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Hejsan' 

Jagboppas att sommarrnharvaritbm 

Omilde annat sd har vi åtminstone 

haft arwändrds«förtorkarbladerd 

Annars har sononarenerbjuditmdaga 
tififällen att dkapd träffaroch andra 

tirrligheter 

Sommarens träffar 
Mitt eget deltagande på träffar har tyvärr 
vant begränsat till Uppsalaträffen i V4- 
ans tecken, samt 92-träffen i Trollhättan. 
Två i mitt tycke väldigt lyckade träffar. 
Med familjen med, valde vi att åka Saab 
99-71 på Uppsalaträffen. Träffen, som 
gick i en 10-mila slinga huvudsaldigen 
söder om Uppsala, bjöd på trevliga vägar 
och klunga frågor. Det var många delta-
gare som alltid, och jag tror att vi alla 
hade stort utbyte av denna dag. Tack till 
Gerda med "stab"! 

Med 92-träffen i Trollhättan firade vi 
att det var 50 år sedan som Saab släppte 
första seriemodellen av Saab 92. 
Trollhättesektionen hade ordnat en 
mycket trevlig träfE Det var hela 21 
stycken 92:or som samlades utanför 
Saabs bilmuseum. Tänk er 21 stycken 
92:or i kolonn genom Trollhättan och 
Vänersborg, det måste varit rekord! Efter 
en välsmakande lunch i det gröna med 
underbar utsikt över Vänern, avslutades 
träffen med kåserier av de som var med 
när 92:oma byggdes. Därefter var det 
fotografering på Saabs provbana. 
Tidningen Retro var där och gjorde re-
portage, så håll utkik i tidningsställen! 

Vad tycker ni? 
När jag nu är inne på 92:or tänkte jag 
redovisa resultatet av förra numrets lilla 
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Du har väl inte missat... 

Optima batterier 
ä påminner om det förmånliga erbjudandet som ni fick att köpa 

i )ptimabatterier till nettopriser tidigare i år. Passa på att köpa nu! 
Hittills har alldeles för få köpt för att samarbetet kan fortsätta. 
Vy se det informationsblad som följde med nummer 1 av Bakrutan. 

läsarundersökning som handlade om 
92-ägamas syn på klubben. Bland in-
komna svar lottade vi ut ett presentkort 
att handla i klubbshoppen för. Nu var 
det tyvärr så att inte ett enda svar kom 
in, så resultatet får ni vänta på. Det tycker 
jag är mycket tråkigt. Antingen är vi en 
klubb helt utan felaktigheter och allting 
är jättebra, eller så är det så att ingen 
orkar engagera sig och säga sin mening. 
Tyväff tror jag att det är det senare. 

Den självklara frågan är då; Hur skall vi 
kunna bli bättre om vi inte får höra DIN 
mening? Så vässa pennan eller knattra på 
tangentbordet och säg DIN mening. 
Nu vidgar jag frågan till att gälla alla: Är 
du nöjdmedklubben? 
En presentkort på 150 kronor lottas ut 
bland svaren. Med tanke på förra 
omgångens gensvar måste det vara lätt-
förtjänta pengar. 

Planeringen av vårt jubileum har påbör-
jats. Vårt jubileum samordnas med 
Saabfestivalen. Det lutar åt att det blir 
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16-17 juni. Det blir helgen efter den in-
ternationella klubbträffen i Finland. Vad 
det gäller datum så ligger bollen för när-
varande hos Saab. Hursomhelst, räkna 
med en innehållsrik Saabhelg! 

Internet 
Som ni kanske vet är jag också 
webmaster för våra hemsidor på 
Internet. Jag har hållit på med det sedan 
1996, och jag känner att det är dags att 
någon annan tar över. Vi söker därför en 
ansvarsfull medlem som kan ta över 
stafettpinnen och vidmakthålla samt 
utvedda sajten vidare. Eftersom det är en 
viktig kanal för klubben, kommer du att 
svara direkt mot styrelsen som kommer 
att ge inriktningar. Sajten är rejält etable-
rad med mer än 500 besökare per dag. 
Sugen? Skicka e-post till mig på 
ordf@saabregistret.se  och presentera dig 
själv. 

Körlugn'
Martin 
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Blyersättning 
med boostereffekt 
TnPak 8ensinBooster ger ett extremt smor-
jskydd åt ventilsaten. topp. branslesystem 
mm. Du kan med gott samvete tanka blyfn 
grön 95 resp 98 oktan i *tt åldre fordon 
utan att konvertera om toppen. 5)pfxklar 
båttre ån vad blyet gporde 

Du vet val om att trom ar 2000 kon-
verterar bensinstationerna om pum-
parna tor att endast salia blyfri gron 
95 resp 98. då måste du solv se till 
att skydda ventilsaten, topp, bransle-
system, mm. 

Ha alltid Tripak 
gensinbooster i tankarna! 

• Oktanhöjande 
• Smörjande & Rengörande 
• Motverkar ånglås 
• Båttre förbrånning. lågre CO och MC vården. 
• Utmärkt till din bruksbil med alles utan 

katalysator. 

I A 	• 	 7,:s'e 7 7  St hitt: inrti,troat 

Många referenser f.nns från 
veteranfordont-Serare som F;or tkyrntt plus 
TnPak tkrisinEhooster seclan flera år tillbaka 

Medlemsrabatt vid köp av hel förpackning. 

TriPak hitvarkning Tel 0248-127 07* Fax 0248-129 81 

www.tripak.nu  



På spaning i Tyskland 
Fest i byn 
I Kiel samlades ett drygt hundratal Saab-
vänner första veckan i juni för att på 
inbjudan av den tyska Saabklubben körs 
Tyskland runt, Across Gennany 2000, 
från Östersjön till Bodensjön. En stor 
Saab-fest med andra ord. 

Festen börjar med - en fest, en grillfest 
hos Saab Zentrum i Kiel som tillsam-
mans med andra lokala Saabhandlare är 
med och sponsrar. Kiel kan man be-
kvämt nå med alp. från Göteborg men 
vi valde "Vogelfiuglinie" Helsingborg - 
Helsingör och Rödby - Puttgarden i vår - 
68 V4. Och kunde tack vare det njuta av 
det vackra landskapet i Holsteinische 
Schweiz, mellan ffirjeläget och Kiel.! vår 

jakt på Tysklands själ stöter vi alltså ge-
nast på denna sed, att kalla en naturskön 
trakt för någonting + Schweiz, som ju 
alla vet är vackert. Det finns flera sådana 
"Schweiz", t.ex. Fränkische - och 
Ächsische -. Starten i Kiel sker i kortege 
men fältet splittras förstås upp i 
smågrup- 
per och enstaka bilar. Färden går mot 
Liibeck och vidare söderut mot 
Iiineburger Heide. Vägvalet på varje 
etapp är fritt - även om en rekommende-
rad sträcka finns - men lunchen f'ar inte 
riskeras! Den intages gemensamt på ett 
av organisationskommittén noga utvalt 
värdshus. Det gäller bara att hitta dit i 
rätt tid. Vilket kan vara lättare sagt än 
gjort, det är nämligen lätt att räkna fel på 
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körtidema. Den täta trafiken, alla stopp-
ljus (mängden är ofattbar) och lite fel-
körning förbrukar snabbt tid och man är 
strax nere i snittfarter runt 45 - 50 km/h 
på landsväg. 

Fn skyddspatron 
Vi reser under beskydd av den helige St 
Christopherus, som fått på sin lott att 
vara skyddshelgon för bilister och som 
övervakar från ovan, dvs  från helikop-
ter. I Tyskland finns helgon för varje 
ändamål och det drar vi naturligtvis nytta 
av. Vårt eget försäkringsbolag och 
svenska högre makter i all ära men 
helgonets kraft kan nog vara större efter-
som det ju befinner sig mycket nämnare 
händelsernas centrum. 

Sparris 
Leneburger Heide är med sin lätta sand-
jord ett av Tysklands främsta sparris-
distrikt och vi kommer mitt i säsongen. 
Alltså sparrismeny på Gasthof Barrl i 
Schneverdingen. Det är synd att man 
inte kan äta sig mer än mätt. Köket i 
trakten är för övrigt känt för s.k. 
Heidschnudten, som fåren kallas här. Jag 
och min co-driver kom lite tidigt och 
lokalen var tom. Två eleganta damer 
slog sig ner vid bordet intill och ut-
tryckte sin förtjusning över den rådande 
stillheten, perfekt för ett förtroligt sam-
tal på tu man hand. Strax därefter drog 
ungefär hundra glada och högljudda 
Saabvänner in. Förutom lunchen har 
man en förpliktelse till, nämligen att 
hinna till etappmålet i rätt tid. Till nöds 
kan man köra på närmaste autobahn 
men det är inte alldeles rumsrent. Driv-
as Meeting står på programmet.! själva 

verket en uppsluppen tillställning med 
grillning och förfriskningar hos Saab 
Zentrurn på orten. Denna gången i 
Porta Westfalica, som ligger just där 
floden Weser bryter sig fram genom ett 
bergsmassiv och staden har ett magni-
fikt läge mellan bergen. En enorm staty 
av Kejsar Wilhelm står och övervakar 
det hela. 

Påsk (h)jul i Liigde 
Om det nu är så, att (h)julen varar än till 
påska så är det här. Strax öster om Porta, 
uppe i bergen, ligger kurorten Bad 
Pyrmonatigde. Stadens rykte grundas  

på förstklassiga kur- och 
hälsoinffittningar men dessa för idag en 
tynande tillvaro, då sjukkassan skär ner 
sina bidrag till kurvistelser för folk. Men 
traditionen att rulla brinnande hjul varje 
påsk slår det mesta. Alla inser omedel-
bart att detta är i grunden roligt. Det 
måste också keltema ha tyckt för tvåtu-
sen år sen, när de satte igång med hjul-
rullandet. Egentligen en vårhälsning, 
som av en händelse sammanfaller med 
påsken 

Ett stolt fyrekrat trähjul, dränkt i vatten 
några dagar (hjulen återanvänds), fylls 
med råghalm, en lång stör sätts igenom 
navet för att hindra hjulet att välta åt 
sidan, halmen antänds och under folkets 
jubel sätts hela härligheten i rullning 
nerför ett långt, brant fält. Dessförinnan 
har hjulen, det finns några stycken, trans-
porterats genom stan under pompa och 
ståt med musikkår och annat spektakel. 
Alla är med förstås, som deltagare eller 
åskådare. Folkfest med andra ord. Men 
just nu är det strul. Man ligger i fejd 
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med markägaren, som inte vill släppa till 
sina ängar. Nästa påsk inväntas alltså 
med en viss spänning. 
Mommentakmonument 
Inte långt från Porta ligger dessutom 
Teutoburger Wald, platsen där german-
hövdingen Arminius för knappt tvåtu-
sen år sen slog och förintade en romersk 
ann, vilket satte stopp för Romarrikets 
expansion norrut På en bergstopp har 
rests ett gigantiskt monument, en staty 
av Anninius, som man mot en mindre 
avgift kan bestiga. Hjälten ärgad med 
bevingad hjälm och svärdet i skyn. 
Hennannsdenkmal heter det. Detta är 
absolut mycket tyskt. Det finns överhu-
vudtaget en mängd liknande byggen i 
nationalromantisk anda, ofta från sent 
1800-tal, till minne av någon seger eller 
liknande. 

