUT. VI  KOMMER ATT HA KORVFÖRSÄLJNING 

GEMENSAM MIDDAG PÅ RESTAURANG PANNRUMMET KLOCKAN 19.30 
DÄR SERVERAS DERAS GODA PYTT TILL ETT FÖR OSS Specialpris 

Söndag 
KLOCKAN 10.00 

ÅTERIGEN SAMLING VID ICVIBERGS KASERN FÖR AVFÄRD TILL SAAB:s 
VÄXELLÅDSFABRIK, DÄR TILLVERKADES VÅRA TVÅTAKTS MOTORER. 
VI  BLIR GUIDADE RUNT AV EN SOM VAR MED PÅ DEN TIDEN. 
VID BRA VÄDER KÖR VI SEN EN SLINGA UT TILL KUSTEN. 

OBSERVERA ALL KÖRNING PÅ BANAN SKER PÅ EGEN RISK! ! ! 
(SOM VANLIGT! ! !) 

OBS! ! ! 	SISTA ANMÄLNINGSDAG 31 JULI 

VÄLKOMNA! ! ! 

NAMN: 

ANTAL PERSONER: 	 BIL: 

VID BANKÖRNING SKICKAS PENGARNA IN TILL NORDBANKEN KONTO 620810-5111 80.- 
ANMÄLAN TILL BERNT OLSSON RYTTAREGATAN 8D 415 03 GÖTEBORG 
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Köp & sälj 

SÄLJES: 

V4a delar. Nya: 1 komplett huv, 1 baklucka, 1 front, 1 hö + vä A-stolpe, nya blinkers-
glas + baklyktsglas 78-80. Mycket bra beg delar: Kompl blinkers 78-80,2 bakspoiler 78- 
80, 1 komplett instr.bräda 77-80, 1 Std B-rör (under bil till vänster hjulhus), golv-
mattor fr o bak, gröna till 72-73, matta fram röd sent 60-tal, 1 förarstol kompl. brun 
från blå 73, gumrnif'angare fram o bak. 
Roland Klaesen, Kvarng 16,570 80 Virserum, tel/fax 0495-30108 

Dragkrok till 96 med smal stötfångare (troligen 65-75 annonsreds kommentar), nyren 
= blästrad, sprutförzinkad, grundad o lackad med svart 2K, ny kontakt, pris 500:-. 
Annelle Bengtsson, tel 08-552 472 74 

95-75, brun, renoverad, 4 nya skärmar, pris 8.000:-, 96-77, blå, renoverad, 1700cc, pris 
6.000:-. 
Ivar Nilsson, Bjälverud 191, 686 93 Sunne 

93A-56, orenoverad bil i delar med fin kaross, ej komplett, sälses till högstbjudande. 
Ingemar Ramel, tel 031-18 35 00 

Alufälgar till 99/900, ATS (turbin-look), nyskick med navkapslar, slitna däck, 190/65 R 
390, prisförslag 1.200:-, styrväxel 900 GL-82 (ej servo), pris 300:-. 
Rolf Mörn, tel 054-52 19 92, e-post: farn.morn®user.bip.net  

Tidig V4-motor utan förgasare, generator o startmotor. till 66 eller 67a, går runt fint, 99 
Turbo-80 2 D, komplett körbart ren.objekt (ring för info), 900 Turbo delar (ej motor). 
Jonas Kohlscheen, tel 0586-726088, 070-522 6132, e-post: v4@swipnet.se  

2 MonteCarlo-fälgar, 2 oljepumpar Sport/MC en Åssa + en SAABpump, insug filat 
kortnos Sport, fina fotbollsfälgar, komp!. med bult, bakparti 96 t o m 75 99% rost-
fritt, nytt hjulhus 95 to m 75, nya sidoplåtar 95, 65a motor, lite filad, går mkt bra, ca 
50hk?, mycket annat smått och gott. 
Fredrik Ekendahl, Porthansv 10, 168 45 Bromma, tel 08-87 88 00, 070-587 88 01, e-
post: fredrik.ekendahl@telia.com  

96-62, röd, påbörjat ren.obj, kaross rostlagad, bagage o kupeutrymme invändigt vid-
gjorda, fm inredning, skärmar o dörrar orörda, motor urplockad. Säljes p g av tidsbrist, 
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ev byte mot körklar 96a. Pris 3.000:-. 
Roland Gustavsson, Tirnmerv 29, 342 34 Alvesta, tel 0472-147 22, e-post: 
roland,gustavson@fik.se  

96-75, brun, mycket fin, oljebesprutad ett flertal gånger, gubbvårdad, motorfel (svag), 
Bilen finns i Akersberga norr om Stockholm. 
Carl. Wiktor Carlsson, tel 035-53138 