GamlaRiksettan 
Nästa stopp i Paderborn, vid B 1, denna 
stolta riksväg som en gång gick från Aac-
hen i väster ända bort till Königsberg/ 
ICaliningrad i öster. Paderbom är univer-
sitetsstad med magnifik domkyrka från 
medeltiden och otaliga källor, där kris-
tallklan vatten tränger fram direkt ur 
marken, mitt i stan. Här finns också en 
anmärkningsvärd koncentration av 
Saabar, särskilt cablbar, som lär bero på 
att engelska Rhenarrnn är förlagd här 
och personalen där är mycket förtjusta i 
Saab. 

I Dortmund möter vi Ruhrområdets 
ändlösa stads- och industrilandskap, där 
endast ortnamnsskyltar markerar pass-
erandet av stadsgränser. Ett samhälle i 
omvandling, av de fusionerade ståljätta- 
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rna återstår bara spillror. Dagens Saab-
höjdare: vi träffar en god vän och följer 
efter hans tvåtakts Sonen genom stads-
trafiken med alla stoppljus, vevar ner 
sidorutan och njuter av motorljudet 

Twistvägar 
Nästa etapp för oss in på ännu något 
mycket tyskt; alla dessa turistvägar med 
eget namn, typ Sagovägen, Slottsvägen, 
den och den Vinvägen etc. Nu var det 
frågan om den industihistoriska vägen 
och det måste vi ju uppmärksamma. Vi 
hade fått tips om ett bryggeri undervägs, 
där flaskorna fortfarande fylls manuellt. 
Detta tyckte vi lät både industriellt och 
historiskt på samma gång och hedrade 
därför Bräuerei Vor-mann i Dahle (vid B 
42) med ett besök. Vi såg inte någon 
manuell flaskfyllning, däremot en ma-
skin som kunde tänkas användas för 
ändamålet 

Dagens lunch på en restaurang vid en 
sjö. I Tyskland missar man ingenting 
som går att göra vid en sjö. Där finns 
alltså inrättningar för alla möjliga ända-
mål som t. ex. souvenirshop, hotell o. 
restaurang självklart, camping, uthyrning 
av pedalbåtar samt samlingslokaler för 
skogs- o. vandringsföreningar, fiske 
m.m. Allt detta även vid den minsta sjö. 

Sedan följer en serie felkörningar. Min 
co-driver är lite man efter lunchen och 
det straffar sig genast. Men det ordnar 
sig också. Man kan stå i en korsning och 
tveka men rätt vad det är, kommer några 
Saabar farande, tutande och glatt vin-
kande och det är bara att haka på. Värre 
är att ligga först i en sådan klunga och 
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därmed ansvara för vägvalet. 
I Bonn öppnar sig himlen och grillfesten 
flyttar in i Saabs utställningshall. Staden 
har nyss blivit av med huvudstads-
rättigheterna och genomgår en inte helt 
lätt omställning. En liten reservdels-
marknad ordnas i Saabs verkstad och 
restlagret av gamla delar nästan skänks 
bort En av våra danska vänner kapar åt 
sig några alufålgar, som han med lätthet 
stuvar in i sin redan fullpadmde tvåtakts-
kombi. 

Rhenguldet 
Här stöter vi också på det kanske tyskaste 
tyska av allt, floden Rhen. Etthundra-
trettiotvå mil lång. Sträckan uppströms 
Bonn tillhör de mest dramatiska 
natursceneriema överhuvudtaget Rhen 
pressar sig fram i en trång ravin och last-
pråmarna kämpar hårt i den enorma 
strömmen. Högt upp på klipporna tro-
nar slott och borgar med fantasieggande 
namn som Drachenfels och Liebenstein. 
Enligt Nibelungensagan lär en väldig 
guldskatt vara gömd i Rhen, någonstans 
i trakten av Worms. 

Loreleyklippan är en särklassig sevärdhet, 
vilket bekräftas av att man träffar på japa-
ner, kännetecknet på en världsattraktion. 
Utsikten från klippan ner mot Rhen är 
en av Tysklands mäktigaste vyer. På upp-
färden, vägen har förstås ett namn, 
Loreley Burgenstrasse, hamnade vi dess-
värre efter en tvåtaktare med lite fet 
bränsleblandning och blev tvungna att 
stanna till en stund för att lämna lucka. 
Den blå dimman låg länge kvar över 

Rheingoldstrasse övergår i Rheingau 
Riesling Route. Längre uppströms pas-
serar vi vingårdar med världsrykte och 
gör ett par korta stopp för provning och 
bunkring. Slotten Johannisberg och 
Vollrads, ägda av släkterna Metternich 
resp. Greiffendau har förutom sina 
prestigefyllda viner även magnifika 
utsiktslägen. 

Högadel 
Vi ankommer i den förnäma kurorten 
Bad-Homburg-von-der-Höhe som cele-
bra gäster och platsen framför Kurhaus 
är reserverad för oss. Saabama parad-
parkerar i solflädersform runt fontänen 
på torget och presentaras i högtalare. Bad 
Homburg, strax norr om Frankfurt, var 
förr en tummelplats för kungligheter 
och furstar på kur. Numera boplats för 
de rika bankirerna i Frankfurt och Saabs 
högkvarter i Tyskland. Och man tar väl 
vara på detta tillfälle till PR. Folk kom-
mer spontant fram och frågar om bilarna 
och det bevisas återigen, hur positivt 
dessa bilar uppfattas varhelst de visar sig. 
Människors bästa sidor kommer fram 
och det är omöjligt att tänka en enda 
negativ tanke. 

Påraoerbanan 
Vår fortsatta jakt på Tysklands innersta 
väsen för oss sedan till Hockenheim 
Ring, där Saabama skall testa gränser och 
släppas lösa på den 2,6 km långa ur-
sprungliga banan. Hockenheim Ring är 
också utbyggd för GP-lopp med två 
långa rakor och en kurva långt bort i 
skogen men det är ingenting för oss. För 
egen del saknar vi baruacingerfarenhet 
men vi kastar oss ändå ut i hetluften, 
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försiktigt i början men man märker 
strax, hur väl V4an finner sig tillrätta och 
efterhand väcks primitiva instinkter. 
Bilen far dän-ned ge allt och upplever 
några täta dueller. 
Efteråt luktar det brända bromsar och 
min co-driver har blivit lite åksjuk på 
kuppen. Hög stämning förstås och detta 
var definitivt en höjdpunkt bland höjd-
punkter på hela rallyt. 

Fortsättningen är en annan historia. 
Rallyt drog vidare söderut mot 
Saabklubbamas världsårsmöte i Schweiz 
men för oss var det dags att vända 
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norrut och hemåt. Fulla av intryck för-
stås, lyckliga och nöjda med alla trevliga 
upplevelser, inte minst att få träffa Saab-
vänner från hela världen. längsta res-
vägen hade utan tvekan två entusiaster 
från Nya Zeeland. Där finns det fem 
Saabklassiker, 
bl. a. en Sport -64, en svensk bil som en 
gång var förtrupp i Safarirallyt och som 
på underliga vägar slutligen hamnade så 
långt bort man överhuvudtaget kan 
komma. Den är i goda händer. 

Spanare: Anders Revelj (text), Henrik 
Revelj (foto) 

"93:ariblev 
en 92:a" 
-deltvå. 
Minnesvärda läsare av BAKRUTAN 
minns min artikelifehra numre4 där 
jagbeskrev bur '93.anblev en 92ye. 
Några personer har hört av sigifflmig 
och undrat ambistorienverkligen är 
sann! FrågaK-GICristofferssorg bast 
äger92annu! Verkligbetenöverirliffar 
iblanddrtimmarna- 

Hur som helst; nu har jag till Skåne un-
der semestern hämtat ner en 93:a först 
registrerad 560101 långt uppe i norr. Ett 
verkligt "objekt" som kommer från 
Kiruna! Den är till det yttre i återställbart 
skick (huven har dock ett fult "ärr" över 
höger "ögonbryn" och bytes nog enk-
last). Skärmar, tak och dörrar är hyfsade. 
Under skalet är det dock värre; golvet, 
bakre innerskärmar med fläder- och stöt-
dämparfasten, inredning, baklyktor och 
motor (utbytt till 850) är "slut". Så här 
behövs först en "funderare" om det är 
lönt att försöka ta i tu med den, eller om 
den ska få bli reservdelar i avvaktan på 
ett bättre objekt. I vilket fall som helst så 
behövs "ersättningsprylar", tid, plats, 
tålamod och även en del klingande 
svensk valuta! (Ni som har "prylar" att 
erbjuda till tidig 56:a, är välkomna!) 

S-A 
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BAKRUTAN 

Världsrekordhållaren! 
Eller "Saab segrar som aldrigförr" 

Fredagen denniondejuni hölls det 
rekoniförsäkpd stående klon:eten; 
platsensmdländsk.aScandinavian 
RaceWayiAnderstorp. Det var bla. 
tidningen Teknikens Värld som ar-
mngerade det behundertecknadocb 

förtretimmarviirldsmästme( Nädas 
Ersanderstyniedenca72bästarstarka 
Saab 9665ym 

Ett nymonterat trepunkts bälte(från V4) 
och ett nytt (datorutveddat) avstämt 
avgassystem, var det som behövdes som 
extra utrustning. Trepunkts bältet var 
dock ett krav från arrangörens sida, ljud-
nivån fick max ligga på 100dB (tänk på 
det Fredrik E!) 

Klasserna är många, 00) till 250cc, 250- 
750, 750-1100, 1100-1500, 1500-2000 och 
vidare till över 8.000cc, och sen dess-
utom Ottomotor överladdad eller ej. 
Diesel motor överladdad och dito utan. 
Fordonen var också många 0-250cc bru-
kar gästas av super-cartar och så gjordes 
det även denna gång.! övrigt var det 
värsting-Audis, original 50-tals jänkare, 
Opel Rekord 2.2 diesel! mm. mm. Störst 
en MAN truck (tävlings mod.) med en 
tolv liters sexa på 1300 hästar och 5000 
Newtonmeter i vridmoment! 
Vår värste konkurrent; (och ende) var en 
öppen radikal sportvagn som kör i 
sportvagns serien med en vikt av 

fyrahundratrettio kilo! Dessa har en 
1100cc Kawasaki (fyrtakts) motor på 160 
hästar. Tack vare att teamet hade pro-
blem med sin racevagn så kunde som 
sagt en Saab 96-65:a vara världsmästare i 
klassen 750-1100cc på stående kilome-
tern! 

Vid första försöket var snittfarten 85 
km/h, vid andra försöket låg farten på 
103,270 km/h. Det tidigare rekordet låg 
på 951cm/h i denna klass. 

Nu är det så att om man vill ha sitt re-
kord inskrivet i FIA:s böcker så måste 
men ha tävlingslicens och man måste 
betala 650 Schweitzer franc (c:a 3.500.- 
kronor!). Även om man har rekordet och 
inte kan registrera det så får man det inte 
på papper, om man så säger! 

Men när väl raceteamet hade fatt snurr på 
sin vagn så flög Saabrekordet sin kos, 
med en snittfart på 145km/h! Man 
skulle behöva ha drygt 325 hästar i sin 
96:a eller strippa ned den till 200kg! Men 
de körde inte med en gaturegistrerad bil, 
som vi gjorde, och dessutom inte till 
och från tävlings banan med tävlings 
fordonet! Vilket har sina sidor när det 
gäller ljudkomforten. Vi hade dubbel-
flax på vägen hem när vi frihjulade förbi 
en polis kontroll. Selcundema efteråt 
blev Niklas uppringd av polisen! De 
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Tekniska dala Ofl Saab-snurran: 

72 hk DIN vid 5.000 rpat 
110Nm vid 4.000 rpm. 
Pro spark tändning (birytar, l& 	:1- 
sator och tinode) fän 
och dessutom försedd med tre 
polar, varvtals regulatorn var upp-
ställd till 7.500 rpm (vid provet/ 
Förgasarna krm stycken Dellorto. 
samt Boyesen reedventiler. 

BAKRUTAN 

undrade om han ville att de skulle mäta 
buller nivån! Som tur var är det en kom-
pis som arbetade vid den kontrollen! 

Nytt försök blir det nästa år. Då det inte 
fanns en enda deltagare i 250-750cc Idas-
sen, blir det en 93 snurra på lika många 
kusar (70)! Minst. 

Tert: Bernt Olsson 
Bakom tatten- delasEnander 
Teckning Gunnal -ASjöglen 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

PÅ GÅNG 
Tel 08-30 28 Ole Fax 08-31 27 06 	Nr 3 Juni 2000 Årgång 8 

Nyheter 
från Bryssel 

om gamla fordon 
som skrot. 

Nu har andra omgången med "skrotnings-
direktivet" kommit en bra bit på väg. EU-
parlamentet har med stor majoritet rös-
tat igenom ett förslag där historiska for-
don skall undantas. Trots detta har, lik-
som i första omgången, ministerrådet inte 
godkänt detta undantag och hela proces-
sen har gått till förlikningskommissionen. 
Denna har nu tagit in följande text i di-
rektivet: 

"Veteranfordon, det vill säga historis-
ka fordon, samlarfordon eller fordon 
avsedda för museer, omhändertagna på 
ett korrekt och miljömässig sätt, ende-
ra bruksfärdiga eller i delar, omfattas 
inte av definitionen av avfall i direkti-
vet 75/442/EEC och omfattas därför 
heller inte av detta direktiv". 

Detta är översatt så gott det går från det-
ta byråkratspråk. 

Om inte ministerrådet skulle accepte-
ra denna lydelse kommer hela direktivet 
att förkastas och hela proceduren kan så 
småningom åter komma igen. 

Som det ser ut nu kommer det med 
allra största sannolikhet att gå bra, och 
undantaget kommer att tas in i direkti-
vet. 

Vi kommer naturligtvis att hålla ett 
vakande öga, så att detta inte hamnar 
snett. Läs även vår reseskildring i detta 
blad. 

Kör försiktigt och ta hänsyn. 

Horst Briining 
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MHRF:s hemsida 
i ny skepnad 
MHRFs nya hemsida har nu varit 
ute på nätet sedan början på juni. 
Den har fått en mer överskådlig 
struktur som gör den lättare att 
hitta i än tidigare. Där finns förut-
om information om MHRFs verk-
samhet och publikationer en för-
teckning över alla medlemsklubbar 
med länkar till de klubbar som har 
egna hemsidor. Det är idag en im-
ponerande mängd välgjorda hem-
sidor och man kan ge sig ut på en 
mycket intressant surfingtur häri-
från. 

En av de verkliga nyheterna är 
sammanställningen över museer i 
Sverige med föremål av intresse för 
oss vars ögon tindrar inför gamla 
fordon, flygplan, motorer och an-
dra prylar från tiden. Vi har an-
vänt oss av den traditionella läns-
indelningen (nåja, riktigt som förr 
är den ju inte) så att man lätt skall 
kunna hitta de museer som ligger i 
respektive område. Mer finns att 
läsa om denna museilista i en sepa-
rat artikel här i PåGång. 

En annan nyhet är upplägget av 
kalendariet över =P-klubbarnas 
evenemang. Till skillnad mot Eve-
nemangskalendern, som distribu-
erades till klubbarna med förra 
numret av PåGång, kan vi fortlö-
pande hålla kalendariet uppdate-
rat på hemsidan. Med andra ord 
vill vi att ni hör av er med uppgif-
ter om nya evenemang och eventu-
ella ändringar i redan införda eve-
nemang så att kalendariet alltid kan 
hållas rykande aktuellt. 

Du hittar också sidan där du 
kan tanka ner blanketter som är 
användbara i olika sammanhang. 
Där har vi lagt till Blankett för 
annonsering i Annonsmagasinet. 
Standardautal för utlåningluthyr-
ning au fordon ligger också där 
tillsammans med instruktion och 
blankett för Ursprungskontroll och 
formulär för Dispens från halv-
ljusbestämmelsen. Vi kommer att 
fylla på med fler efterhand.  

•■••■■•••■••■ 411.0. ame~cri...a  

 

• ållea».•• 

•■•• 
le.famm 
1•1111111■ND ctfom ■■•■•••••• 
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•••• 

OINP- 

Svendia 

WAliff1~11111~111  
IJAortIrgaraxa R lak~dict 

1•■••••• e•••••••••■ 
~ffiella .16•11.~1.11 
11.~.~.5111••••••. 

11•■• 	 •••••...... 
.••• 

me. 	 Mun 

MiltINITOUNK 

år. ••• ••••••• 

New« ~noa "usum 
.7.1 • gli«, 

Man kommer också enkelt till hemsidorna 
för MHRF-försäkringen, Miljökonferensen och 
IHVOs hemsida www.ihvo.org  från MHRFs 
nya webb. 

MHRFs hemsida finns på 
www.autosite.se/mhrf  

Lars Adolfsson 
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Nordens största 
annonstidning för 
samlarfordon! 
Det är snart dags för årets utgåva av 
NORDISKA ANNONSMAGASINET, 
den överlägset största annonstidningen 
för samlarfordon i Norden. Ingenstans når 
du så mänga intresserade personer med 
din annons som i MHRF:s Nordiska An-
nonsmagasin. 

Vill Du sälja överblivna delar frän re-
noveringen, ett intressant fordon eller kan-
ske några försäljningsbroschyrer? Eller är 
det dags att äntligen köpa den där mc:n 
du funderat på? Då är Annonsmagasinet 
rätt forum! Senast den 13 oktober behö-
ver vi din annons för att hinna med. 

Upplagan beräknas i är till över 70.000 
exemplar och den ökar! Annonsmagasi-
net är stort som en kvällstidning, på minst 
64 sidor och kostar c:a 4:- plus porto, allt-
så mindre än en liter bensin! Det gör att 
den också är den i särklass billigaste! För-
ra årets tidning innehöll över 3.000 pri-
vatannonser plus ett stort antal företags-
annonser med intressanta produkter. I år 
räknar vi med att det blir det ännu fler 
annonser! 

Att annonsera kostar, för dig som är 
medlem i en klubb ansluten till MHRF, 
endast 20:- per annons för upp till 8 rader 
inklusive namn och telefonnummer. 

Ytterligare information och blankett för 
annonsering får du i första hand genom 
klubben. Det är också din klubb som be-
ställer åt Annonsmagasinet åt dig och som 
sänder det till dig. Du kan själv inte be-
ställa Annonsmagasinet från MHRF. In-
formation och blankett fanns i förra årets 
utgåva av Annonsmagasinet och du kan 
också få den på MHRF:s hemsida: 

www.autosite.se/mhrf  

Är du näringsidkare (d.v.s. köper och säl-
jer affärsmässigt eller har egen import 
och försäljning) eller har företag är du 
också välkommen. Offert för denna typ av 
annonser får Du frän MHRF, Annonsre-
daktionen, Box 1008, 271 00 Ystad eller 
per telefon 0411-62147. 

"Livet utan bly" 
eller 

"Vad gör jag nu ?" 
Vi har fått många förfrågningar av oroli-
ga gammelfordonsägare om vilken bensin 
man skall tanka nu när bensinbolagen tar 
bort även blyersättningsmedlen i bensi-
nen. Under tiden som vi sammanställer 
en total bild av situationen och kan publi-
cera denna, ger vi några räd. 

Sedan ganska många år har "blyad" 
bensin varit förbjuden här i Sverige. Ben-
sinbolagen har då, för att möjliggöra kör-
ning med motorer som krävde extra smörj-
ning av ventilsätena, tillsatt olika blyer-
sättningsmedel. 

Nu skall alltså även dessa försvinna 
från våra bensinstationer och vi som är 
beroende av någon form av smörjning måste 
ordna detta själva. 

Bensinstationer och reservdelsbutiker 
tillhandahåller numera olika tillsatser som 
vi själva måste tillföra bensinen vid varje 
tankning. Dessa är baserade på olika medel, 
t.ex. fosfor, mangan, kalium eller natri-
um. 

Följande fyra saker är 
viktiga när man tillsätter 
blyersättningsprodukter. 

1. Välj endast produkter från etablerade 
bensin- eller oljeleverantörer. Det finns 
ett antal skojare som försöker utnyttja 
folks okunskap och säljer undermedel 
som inte bara ersätter det tillsatser som 
tidigare funnits i bensinen, utan som 
sägs ha ytterligare effekter. Eller som 
en säljare sa till mig: "Rena Viagran 
för din motor". Glöm det och tro inte 
på några som helst fagra löften, även 
om tillverkaren köpt annonsplats i din 
klubbs tidning. Håll dig enbart till pro-
dukter som säljs av den etablerade ben-
sinhandeln! 

2. Välj en produkt och använda endast 
denna eftersom alla tillsatser kräver 
olika doseringar. 

3. Håll dig till på förpackningen angivna 
doseringar. Dessa är noggrant och ve-
tenskapligt beräknade. Overdosering 
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kan påverka motorns effekt och i vär-
sta fall skada denna. 

4. Skulle du hitta bensin som innehåller 
blyersättningsmedel använd inte den-
na tillsammans med tillsatser. Aven då 
kan skada uppstå. 

Några tips: 
Om din motor misständer eller tappar ef-
fekt bör du kolla ventilspelet eftersom 
detta kan vara tecken på extremt slitage 
på ventilsätena. 

Nästa gång du renoverar motorn bör 
du montera härdade ventilsäten. Det dy-
raste men också säkraste sättet att garan-
tera problemfri körglädje! 

Horst Briining 

MEP-ride - 
eller 600 mils resa 
för hobbyn 
FEMA höll i samarbetet med IHVO den 
15 juni för fjärde gången en kombinerad 
information och utflykt i Strasbourg för 
att EU-parlamentarikerna, deras assisten-
ter samt media skall få kontakt med, och 
information om, vår hobby. De flesta le-
damöter som deltog är involverade i arbe-
tet med miljö- och trafikfrågor. Från 
Sverige deltog sex parlamentsledamöter, 
bl.a. Marit Paulsen. 

Totalt hade ett femtiotal ledamöter, as-
sistenter m.m. anmält sitt intresse att 
antingen åka som passagerare på mc, köra 
mc själva eller följa med i, eller på, ett 
historiskt fordon. Konvojen bestod av ca 
hundra motorcyklar varav sex historiska 
(därav en Nimbus med sidovagn från vårt 
granland i väst, tack LMK, heja Norge!). 
Från Sverige hade MHRF:s representan-
ter Carl-Gunnar Lillieroth och Horst Brii-
ning kört hela vägen med C-G:s Merce-
des-Benz-buss 0319D från 1963. 

Vid 18-tiden sammanstrålade vi med 
ledamöterna utanför parlamentet i Stras-
bourg, där ett antal korta informativa tal 
hölls. Sedan var det avfärd på en cirka sex 
mil lång färd genom det vackra landska-
pet i Alsace. Målet för färden var en by-
krog där en middag med lokala läckerhe-
ter serverades. 

Under middagen fortsatte informatio-
nen och tankeutbytet med parlamentsle-
damöterna om för vår hobby viktiga frå-
gor. Många värdefulla kontakter knöts 
under kvällen och deltagarna uttryckte 
sin stora uppskattning för vårt arrange-
mang och det digra arbete som lagts ner 
för vår hobbys fortlevnad. 

När klockan passerat 00:30 var alla de-
legater återbördade till parlamentet och 
för oss återstod "endast" hemfärden till 
Sverige lyssnandes till de 55 ystra diesel-
hästarnas knatter. 