95-76, fint skick, nya stötd bak, ny motor, s + vdäck. 
Tel 08-26 04 62 

96-62, vit, 2 tidigare ägare, 12.000 mil, kompl ren obj. Pris 3.000:-. 
Anders Johanson, Botilsäter Bammerud 1, 661 91 Säffle, tel 0533-220 36, e-post: 
barnmerud@hem.utfors.se  

96-78, ljusblå, ej godkänd i bes p g av: golv fram + vä o hö hjulhus rostskadat, glapp 
hö spindelled, knappt inte någon rost i plåten men några småbucklor finns, fin invän-
digt, bra moror + inellåda, går mycket bra. En fungerande bruksbil, bra dubbdäck men 
sommardäck finns ej, bilen är vinterkörd på Gotland. Pris 5.000:-. 
Lasse Hellberg, Finspång, tel 0122-603 04, 070-372 83 94 

95-63, grå, bruksskick förutom rost i hö fr.skärm + dålig förarstol, takräcke, extra vä 
fr.skärm + div annat medföljer. Pris 5.000:-. 
Stig-Olof Petersson, Alingsås, tel 0322-552 63, epost: stig-olof.p@telia.com  

96-75, ren obj, avställd, 65:ans front, motor trasig, bes tom  2001-04-01, Simons 2". 
Pris: 3.000:-. 
Lars Holmberg, Falun, tel 070-218 23 27, 070-312 60 03 

Takräcke märkt med SAAB på fästen för dropplisten, längd 105cm, bredd 90cm. Pris 
200:-. 
Stefan Strigner, Tranås, tel hem 0140-14315, arb 010-203 39 36 

99-71, 2-liters motor, 1 ägare, originalskick helt utan synlig rost, 14.200 mil, bilen finns i 
Eksjö. 
Bengt Ivansson, tel 0660-37 02 81, 0708-66 42 79 

66 



BAKRUTAN 

Köp & sälj 

96-75, silver, jub.modell,kompl förutom framskärmar, körbar, res eller ren obj. Pris 
500:-. 
95-66, vit, ren obj utan motor o låda, med papper, + 95-67 utan drivpaket o papper. 
Pris 1.000:-. 67:an skänkes även separat. 
Bo Thorildsson, tel 0280-122 83, 0708-93 99 78 

96-69, ren obj, chnr 526450, 13.000 mil, avställd, bes 98. Pris 3.000:-. Nytt frihjul nr 
8711814, pris 900:-. Nytt instrument 99:a nr 8500571, pris 100:-. Nytt hjulhus V4 höger 
fram nr 7378268, pris 2.000:-. Nytt styrstag 99:a nr 8947624, pris 300:-. Dörrar 99-82, 
nyskick, pris 800:-/st. Ny styrvxl 9000 servo, med styrstag o p-ändar, pris 3.000:-. 
Jan-Erik Eriksson, tel 0240-371 15, 070-645 56 74 

96-79, brun, mkt fm, få ägare o mil, går mkt bra, 99.5% rostfri, nybes + skatt, pris 
15.000:-. 96-75, mörkgrön, 11.300 mil, en tidigare ägare, aldrig vinterkörd, kanonfin, 
rostfri, nybes + skatt, säljes med sorg i hjärtat, pris 20.000:-. Smidda Mahle kolvar 
91mm, nästan nya, "nypris när dom fanns 9.500:-", pris 3.000:-. Nya bromscyl 64-68, 
pris 150:-/st. Nya dörrar 99-900 4-5D, kompl sats, pris 4.500:-. Nya dörrar 99-900 3D, 
hö + vii, pris 1.250:-/st. Ny hö bakskärm 99-900 3D, pris 1.000:-. 
Fredrik Ekendahl, tel kväll 08.87 88 00, 070-587 88 01. 

99 Turbo ren obj, 95-75 RHD ren obj, V4 dörrar rösmetallic, frontplåt V4, baklucka 
grön 93, kortnosdrivknutsdamask, bra beg bakskärmar 95 V4, broschyr V4 78-80 + 
900cab. 
Martin Stenlund, tel 0961-617 33, 070-59 77 333 

Två satser original fotbollsfälgar passande 93/96/Sonett, med Pirelli Cinturato resp 
Michelin ZX. 3.000 per sats. 
Torsten Åman, tel 0155-28 40 54 

KÖPES 

Ny eller mkt fin 7.2 kam till V4. Bra betalt för fint ex. 
Roland Klaesen, Kvamg 16, 570 80 Virserum, tel/fax 0495-30108 

Er på jakt etter en röd 64 Sport, behöver ikke nödvendigvis vare i originalstand men 
god bruksstand. SAAB Hilsen: 
Ove Loen, Gml Drarnrnensv 99, N-3420 Lierskogen, tel Norge 32 84 27 02 
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4 navkåpor till Ronalfälgar + Saab Sport & Rallyratt till V4 (svart läder). 
Ove Fröderberg, Västerhaninge, tel 08-500 115 16, 070-668 30 40 