C-G Lillieroth 

Umeå—Strasbourg—Umeå i M-B 

Antligen framme. Mat och dryck hägrar. 
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Tor & Sten Tore fra Norge. Mani Paulsen och Horst. 

C. G. Lillieroth med delar au sin värdefulla last. 
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www.ihvo.org  

IHVO har skaffat sig en hemsida 

Nu har IHVO, dvs. 
vårt internationel-
la förbund, skaffat 
sig en hemsida. Har 
du tillgång till nä- 

tet tar du dig in på www.ihvo.org. Efter- 
som detta är en helt ny sida är vi tack- 
samma för idéer och impulser. Så hör gär- 
na av er. 

Vi kommer att försöka hitta nyttiga 
länkar och information som kan vara av 
intresse för oss alla inom den historiska 
fordonshobbyn. 

Hur kom egentligen 
MHRF-försäkringen till? 

MHRF 

N
IO

N
IM_XTS1  

dtIH
I 

FOLKSAM 

Under 1950-talet bildades de första klub-
barna för äldre fordon i Sverige. Det fanns 
då inga möjligheter att försäkra äldre for-
don enligt speciella regler, utan det var 
lika dyrt som för en vanlig bil och en 
eventuell skadeersättning var närmast 
obefintlig. 

Några klubbar kontaktade då olika för-
säkringsbolag, men intresset var ringa. 
Bara Folksam nappade, eftersom de an-
såg att det skulle vara av kulturintresse 
att hjälpa den gryende hobbyn. De var 
därför villiga att bygga upp en försäk-
ringsform för gamla fordon, även om man 
räknade med att det skulle bli många för-
lustår till att börja med. De första försäk-
ringarna för tre klubbar tecknades under 
hösten 1962. 

Klubbarna granskade fordon och äga-
re, arkiverade erforderliga handlingar och 
fotografier och Folksam hanterade pre-
mier och skadereglering. 

Sedan MHRF bildats 1969 inledde för-
bundet förhandlingar med ett tiotal för-
säkringsbolag för att alla MHRF-anslut-
na klubbars medlemmar skulle kunna teck-
na försäkring. 

Ett villkor från MHRF:s sida var att 
förbundet (med hjälp av klubbarna) skul-
le svara för riskgranskningen av ansök-
ningarna, arkiveringen och handläggningen  

av samtliga ansökningar med bilagor och 
fotografier. MHRF ville ha fullständig in-
syn i försäkringsbolagets intern- och ex-
ternkostnader för försäkringen och stort 
inflytande när det gällde villkor, premier 
och självrisker. 

Ytterligare ett viktigt krav var att ska-
dehanteringen skulle ske centralt och att 
lokala skadereglerare normalt inte skulle 
användas. Redan då hade dessa dåliga 
kunskaper om äldre fordon, och idag vet 
vanliga skadereglerare ute på fältet prak-
tiskt taget ingenting om gamla fordon. 
Bara Folksam accepterade MHRF:s vill-
kor och resultatet blev "MHRF-försäk-
ringen" som antogs på årsmötet i februari 
1975. Den ägs och drivs sedan dess av de 
MHRF-anslutna klubbarna i samarbete 
med Folksam. 

Under 80-talet kopierades försäkring-
en av flera andra bolag och MHRF förde 
förhandlingar med flera försäkringsbolag. 
Det stupade alltid på att bolagen inte ville 
lämna full insyn beträffande kostnader 
och intäkter, på att de inte var villiga att 
låta skadehanteringen skötas centralt el-
ler på att de förbehöll sig rätten att en-
samma bestämma premier och självris-
ker. Inte heller var de villiga att diskute-
ra en vinstdelning om sådan skulle bli 
aktuell. 
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I början av 90-talet infördes en vinst-
delningsplan som ger MHRF 25% av den 
årliga vinsten på försäkringen. MHRF an-
vänder dessa pengar för sådant som kom-
mer alla klubbar till godo, t.ex. kurser i 
föreningskunskap för klubbfunktionärer, 
seminarier om miljöproblem m.m. 

Vad är det för skillnad 
mellan MHRF-försäkringen 
och andra försäkringar? 
MHRF-försäkringens premier används en-
bart för vår egen försäkring - inga pengar 
går åt till att betala andra försäkringsta-
gares skador, men inga bidrag kommer 
heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. 

Det betyder att administrationen, ska-
dorna och alla andra kostnader betalas av 
våra egna försäkringstagare. Det är alltså 
inget anonymt försäkringsbolag som står 
för fiolerna vid skador, utan alla de när-
mare 25.000 MHR.F-försäkringstagarna. 
Det är skälet till att vi är så noggranna 
med att sålla när vi ska ta in nya försäk-
ringstagare och till att vi ibland säger nej 
till försäkringsansökningar. 

MHRF-klubbarna får årligen ett admi-
nistrationsbidrag från MHRF-försäkringen 
som ska kompensera klubben för de kost-
nader den har. Inga pengar går någonsin 
från försäkringsbolaget, eller från MHRF, 
direkt till klubbfunktionärer, och det be-
talas aldrig ut några "provisioner" till en-
skilda klubbmedlemmar, vilket kan vara 
fallet när det gäller konkurrerande för-
säkringsformer. 

Skaderesultatet för MHRF-försäkring-
en påverkar direkt premierna. Få skador 
och låga skadekostnader betyder att vi 
kan hälla premien nere. Ökar antalet ska-
dor och därmed kostnaderna betyder det 
premiehöjningar. 

Att vi kan ha lägre premier - och fram-
förallt bättre villkor och en mer förståen-
de och kunnig skadebehandling - än lik-
nande försäkringar på marknaden beror 
alltså på att våra försäkringstagare är en 
utvald grupp som känner ansvar för att 
undvika skador. Fast egentligen är det 
inte själva premien som är viktig, utan 
vad som händer efter en skada. 

Björn-Eric LindhlHelen Elmgren 

Försäkringshandbok 
Inom MHRF-försäkringen finns närmare 
700 besiktningsmän, från Trelleborg i sö- 
der till Vittangi i norr. Varje klubb har 
sina egna, men många klubbar "byter" 
också besiktningsmän med varandra. 

För något år sedan var vi ute på en 
turné med ett bildpaket och träffade cir-
ka 500 besiktningsmän. Ett av de önske-
mål som då kom fram var att vi skulle 
göra en enkel "försäkringshandbok" i lös-
bladssystem. Den skulle vara en hjälp för 
besiktningsmännen i deras arbete och ge 
svar på de flesta frågor. 

I mitten av juni kunde vi distribuera 
den första upplagan till alla besiktnings-
män, och vi räknar med att skicka ut yt-
terligare kompletteringsblad under hös-
ten. 

Björn-Eric LindhlHelen Elmgren 

Avtalet mellan 
Scandic Hotels 
och MHRF 
Denna överenskommelse som ger oss ett 
pris av 275:- per person i dubbelrum och 
200:- i enkelrumstillägg har nu varit igång 
ett bra tag och lär användas flitigt av våra 
medlemmar. Det är viktigt att komma ihåg 
vårt bokningsnummer som är S 3570 och 
som måste uppges vid bokningstillfället. 

Detta avtal gäller individuell bokning 
med kontant- eller kortbetalning. Kom 
ihåg att detta är en förmån för våra med-
lemmar som inte skall missbrukas 

Tänk också på att boka i god tid och på 
att hotellen under vissa perioder inte kom-
mer att kunna acceptera specialpriser där-
för att kvoten för specialgäster redan är 
överskriden. 

Sov gott! 

Horst Braning 
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Träna mer inför 
mc-säsongen! 
Att motorcykelförarna är riskmässigt ut-
satta för olyckor är ingen nyhet. Förarna, 
motorcykelklubbarna och andra organi-
sationer samt företag har länge arbetat 
med att förbättra förarnas skydd. Riks-
förbundets försäkringsutskott, med repre-
sentanter från motorcykel och bilsidan, 
har fått styrelsens uppdrag att komma 
med rekommendationer till våra motor-
cykelförare via klubbarna. 

Utskottet, med Bo GB Kallhagen som 
sammankallande, har under våren besökt 
ett antal klubbar som har anordnat kör-
träning för sina medlemmar. Man kan kons-
tatera att viljan att bidra till att förarna 
får möjlighet att träna upp sig inför sä-
songen är stor, men uppslutningen är 
mager. 

Utskottet har sedan hösten 1999 ut-
vecklat en strategi som går ut på att 
stötta klubbarna genom följande; 
1) göra förarna mer medvetna om risker-

na genom information, 
2) ordna körövningar (avrostning) där fö-

rarna kan träna viktiga moment, 
3) medverka till att fler förare använder 

lämplig skyddsutrustning 

Information om riskerna sker inom klub-
barna idag men bör ökas. Detta bland an-
nat genom att MHRF ökar sin informa-
tion om säkerhetsfrågor totalt. Arbetet 
kommer att starta under året. 

Det är viktigt att motorcykelförare trä-
nar i början av säsongerna. MHRF kom-
mer med hjälp av klubbarna att under 
året ta fram ett program på hur detta kan 
ske på ett lämpligt sätt. 

När det gäller det personliga skyddet 
pågår diskussioner med Folksam om att 
finna bra skydd som kan rekommenderas 
till bra pris. Dessa skydd är bland annat 
hjälm, ryggskena, skodon och handskar. 

Försäkringsutskottet önskar också att 
få medverkan från klubbarna i det kom-
mande arbetet. Tag gärna kontakt med 
Bo Kallhagen , 054-56 51 61 eller Hampus 
von Post, 070-717 77 88. 

Bo GB Kallhagen, Hampus con Post 

Äntligen - en lista 
över svenska 
fordonsmuseer! 
I över två år har vi arbetat med en lista 
över fordonsmuseer i Sverige. Den lista vi 
tidigare hade - liksom de listor som en del 
motortidskrifter har på nätet eller publi-
cerat - var full av felaktigheter och inne-
höll också en hel del stängda museer. Vi 
har i är haft kontakt med samtliga muse-
er på listan för att få färska uppgifter om 
vad som gäller och har kunnat lägga till 
respektive rensa bort åtskilliga. Museilis-
tan är uppställd i postnummerordning vil-
ket gör det lätt att planera in sina musei-
besök under semestern. 

Vi har tagit med alla museer som stäl-
ler ut någon form av motoriserade vägfor-
don. Det betyder att en del järnvägs- och 
flygmuseer kommit med därför att de har 
t.ex. tank- eller brandbilar. 

Alla klubbar har fått exemplar av mu-
seilistan och kommer troligen att publice-
ra den helt eller delvis. 

Listan finns också ute på nätet - ni 
hittar den under adressen 

www.autosite.se/mhrf/museerna  

Museerna är där indelade länsvis och via 
en Sverigekarta klickar man sig fram till 
önskat län och hittar då alla fordonsmu-
seer som finns i det valda länet! 

Skulle ni trots allt hitta några fel, eller 
hittar ni fler museer som borde vara med, 
ber vi att ni hör av er till MHRF. 

Daina Johansson, Horst Briining, 
Björn-Eric Lindh 
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som 
saknades" 
Då jag köpt en 93:a och behövde delar 
till den, letade jag efter diverse sådana. 
Plötsligt hade jag en lapp på köksbordet 
som jag själv skrivit, men jag minns ej 
var jag fått telefonnumret som stod 
skrivet på den ifrån. Men där stod reserv-
dels 93:a och så telefonnumret Jag 
ringde och en dam svarade. Jag frågade 
artigt efter bilen och jodå, det var hos 
henne som den fanns, en röd 59:a. Bat-
teriet fanns inte och kylaren var borta, 
dessutom fanns det ett rosthål i golvet. 
Bilen tillhörde hennes son som dött. 
Mer information än så gick det inte att 
få, men hennes dotter skulle komma 
hem till helgen så jag bad om att hon 
skulle titta efter rost i skärmarna, kondi-
tionen på klädseln och kromets beskaf-
fenhet 

Jag ringde några dagar senare och pratade 
med dottern, som bekräftade att någon 
rost i skännama fanns ej, kromet var bra 
och klädseln var hel så när som på trasig 
förarstol. Bilen hade f.ö. stått stilla 27 år i 
varmgarage. Jag bestämde mig omgå-
ende att köpa bilen och lovade att 
komma och hämta den i midsommar-
helgen och det gick bra. 