Till Sport 65 önskas oljepumpsrelä, stoppning/överdel instr.bräda — 68, signalknapp 
med centrum till träratt, komplett blå inredning, även lösa detaljer till inredn. av in-
tresse. Snälla hjälp mig få ut Sporten till sommaren. 
Ulf Ericsson, tel 0322-40476 

Till 96-62 önskas komplett temp.mätare med givare. 
Jan-Erik Andersson, Färgelanda, tel 0528-210 56, 070-670 57 48 

Till 93-59 önskas dörr o handskfackslås samt röd-rutig klädsel eller kompl stolar. 
Gunnar Eliasson, Hästängeg 108, 462 61 Vänersborg, tel 0521-66117, e-post: 
gunnare@telia.com  

SAABO i bra skick. Behöver ej vara bes/skattad men fin inredning är ett plus. 
Sofia Bellini, tel dag 08-566 256 05, 070-823 86 05 

Till min 96-63 önskas nya kompletta framblinkers. 
Anders Eliasson, Redegatan 1, 426 77 Västra Frölunda, epost: 
anders.eliasson@west.telia.se  

96:a 66-68 ev 69-71, fin original eller perfekt renovering. 
Thorbjörn Nordenlöw, tel 016-35 01 28, 0707-31 04 04 

Till 96-75: nya eller beg skärminfåstningar fram, båda sidor. Till 95-62/63: framstolar 
blått tyg, fina golvmattor, innertak,stänkskydd bak, fint krom fram o bak. 
Bo Thorildsson, tel 0280-122 83, 0708-93 99 78 

Trimmad motor V4 1700cc, bakrutejalusi, långnoskrom fram, mattor till MC-850, 1:43 
modeller, Burago 900rally. 
Martin Stenlund, 0961-617 33, 070-59 77 333, e-post:martin.stenlund@arjeplog.se  

1 st ny eller beg 72 mm sportkolv, 7:38 spec 1-2-3, kanske motsvarande 8:39 vxllåda 
eller drevsats. 
Fredrik Ekendahl, tel kvällar 08-87 88 00, 070-587 88 01, e-post: 
fredrik.ekendahl®telia.com  
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Behöver vettiga skärmar till min V4-74. 1 första hand bak men även fram om priset är 

vettigt. Är även intresserad av verkstadshandbok (kopior OK). 
Fritte 013-2732 34, e-post: fredrik.johansson@lane.arnv.se  

Weber 40 DEL komplett med insug och gasstag, bra betalt för bra delar. 
Yngve Ekberg, Huddinge, tel kväll 08-774 28 85, e-post: yngve.ekberg@seb.se  

ÖVRIGT 

Behöver Du hjälp med renoveringen? Eller med vissa delar, t ex svetsning, lack eller 

andra karosseridetaljec Jag jobbar med engelskt hjul, sick & fals, sträck & krympverktyg. 

Jag tar även emot hellackeringar men även mindre jobb går bra. Hör av Dig för kost-
nadsförslag. F-skattsedel finns. 
Bilrenoveringar i Malmköping (Christer Axemyr), Svenstorp, 640 32 Malm-
köping, ytel 0157-442 47, 0704-71 50 03, e-post: rymexa@usa.net  
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Detta är Svenska Saabregistrets "modellombudsmän" 

Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 
Saabmodell. 

Modell 	 Ombudsman 	 Telefonnummer 

Saab 92/93 inld. GT 	 John Jonasson 	 08-715 24 29 
Saab 96 TT inld. GT, 	 Lennart Holmgren 	 026-25 70 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 inkl. MC, 	 Leif Blomberg 	 0502-45042 
De Luxe 
Saab 95 Tf /95 V4 	 Mattias Roswall 	 0143-13922 
Saab 99 	 Magnus Dufva 	 08-5824 7258 
Saab Sonett 	 Hans Eklund 	 0514- 272 22 
Saabo 	 Erik Randa 	 070-762 22 28/ 

08-646 49 99 

Och du! Ring inte jättesent på kvällarna, utan försök att respektera husfriden. 

Sydren för SSR 

70 



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

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

Saab Ska'nia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 
ssr-saab-skaania@saabregistretse 

Tidningsredaktion: 

Mattias Johansson 
Kråkered 3 
430 64 Hällingsjö 
Tel: 0301-43400 
red@saabregistretse 

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

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

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

Gotlandssektionen: 
Jan Alamo 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel: 0498-27 93 92 
ssr-gotland@saabregistretse 

Trollhänesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 
ssr-trollhatan@saabregistretse 

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

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

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

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

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