Jag kom upp till Mathias Roswall i Vad- 

stena och firade midsommar där. Tämli-
gen toff för min del då jag skulle köra 
dagen efter. Hos honom fanns också 
Kjell Andersson och Håkan. Dessa  
skulle följa med upp till Kopparberg då 
jag räknat ut att damen ifråga inte skulle 
vara till så stor hjälp med att få upp bilen 
på transportsläpet. 

På vägen dit berättar jag för Kjell och 
Håkan om bilen och den saknade kyla-
ren, precis när jag säger detta slår det mig 
eftersom bilen i övrigt är komplett Var-
för ska kylaren saknas? Kan det vara så 
att när damen eller dottern har gått ner 
för att titta på bilen och öppnar motor-
huven så tittar dom längst fram i motor-
rummet och givetvis finner man ingen 
kylare där framme, det vet alla som håller 
på med gamla saabar. Men dessa två 
damer som uppenbarligen inte är så 
bevandrade i detta ämne konstaterar att 
kylaren är borta! Jag avslutar mitt filoso-
ferande och säger till de andra att antagli-
gen sitter den kvar. 

Vål på plats ringer jag på dörren och en 
mycket gammal men vänlig dam öppnar 
och eskorterar oss till bilen. långsamt. 
Hon hade knappt styrfart. Man har lust 
att lyfta upp henne för att snabbt 
komma fram till garaget, men klokt nog 
gör jag det inte. Det visar sig som så 
många gånger förr att bilen är Sär= i 
verkligheten än vad den var per telefon. 
Bilen stod längst inne i garaget upp-
backad mot väggen. Stötfångaren fram 
var ok men den där bak var ett vrak. 
Rost i skälmarna var det inte, men höger 
fram hade fått sig en ordentlig smäll, 
men det var ju inte det jag hade frågat 



efter. Båda fi-amstolama såg ut som en 
kattkennel använt dom som kollektiva 
klobrädor. Kylaren då? Jo, mycket riktigt, 
den satt kvar på sin rätta plats och vid 
god vigör dessutom visade det sig se-
nare. Ja sen var det bara att pumpa fram-
däcken och dm loss bilen efter sina 27 åts 
vila. Bromsarna satt lite fast men dom 
släppte omgående. Efter det blev det 
den obligatoriska fotograferingen och 
iväg från Ragny. Hemtransporten är där 
inte så mycket att orda om. Det gick. 

BAKRUTAN 

Denna lilla historia kom mig att tänka på 
Classic Motors kalender för två år sedan: 
Två damer har skruvat av kylarlocket och 
tittar ner i kylaren på en 96:a tvåtaktare. 
Varvid den ena konstaterar: Som jag 
trodde — ingen bensin! 
Jag tackar Mathias för en trevlig fest, i alla 
fall, och Kjell och Håkan utan vars hjälp 
jag inte fått upp bilen på släpet. 

Text: Ulf Stenson 

Ny företagssymbol för 
SaabAutomobik 
Saab Automobile byter företagssymbol. Den nya symbolen är formgiven för att tydli-
gare visualisera de värden som ligger i varumärket, och är en utveckling av den tidigare 
symbolen från mitten på 1980-talet. 

Saabs nya symbol består av en mörkblå cirkelrund platta med ett guldkroneförsett grip-
huvud i rött under vilket "SAAB" är skrivet i silver. 

Den ursprungliga företagssymbolen utforma-
des 1984 av konstnären Carl Fredrik Reuters-
wärd som dåvarande Saab-Scania-gruppens 
koncemsymbol. Denna har nu renodlats 
för att bättre återspegla Saabs allt starkare 
varumärke och ett modellprogram som 
är Saabs mest konkurrenskraftiga någon-
sin. 

Saab Automobiles nya företagssymbol 
kommer att börja användas 14 augusti och 
kommer därefter att återfinnas på samtliga nya 
Saab-bilar. 

SaabAutomobileAB 
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Skånes första Saabmarknad 

Så har det då hänt. Sverige har haft sin 
första SAAB-marknad söder om Troll-
hättan. 

Efter att ha snackat fram och tillbaka på 
våra s.k. styrelsemöten beslöt vi att prova 
med en marknad nere i Skåne. Och var 
var det lämpligare att hålla än hos 
Krister Wigren och hans nyrenoverade 
"hudda" utanför Landskrona, i Saxtorp? 
Krister skötte det praktiska och jag det 
administrativa. 

Själv hade jag inte några större förvänt-
ningar på varken antalet säljare eller kö-
pare, men Krister påstod att telefonen 
gick varm. 

Den stora dagen kom, närmre bestämt 
den 29 april med strålande solsken och 
värme. Det var kanske det mest vär- 

mande. Det kom 9 säljare och antalet 
köpare var större som tur var men hur 
många som kom är svårt att säga. Fak-
tum är att det kom några danskar och 
två norrmän (boende i Norge) övriga var 
förmodligen skåningar. 

Nåväl, det ringa antalet köpare och säljare 
avskräcker varken Krister eller mig så vi 
återkommer nästa år vid ungefär samma 
tidpunkt med en ny marknad, ännu 
bättre än denna första då vi förhopp-
ningsvis har lärt oss några av de misstag 
vi gjorde. 

Håll utkik i Bakrutan och på hemsidan! 
Jag riktar härmed ett stort tack till alla 
dem som kom och till Krister för utlån-
ande av plats och tid. 

Text: Ulf Stenson 
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Träffen vid 
Medskogssjön 
Den 16:e maj letade sig ett tiotal 
gammelbilar till Medskogssjön strax 
söder om Ockelbo. Detta var ett försök 
att samla veteran- 
saabama i trakten 
för att snacka över 
en kopp fika. Strå-
lande sol hade vi 
såldart och efter 
fikat gjorde vi ett 
besök i en lada 
som "någon" hade 
proppat full med 
Saabar... 

Troligtvis så hittar 
vi på något till 

Hösten också, kanske ett litet rally eller 
nåt. Förhoppningsvis så är vi fler då. Jag 
vet att det finns fler likasinnade härom-
kring Gävle, så ni som missade vår lilla 
träff får gärna höra av sig till mig så vi 
kan bli fler till nästa gång. 

Martin0707-245028 
(naninagstanz@banteiktm) 
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Saab Skånias träff 22-23 juli 
- eller hur Öresundsbron egentligen invigdes! 

Som vanligt när jag tar ut Sonetten för att 
deltaga i någon Saabträff är inte vädret det 
allra bästa. Så inte heller denna gången; den 
regniga sommaren 2000. Men det skulle 
bli bättre... 

Ulf Stensson hade kallat till träff i Saab 
Skånias regi och 26 ekipage ställde upp, 
med representation förutom från Sverige 
också från Danmark och Norge. Så till So-
fiero i Helsingborg kom på lördags-
förmiddagen följande blandning: 1 st 92:a, 
1 st. 750 GT, 5 st. 95:or! 96:or (flera spor-
tar och V4:or), 97 11 och HI ( 2 st. gröna 
Sonetter), 99:or och Ulfs 900 cab. Efter "get 
together", fika i slottskaféet med Ulfs ge-
nomgång av förutsättningarna för helg-
ens övningar, gav vi oss ut på en tipsslinga 
runt på Söderåsen i ett väder som växlade 
mellan solsken och regnskurar. Eftersom 
det även var sportvagns-meeting på 
Knutstorp denna dag, mötte vi mycket in-
tressant att fästa ögonen på. Under denna 
tur var ett dussin stopp inlagda, där det 

gällde att svara på klunga frågor, de flesta 
med anknytning till SAAB-världen Dock ä-
rekom också en del avvikelser, eller vad sägs 
om att namnge ett antal VW-modeller... 

Efter att ha följt i spåren på 1933 års Nona 
Vrams GP några timmar, gick vi i mål vid 
Helsingborgs vandrarhem Thalassa i 
Pålsjö skog. För dem som valt att över-
natta där, blev det senare på aftonen grill-
ning och diverse bildiskuterande. 
Själv körde min hustru och jag på kvällen 
hem till närbelägna Perstorp, för att efter 
en dimmig färd, på söndagsmagonen åter 
infinna oss vid ThaLassa för dagens även-
tyr. Nu hade några deltagare försvunnit, 
men vid dagens första stopp i Saxtorp 
anslöt ätteläggen i sin "flerfärgade" 96 — 
64, dessutom dök Christian åter upp i sin 
Sonett III. Vi var återigen 2 st. gröna Son-
etter! Häri Saxtorp fick vi tillfälle att träda 
in i Krister Wigrens fantastiska garage/ 
verkstad och beskåda hans kortnos-spor-
tar! Tack för det Krister! Innan vi fortsatte 
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på färjan i Helsingör. Här tog vi farväl av 
varandra och passade på att tacka Ulf för 
en mycket trevlig helg och SSR-träff i 
Öresundregionen. 

Tack än en gång U1P. 

Sten-Arvid och Kerstin 
med Sonett #405. 

söderut, fön:artade Ulf prisutdelning fi-ån 
lördagens tipsrunda och Mats och Dennis 
i sin röda 96:a fick välförtjänt välja första 
pris (Ni var oerhört kunniga). 

Ute på motorvägen igen styrde vi söde-
rut, alltmedan dimmorna lånade. 92:an i 
täten höll förvånansvärd god marschfart! 
Strax innan vi nådde Öresundskusten, 
stannade vi till vid nybyggd hambur-
gerrestaurang i välkänd kedja, för intagande 
av lättare lunch. Väl fiamme vid lernackens 
betalstation, samlade vi oss för fotografe-
ring av hela karavanen, varefter vi begav 
oss ut på Öresundsbron. Det hade nu 
lättat så mycket att det var klar sikt 100-150 
meter under 
dimmolnen, varför 
det blev en fantas-
tisk färd ut mellan 
bropylonema som 
försvann upp i mol-
nen. Eller var det 
tvåtaktsrök från ett 
gäng gammel-
Saabar? Nere i tun-
neln från Peppar-
holmen till 
landfästet på danska 
sidan ekade ljudet 
från sportmotorema och vi som färdades 
i slutet av kolonnen, hade den omisskänn-
liga doften av racing-olja i näsborrarna_ 
Detta var ju den verkliga invigningen av 
vår nya Öresundsförbindelse! 

När man kommer upp ur tunneln och in 
på motorvägsringen förbi Köpenhamn, 
gäller det att vara uppmärksam. Trafiken är 
intensiv och av- och påfarterna är många. 
Ett litet tips till Danmarks-farare! Nu var 
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det dags för resans överraskning och den 
fanns hos Volvo-handlaren i Naerum? Jo, 
där finns Son-In-lers mycket förnämliga bil-
museum inrymt! Ett flertal riktiga rarite-
ter står här, liksom mycket kuriosa i form 
av Volvo-prototyper och annan 
bilnos-talgia. Själv njöt jag av att kunna gå 
runt bland ett ansenligt antal fina Jaguar-
exemplar. Vad sägs tex. om  ett flertal XK-
varianter samt C-, D- och E-Type! Jag fick 
i alla fall mitt lystmäte. 

Helgen avslutades med en underbar, solig 
eftermiddag då vi långsamt körde norrut 
längs Strandvejen, intog eftenniddagskaffe 
på en "kro" och slutligen körde ombord 
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De flesta bra sannsagor brukar berättas i 
kronologisk ordning men denna kanon-
historia ska vi börja i nutid för att i nästa 
avsnitt berätta början av sagan. 

Alla Saabar är blivande klassiker men 
vissa är klassiker redan efter några lEli år 
och Saaben i denna saga tillhör dom. 
Sagans prins heter Åke Svantesson och 
bor i Stora Levene inte långt från Troll-
hättan, Saabamas stad. Han är den lyck-
lige ägaren ti111-1XE 404, jag upprepar 
FrxE 404. En bil som får det att vattnas 
i munnen på alla sanna Saabentusiaster 
och som lyckligtvis räddats till eftervärl-
den av nyss nämnde Åke. 

Denna Saab 99, 1975 års modell har haft 
en lång och brokig tävlingshistoria innan 
den såldes vidare som privatbil till en 
man vid namn Karl-Lennart Modig. 
Då inleddes förfallet som fortsatte innan 
Åke fick nys om bilen och vidtog den 
hjältemodiga resan upp till Östersund 

och hämtade hem den. Nu står den 
hemma hos Åke och där kommer där att 
fortsätta sitt liv och så snart det är möj-
ligt kommer Åke att renovera den till sitt 
ursprungliga rallyutförande med 16- 
ventilers motor. 
Denna bil kördes mestadels av "Mäster" 
Stig Blomqvist och det gör ju inte histo-
rien sämre liksom att bilen trots sitt 
något risiga skick är med original rally-
kaross. Detta bevisas inte minst av alla 
förstärkningar och roliga hål i karossen. 
Åke har haft tur och kommit över 
mycket av de gamla rallyprylar som hörde 
till bilen och även en hel del kuriosa 
som är tidstypisk för bilen. Men fortfa-
rande fattas det delar och om någon av 
klubbens medlemmar har några grejor 
som pr till denna klassiker blir Åke 
oerhört glad om ni vill ge honom chan-
sen att köpa dem, hans telefonnummer 
är 0512-608 10. 

Text& bild. Martin Stenlund 
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Back in 
Business 

Ja, då är man där igen itigitakts-
vällda; den bästa av världar! Inget slår 
känslan ni som ärinmgda vet Öppna 
Saabdörren klirk-knicketnär dörren 
passerar stoppet sjunkner i sätet en 
handpåträsytttenkittfirtmåtbdadvri-
der man om tändningen, ticke-tkk, 
tickfrån soppa- 
pumpen vänta 
en se- 
kun4 
ni- 

- 

vånuppn vrid om nyckel. . och det 
guvliga smattret och "ringanderfrå'n 
denhögkomprimerude motorn Yes 
baby, nothingbeats ä! 

Hur hamnade jag i dessa lycldiga om-
ständigheter? 

Tja, har sedan 1964 som 12-åring levt 
med Saabar med två lister längs kaross-
idoma, GT:ar, Sportar och Monte Car-
los, har i 36 år alltid hållit Saab Sport 
som den yppersta av bilar, det bara är så, 
skulle jag idag som ett tankeexperiment 
få välja mellan en Ferrari och en splitter 
ny Saab Sport, skulle valet vara enkelt, 
helst då en grön eller en midnattsblå. 

1964 köpte två killar på IC-macken där 
jag bor varsin ny Saab Sport, en röd och 
en vit, oj vad jag dreglade över dessa, 
lyckan var total när man fick följa med till 
Skarpnäcksfältet där Hasse tävlade med 
den vita. Den röda kvaddades och ersat-
tes av en svart GT-60:a, den var en riktig 
läckerbit! På den tiden kryllade det av 
Sportar på macken, alltid var det skogs-
och banfolk där. Vetgirig som man var 
lärde man sig allt om tvåtaktare, 1966 
blev det mopeder, kunskaperna applice-
rades på dessa, varför jag snabbt fick 
namnet "trimmarkungen", hade alltid 
snabbaste moppen på den tiden! 

1969 blev det dags för bil, 
valet var självklart, 

naturligtvis nå-- 
got med lister 
på dörrarna. 

. Ägnade hösten 
- 69 åt renovering av 

en GT-750, 60:a. Minns fortfarande den 
splitter nya utbytesmotom 
som stod och väntade på montering, en 
lapp på toppen som satt fast med en 
ståltråd förkunnade "renoverad Nov. 
1965", så motorn var väl "lagrad". När 
bilen var klar så tog jag körkort i januari 
1970, sedan for man runt med GT:n på 
våren 70.1 april såldes GT:n och det 
var dags för en midnattsblå Sport 62/ 
63:a, en riktig skogsmaskin med "stora 
förgasama", vad är vackrare än denna 
motor med sex luftfilter? 

13/9-70 var det dags för första rally-
tävlingen, med Peter Svensson (återkom-
mer i berättelsen, om 30 år) i 
kartläsarstolen. Sedan följde en mängd 
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Sportar i livet, bland annat Yngve 
Ekbergs BLP 270, sista Sporten avyttra-
des 1982. Sedan följde ett vakuum i livet, 
fyllt av kvinnor och barn.. .You know 
the routine! 

Peter som jag nämnde tidigare, hade 
också en trave Sportar, 
våra vägar skiljdes i 
början av 70-talet, han 
flyttade till Umeå för kvinna och 
reproducering. Vi träffades sedan 
bara sporadisk 

Åren går, förra året fyllde han 50 och jag 
blev bjuden till hans fest, han hade bara 
en önskan till 50-års present, ganska 
självklart; en Saab Sport! Det är ju inte så 
konstigt, för en sådan önskan har man 
väl konstant, hela vägen genom livet, 
eller hur? 

Nu är det ju så i livet, att slumpen kan 
göra konstiga saker, för några dagar 
innan kalaset, råkade jag i Sigtuna stöta 
på en fiäsch Monte Carlo, ägaren hade 
inte kört den sedan förra sommaren och 
fick ett infall att lufta den, just då råkade 
jag vara där! Jag lyckades ra telefonnum-
ret av ägaren som vari valet och kvalet 
huruvida han skulle sälja den eller inte, 
Peter fick numret på festen, och några 
veckor senare så ringde han: Nu har jag 
en Sport (Monte Carlo) igen! Så via 
slumpen så fick han sin 50-års present, 
även om han fick betala den själv! 

Vilken känsla det var att sätta sig bakom 
ratten den kvällen han kom ut till mig, 
dm ett djupt andetag och sniffa "Sport-
doften", Sportar luktar på ett speciellt 

sätt, en blandning av galon och soppa 
och olja! 

Mycket vill ha mer, så Peter och jag bör- 
jade fundera på att skaffa oss ett objekt 

att göm busbil av och hittade en 
fräsch långnos-65:a hos Holmgren i 

Sandviken. Vi for 
upp i mars och 
hämtade den, ett 
midnattsblått exem- 

plar och inte så farligt 
ankommen. På väg ner satt jag och tit-

tade i bilens handlingar, köpekontraktet 
fanns kvar från den som köpte den ny 
1965. Jag kände igen namnet på damen 
som köpt den ny, var har jag stött på det 
namnet förut? Då slog det mig, var det 
inte damen som hustrun och jag köpte 
vår sommarstuga av för 3 år sedan. 
Jag (och Peter) hade alltså köpt en bil 
som samma dam hade haft för 35 år 
sedan! Märkligt, bilen har alltså stått på 
vår sommarstugetomt i ett antal år på 
60-talet, yes, där skall den stå igen efter 
30 år! 

Ett antal långa kvä  Ilar  blev det i våras för 
att göra bil av den, rost svetsades, 
omlack av vissa partier, V4:ans skiv-
bromsar m.m. Här skall en eloge gå till 
Fredrik Ekendahl som hjälpte oss 
mycket med delar och jobb. 

Själv satt jag hemma i ett kyffe i 
bostadsrättsföreningens panncentral där 
jag bor, i ett antal veckor och filade block 
och grenrör. Dremeln gnällde och tjöt, 
kväll efter kväll, varmt var det så dön -en 
var öppen, folk stannade och frågade vad 
jag gjorde. Ganska tröttsamt att förklara 
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för gamla damer och äldre herrar som är 
ute med hunden vad jag gjorde, det blev 
svar typ: "jag sotar en gammal motor till 
en veteranbil ... blaj, blaj"! 

Ja, ja, allt plockades ihop och i juni 
repade vi eld på vagnen, blev väldans kry, 
Fredrik gav betyget "Man kan inte säga 
att den går dåligt, bra botten och snärt 
på slutet", för detta får man väl buga, 

han gick efter och knackade. Vål framme 
vid avgasprovet hann de andra 
besiktningskillama stoppa honom; 
Stopp för helvete, du sabbar hela anlägg-
ningen! 

Ja, så nu är det som vanligt igen, som 
det var för 30 år sedan, när 65:an blev 
klar började ett ramlager tjuta i Monten, 
så in med den på "kliniken" ur med 

sagt av en sådan guru! 

En stor stund var när Peter kom hem till 
mig en dag och den efterlängtade ritua-
len skulle utföras som vi längtat efter 
hela våren: Jag gick ner i källaren och tog 
ner en av mina trärattar från väggen och 
monterade in i bilen, när vi var klam 
bugade vi, nu var den klar! 

Besiktigas skulle den också, den unge 
mannen som skulle besiktiga den hade 
aldrig sett en bil med rattväxel, varför 
hans fråga till mig var helt obetalbar: 
Hur lägger mani ettan? Fick en snabb-
kurs vilket reglage som var växelspaken 
och hur lägena låg! Vål uppe på bryggan 
frågade han mig, var skall jag knacka 
rost? Det hela blev ganska Grönköpings-
mässigt, när jag gick före och pekade och 

knotan, vevaxeln till Holmgren, plockade 
ihop den förra veckan, fick igång den i 
föngår' , så bra det blev! 

Och; då nöp 65:an i går kväll så nu skall 
den in på "kliniken" igen, vi får väl riva 
och se vad det är! 

Så mina damer och herrar, som ni för-
står, nu är man "back in business"! 

Text Anden Lövmark 
Skisser&tedaningar GunnarA Sjögrerz 

P.S. Tog ut 65:an till landet i helgen och 
tog några kort, skall skicka dessa och ett 
förldarande brev till damen som ägde 
sommarstugan och Saaben, hon kom-
mer nog att bli förvånad! 
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Knep & Knåp 
Läsarfrågan 

Saabs stiligaste rallyförare ! 

Samtidigt var han också en av de slitstarkaste och snabbaste vilket bevisas av att han 
hann med att vinna flera SM under sin nästan tjugo år långa karriär. 
Han körde Saab nästan hela tiden, först som privatförare, men efter en period med 
BMC 1963 blev det Saab igen och då som fabriksförare till dess han lade av. Hans arbete 
krävde mer och mer och vi skulle kunna skriva något korkat om det men så roliga ska vi 
inte vara. Hans mest kända smeknamn för tankarna till en stilig fågel men rubriken 
syftar inte på det utan på att han i stort sett under hela sin karriär tävlade i vit skjorta 
och slips. 

Sin första tävling körde han med fars Saab 92 Sport med 28 hästar år 1956. Första SM-
tecknet vann han 1970, då med en Saab V4 gr-2. 
Vem är mannen vi söker? 

Svar till: 
Bakrutan c/o Martin Stenhmd, Krokvägen 27, 
930 90 Arjeplog. 
Senast den 25 oktober 2000 

Pris till de tre först öppnade rätta lösningarna. 
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Knep & Knåp 

Rätt svar på frågan i Bakrutan 2-00 var... 
SAAB 99. Detta visste alla i vår kunniga läsekrets, tyvärr kan inte alla 
vinna men tre lyckliga kan handla sig nåt kul i vår klubbshop. 

1 Hans Wiksten, Brunflo 
2 SVbylLa Gustafsson, Stockholm 
3 Lasse Nilsson, Rossön 

Redan 1950 började Sixten Sason skissa på en stön -e bil. Det blev inget mer konkret 
fön-än några år inpå 1960-talet. En sak som man tidigt insåg var att det skulle bli en 
längsst:dlld motor då det var svårt dämpa vibrationer hos en tvärställd motor som i 
Saab 92. 

1962 hade Sixten Sason tillsammans med Björn Envall, Gunnar Ljungström och Rolf 
Mellde kommit fram till ett grundkoncept. Den 2 april 1964 hade styrelsen samman-
träde och Gudmund föddes. Beslut togs att bilen skulle göms både i två- och fyrdörrars 
utförande och introduceras under 1968. Till motorkonstruktörer valdes Ricardo & Co 

33 



BAKRUTAN 

Engineers Ltd. Och redan 1963 levererades ett tjugotal 1,2 liters provmotorer till Saab. 
Efter att ha insett vilka enorma kostnader som var förenade med att utveckla en egen 
motor ingick man ett samarbetsavtal med Triumph och så fick det bli. 

Under 1965 byggde Saab om fyra 96 karosser för att ha som "mulor" att provköra 99- 
delar i. Den mest berömda "Paddan" finns att beskåda på musea 
De första riktiga 99:oma maskerades, fick Daihatsu emblem och provkördes under 
1965 och 1966 i Polen och Wales. 

Gudmund premiärvisades den 22 november 1967 och leMen är ju historia. Saab 99 var 
en mycket modern bil vilket bevisas av att den med vissa ändringar som ny längre front 
och utvecklad mekanik tillverkades 6111993, fast då kallades den Saab 900. 
Redaktörens egna favoriter är 99 EMS 1973,99 Turbo 1978 och 99 GLE 1976 och 1978 
men alla 99:oma är värda att spara på. Passa på innan alla körts sönder av folk-
racemarodörema ! 

MartinStenlund 
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Denna blankett kan du använda för din annons i Riksförbundets stora annonstidning Annonsmagasinet 
Finland och har en upplaga av c:a 70.000 exemplar. Här når du alltså intresserade utanför din egen klu 
hobbyn! Ann onspriset är som tidigare mycket lågt, 20:- per annons (svenska eller norska) på upp till 

Är du näringsidkare (dvs köper och säljer eler 
har egen import och försäljning) eller har företag 
är du också välkomm en. Prislista för företa gs-
annonser kan du beställa på adressen nedan eller 
per tel 0411-62 147. Det går också att nå oss via 
vår e-postad ress geijers.eta(iisw ipnet.se   

Sänd annonsen  till MH RF Annonsredaktionen,  
Box 1008, 271 00 YSTAD. Senast fredagen den 13 
oktober måste vi ha din annons för att du skall 
vara säker på att få med den. 

Så här gör du: 

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

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

3. Lägg med avgift i sedlar, en annons kostar 20:-, två 
kostar 40:- osv. Vik annonsen så att det inte syns 
att det finns pengar i kuvertet. 

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

5. I annonsen hamnar det som står inom rutorna. 
Adressen kommer inte i annonsen om den inte står 
inom rutorna. 

Välkom men som annonsör! 

Gunnar Geijer 
Ansvarig för MH RFs An nonsm agasin 

MHRFs 
Ds 

111 Engelska bilar 
El Franska bilar 
El Italienska bilar 

I 	1 	1 1 1 

13 Svenska ly 
13 Tyska bilar 
El USA bilar 

1 	1 	1 	1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 I 

1 1 1 I I 1 1 1 1 
OBS! Namn och telefonmummer si 

Adress 

I_Postnr 	  Postadress . 



o Tävlingsfordon 
O Traktorer 
O Tunga fordon 

O Övriga bilar / blandat 0 MC- och mopeddelar 
0 Bildelar (blandat) 	0 Litteratur 
O Mc och moped 	0 Övrigt 

Iningen sänds ut omkring den 20 november till motorhistoriker i Sverige, Norge och 
Jersoner som du annars inte får tag i. Så många läsare har inte någon annan publikation i 
[er inkl namn och tel (20:- för varje extra 8 rader) och gäller privatannonser. 

■NNONSMAGASIN 2000 
JES ELLER OKÖPES 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
;tå på sista raden ovan. 

	 Jag bifogar annonskostnaden. 	 
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Snabbast av alla! (Just nu). 

I varSaabägare bord-en "Catissonpii 
taket»! Det vet ju alla!? Så när "Team 
Tnnsb"(Nildas Enanderoch zniderteck-
nad) blev tillfrågade om attfå kärapd 
Gellerdseni Karlskoga så sa vija. 

Vi började som vanligt med att meka 
från åtta på kvällen innan till tjugo i fem 
på morgonen! "Dr" Enander hade tagit 
fram en ny motor på 930cc, som levere-
rar mellan 85-90 "hästar" samt 120 Nm 
vid 4.000 r/m. Den skulle kunna ge mer 
med större förgasare och ett mera rätt 
avgassystem. Tändsystemet är ett Pro 

Spark som vanligt, även l3oyesen 
reedventilema fick hänga med från förra 
motorn. Reedventilema stjäl effekt på 
toppvarven, men ger mera vridmoment 
och en mycket trevlig körvänlig karaktär 
på motorn, min egna 60-hästare är mera 
lynnig. Våxellådan är en special 1 med 
V4rans slutväxel. 

Efter att jag fått sova i 40 (fyrtio) minu-
ter så bar det iväg, redan i Partille (7 km) 
från centrum så fick den en lätt nypning-
stendens! Då var tröttheten som bort-
blåst! Byte av munstycken och lite tänd- 
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Team "Trash" på turné 

justering för att feta upp bränsle-luft 
blandningen blev lösningen på proble-
met (tändstiften var väldans vita!). En 
avgastemperaturmätare är ett bra hjälp-
medel som användes flitigt 

Efter en del stopp för att I-IELT vara 
säkra på att allt var ok samt att tanka, 
(1.5 liter milen) så var vi framme (kl. 
12.00, 26 mil) 

Det var en förare i lång,loppsserien 
(SLC), Hans Lycke som fick toppenidén 
om att hyra Gelleråsen för en dag, folk i 
det berömda Saabgaraget i Stockholm 
blev tillfrågade, och ryktet spred sig till 
oss. Så för 500.- fick man åka från 09.00 
till 17.00. Ett flertal snabba vagnar, och 
långsammare, bla. Porsche 911 T, Ford 

Mustang (Turbo!), ordentligt trimmade 
Volvo, Oplar, mm. Bilar som går i lång-
loppsserien SLC var där och så Saabarna 
förstås! 

Vi "hystade" ut inredningen och 
extramotom (häpp!), flyttade upp 
varvtalsstoppet till 7.500r/m, och ut på 
banan i ett huj! Efter ett antal rundor 
med "blå blixten" så började inte bara 
Saabfolk att intressera sig för oss. 
Efter byte till snabbare förare (!) så bör-
jade varvtidema att pressas. Man vill ju 
inte vara stygg mot andra banåkare som 
typ åkte med dyra svansmotorförsedda 
vagnar, men vi var inte långt efter! Helt 
klart är att med reedventiler får man en 
jämn och "alltid redo" gång, kraft finns 
alltid! Jag lyckades hålla mig på banan till 

40 



BAKRUTAN 

Göran D. Jackning av kolv! 

skillnad från andra (hej Nildas!) men 	Övertrötta men nöjda kunde vi åka hem 
mitt varv var ju förstås det långsam- 	för egen maskin! Men då är ju inte riktigt 
maste! 	 allt helt original under locked 

Tie andra Saab 'åkare skickade sina tre- 
pipor i omloppsbana någonstans långt 

	
Text &foto: Bernt Olsson 

bort! Men har man Saabandan är det 
bara att kugga ner och komma igen! 
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FORDONSNOSTALGI 2000 

Norrlandssektionens Vdrtraff 

Lördagen den 20 maj i år arrang-
erade Umeå Veteranbilssällskap och 
Norrlands Motorhistoriker en vår-
utställning på Nydala camping ut-
anför Umeå som hade fått namnet 
Fordonsnostalgi 2000 och i sam-
band med denna var bl.a. SSR:s 
Norrlandssektion inbjudna att delta. 
Detta blev ett perfekt tillfälle för 
oss att fixa en vårträff så det 
tackade vi naturligtvis ja till! 
Dessvärre 
vaknade vi i 
Umeå, 
denna 
lördags-
morgon, till 
ett ihållande 
hällregn 
men detta 
får ju knap-
past stoppa 
en sann 
entusiast så 
det blev till 
att leta fram 
regn- 
kläderna. 
Föregående kväll hade underteck-
nade lastat en rätt nyligt införskaf-
fad Saab 92 A renoveringsobjekt på 
en traktorvagn dragen av en tidsen-
lig Volvo BM Victor (Nöden har 
ingen lag då Saab inte har tillverkat 
några traktorer) så detta ekipage 
kördes till träffen som åskådnings-
objekt för hur många av våra 

veteranbilar kan ha sett ut innan 
renovering. 

Lagom till att utställningen 
öppnade för allmänheten slutade 
det otroligt nog att regna och då 
dök även den nyligen färdig-
renoverade Saab 92 A upp, som 
skulle stå som förebild för ovanstå-
ende renoveringsobjekt. (Se bif. 
bilder!) 

Förhoppningsvis var väl inte denna 
försening orsakad av regnet och 
fordonets eventuella känslighet för 
detta, men man blir en aning fun-
dersam då den kom dragen på en 
dollyvagn! 
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Totalt var vi väl ett femtontal Saabar 
av de totalt 45 - 50 bilar som kom till 
träffen. Det kan väl betecknas som 
godkänt med tanke på morgonens 
regnväder. Av de närvarande Saaba-
rna kan bl.a. nämnas två fina spor-
tar, den ena försedd med Saabo hus-
vagn och den andra med tidsenlig 
campingutrustning inklusive tält. 

Den anstormning av besökare vi 
hade hoppats på kom av sig en 
smula till följd av vädret men dom 
som dök upp såg ut att ha trevligt 
tillsammans med oss utställare och 
detta är ju huvudsaken. 

Efter fika och en del andra aktivite-
ter på området så delades det ut ett 
pris till finaste bil på området. 
Detta bestod av en stor blästrad 
lastbilskolv med vevstake som efter 
polering var monterad på en trä-
platta. Lycklig vinnare av pris detta 
blev ägaren av en fin Mercedes 
Benz 300 SL Roadster 1957 

Undertecknad skall avslutningsvis 
passa på att tacka alla inblandade i 
denna utställning för ett fint utfört 
arbete och hoppas på en upprep-
ning nästa år! 
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Vid samma till-
fälle erhöll Håkan 
Ångström ett fint pris för bästa monter. Starkt jobbat Håkan ! 

Vid Saabregistrets 
utställning på 
Nydala i Umeå 
den 19 maj ut-
sågs Ted 
Snackhaus till 
"King of Dolly 
Queens" efter att 
ha släpat dit halva 
sin bilpark med 
hjälp av dolly-
vagn. 

BAKRUTAN 

Prisbelönta 
klubbniedlemmar 
King of Dolly Queens! 

Womonagennari 
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reyÄ:orl från förr... 
Här har vi Luleå camping i 	r'"•••• 
början på 60-talet. Den 
unge mannan som sitter 
framför sin Saab 96:a är full-
ständigt förtvivlad. Tro fan 
det! Omgiven av "Volvo-
bilar" så tätt inpå sig. Och så 
har han ju köpt fel tält 
också! Skulle Volvo-
anhängarna säga. Annars är 
han ju innehavare av alla 
måste-attiraljer som krävdes 
för en god campingmoral 
vilket inkluderar luftma- 
drass, campingbord och stolar och det obligatoriska regnskyddet, tillika 
myggnät. Paddanfolket som campar borta i skogsbrynet är än så länge lyck-
ligt ovetande om denna plåga som drabbar fram på kvällskvisten. Förmodli-
gen är dom fransmän, så det är egentligen bara rätt åt dem. Men vad hjälper 
detta vår unge man? Vars semester egentligen var tänkt att gå till franska 
Rivieran, fjärran från torftiga campingplatser och iskalla bad. 

EIT BROTT ÄR BE-
GÅNGET!!! Mitt inne i cen-
trala Kalmar. Våskryckaren flyr 
från lamiorget och fru Hans-
son stinar paralyserad när den 
unge mannen sticker från 
platsen. Trots det nya inköpet 
av den röda kappan som 
smälter väl in i gatubilden. 
Den matchar både buss och 
för att inte tala om de prun-
kande röda rabatterna, som 
omger henne. Ingenting 

tyckts ha hjälpt Inte ens konsuln Ohlson i sin Cadillac besvärar sig med en min över 
vad som har skett -Slöddret far klara sig själv resonerar han, medan han drar djupa 
halsbloss på sin cigarr i baksätet. Inte ens den unga slyngeln i Simcan med armbågen 
nonchalant vilande på den nedvevade rutans öppning orkar bry sig. Han väntar f.ö. på 
sin kära Victoria som just är inne i Kalmar Kappmagasin för att ekipera sig med — just 
det. En röd kappa... 	 Text & vykort: Ulf Stenson 
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Just for FUN 
Färd till 'fysldand 4 - 10 juni 

Ibörjanav«Maktgjordejagbland 
annatmångaresornedgenomEumpa 
medenSaab93Detvaringetmärk-
värd4gtmeddeL93-anvardåennw-
dernbruksba 

Sommarens Saabevenemang i Tyskland 
och Schweiz kittlade mig men passade 
inte men utlöste en egen åter-blickande 
tvåtaktsresa. 

Den 4 juni bussade jag således iväg sö-
derut med min svarta 96:a från 1962. 
FUN 858. Jag hade inget annat fordon i 
sällskap  och jag åkte helt ensam. Syftet 
var nöje, FUN, och jag hade ingen abso-
lut brådska. Det gick ju på 60-talet att åka 
med en motsvarande bil, så varför skulle 
det inte göra det nu? 

En stor skillnad är att villiga mekaniker 
och passande delar knappast skulle vara 
möjliga att finna nu. Hos Saab kunde 
man förr hyra en låda med förbruknings-
delar. Redan då fanns även ett nät med 
märkesverkstäder med reservdelar. På 
motsvarande sätt hade jag nu laddat min 
bil med fläktrem, packningar, brytar-
detaljer och reparationssatser för pum-
pama. Tack Mickel Avgasstystemet hade 
känts tätt varför backre dämparen byttes 
mot en inte igensatt men lånad dämpare. 
Tack Magnus! I kö och vid hög fart har 
jag haft problem med motorvännen. 
Före resan bytte jag till en sparad gam-
mal sexbladig propeller. Det verkar fung- 

era och jag hade tom  anledning att tid-
vis hissa gardinen. Tvåtaktsolja hade jag 
med mig, Castrol ST)( i enlitersdunkar 
med smatt pip. Tack Claes-Peter! Bilen är 
i originalskick och inte hottad på något 
sätt. 

Eftersom jag var ensam ville jag inte 
pressa gamlingen utan tog som rätte-
snöre att hålla 90 km/h. Det visade sig 
vara en obekväm hastighet. På motorvä-
gar med tät trafik pressar lastbilar och 
bussar på med hög och jämn fart. Det 
blir då svårt att utnyttja frihjulet med gas 
och glid, gas och glid. Resultatet blir att 
man åker med ständigt motorväsen. Det 
kändes ansträngt och obehagligt i läng-
den. Nu för tiden är vi ju vana vid att 
glida fram snabbt och ljudlöst. "Man 
kör med öronen". Utanför motorväg 
och Autobahn klarade gammelsaaben 
rytmen elegant och vilsamt. 

Några ••den eller tillbud i trafiken 
hade jag inte alls. Ett stopp måste jag 
dock göra. På utresan i Jönköpingstrak-
ten rusade vattentemperaturen upp och 
jag lade ut ett dimmoln. Vad nu? Motor-
rummet var helvått. Pumpen läckte. Jag 
hittade plats och hjälp vid en bensinsta-
tion och efter en del knåpande hade den 
medhavda reparationssatsen kommit till 
användning. Bra! Pumpen har sedan 
fungerat oklanderligt. 

Färden gick över sundet till Helsingör, 
på motorväg genom Danmark till 
Rödby-Puttgarden, söderut både på 
Autobahn och sidovägar till Hannover. 
Världsutställningen manövrerade jag 
mig fram till utan svårighet och ägnade 
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detta delmål mer än en dag. I den 
svenska paviljongen, som jag i och för 
sig hade ett alldeles speciellt intresse av, 
visades både en lyxig Volvo och Saabs 
nya variabelmotor. Efter Hannover und-
vek jag lederna som man vanligtvis bra-
kar fram på när man skall söderut och 
letade mig fram på för mig jungfruliga 
"romantische Strassen" med trevliga 
stopp i småstäder och byar.! den vackra 
staden Rotenburg upplevde jag också en 
småskalig trafikseparering (inte det kända 
Rothenburg ob der Tauber). Vägarna 
utanför Autobahn är fyllda av landska-
pets nyttotrafik och ger en låg medelfart. 
Vid kusten övemattade jag i idyllen 
Tönning. Bilen hade jag direkt uppsikt 
över från rummet i Hotell Hafenblick. 
Mängden av väldiga vindmöllor är im-
ponerande på de öppna fälten i Nord-
friesland där vinden från Nordsjön både 
kändes och hördes i bilen. 

Upp genomhlland och Fyn gick färden 
och över den väldiga bron över Store 
Bält. Bron och tunneln överglänser 
Öresundsförbindelsen både i längd och 
höjd. När jag styrde upp på bron kände 
jag allra starkast under resan att jag var 
mycket ensam och utsatt och jag skulle 
inte vilja bli stående där. Men allt gick 
bra, jag nådde snart ringarna kring Kö-
penhamn och hittade lätt mitt efterläng-
tade delmål vid Ishöj Strand, nytt Mu-
seum for Modeme Kunst. Helt pro-
blemfritt nådde jag även den svarta dia-
manten, det nya spektakulära Riks-
biblioteket vid Hamegade. Rekommen-
deras! Det är gångavstånd till Nyhavn. 

Efter att ha pustat ut vid kanalen gled 
jag sakta älsklingsvägen, Strandvejen, 
upp och tog färjan över till Helsingborg. 
Transportsträckan till Stockholm 
awerkades utan dramatik och så var jag 
hemma i f'alloma igen. 

Ungefär 320 mil hade jag åkt och någon 
värk i ryggen eller annan utmattning 
kände jag inte. 

Att köra helt ensam på okända vägar har 
sina problem. Att läsa trafik, läsa skyltar 
och karta samtidigt gick dock utan missar 
även om det var jobbigt när man som 
jag är helt beroende av läsglasögon. 
Gammelsaaben är dock här vidunderligt 
hjälpsam. Reglagen är fa och 
köniktningsvisaren manövreras med 
samma hand som växeln. Man har alltså 
en hand ledig för att manövrera karta 
och glasögon. Den enda gången jag åkte 
fel var på hemvägen i Nonköping, där 
jag inte fann vägen till en bensinstation. 

Sommarutflykten var positiv och tämli-
gen problemfri— så som jag känner igen 
från mina många Saabresor. Nästa färd 
med den gamla bilen skall jag dock för-
söka åka med flera fordon och 
mekarvänner som sällskap. 

TockBoBetgquist 
Eskede, Stockholm 
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SSR:s klubbshop 
Så har de äntligen kommit, de nya t-
shirtsen! Tröjoma finns i två motiv. Ett 
med en rally 92:a från 1955 (Riks-
polcalsbilen) och det andra motivet är 
99:an i första rallyversion (16V). Båda 
tryckta i färg. De är av en tjockare kvali-
tet än tidigare, 180 g/m2 jämfört med 
145 g/m2. De finns i storlekarna L, XL 
och XXL. Priset är 80:- styck, alla är vita. 

Fortfarande finns det gråa "Svenska 
Saabregistret" T-shirts (fyra bilar) kvar i 
storlekarna 160CL, S och M. Priset för 
dessa är 60:- (160 d 40:-). 
Det finns även vita T-shirts i samma 
serie i storlekarna 160c1, S, M, L och XL. 
Pris 60:- (160 d 40.-). 
Av någon anledning blir de små storle- kania "hyllvärmare", därför togs de nya 

tröjoma endast fram i storlekarna L, 
XL och XXL. 

En ny dekal som uppmärksammar 
Saab 92:ans 50-års jubileum finns att 
köpa för 15:-. De nya tröjorna samt 
dekalen är ritade av Rony Luta, illustra-
tör på Saab sedan trettio år. 

Som vanligt finns också: Stora dekaler 
(12:-). Små dekaler, både in- och utvän-
diga (6:-). Snygga nyckelringar för 45:- 
och pins för 6:-. 

Tändstiftsadaptrar för 230:- per sats. 

Äldre nummer av vår klubbtidning 
Bakrutan finnes till det facila priset 5:- 

stYdc 
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I Så kom loss och : 
beställ! 

MalitnIkahäls-
flinga; 
BerztOlsson 
Materialfinaltare 

Beställ på föl-
jande adress: 
Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8d 
415 03 Göteborg 
TeE 031-25 69 45 
E-post: 
clubshop@saabregistret.se  

BAK RUTAN 

Fotograf: Stefan I Pahi 
Modell: Linda R. 

OBS! 
Nytt postgironummer till 
klubbhopen: 138 19 11-5 
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Saabelträffen 
den 19 augusti 
2000 

Saabla bra träff och stackars Ake 
-Adam-  Bäckström kan man säga om 
arets Saabelträff i Unica. 

Till dagens övningar hade ett tjugotal 
Saabentusiaster anlänt i cirka tio bilar, 
men Ake fick inte se en enda Opel för-
utom sin egen pippigula Rallye Kadett. 
Dagen, som för övligt gynnades av fint 

väder, inleddes med samling has Motor-
centrum i Unica där deltagarna efter att 
ha hälsats välkomna av arrangörerna 
Martin Stenlund och Åke Bäckström fick 
ge sig i kast med en tipspromenad som 
Martin snickrat ihop. Frågorna var en 
salig blandning av motorhistoria med 
rätta svar som Greta Molander. "Bus-
Ove-  Eriksson, Erik Carlsson. Fotogen, 
Indien och Tjeckoslovakien. 
Svarast var nog fragan om Ove Eriksson 
för ingen kunde rätta svaret trots hjälp 
med att han kommer Iran byn Busta. 

Eftersom N lotorcentrum hade stängt för 
dagen fanns det denna gång läge för en 
förnyelse av programmet och detta inne-
bar utflykt till hemligt mal dvs. Vännäs 
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Motor-Museum cirka 30 km från Umeå. 
På vägen ut till Vännäs passade gänget 
på att överraska den i Saabkretsar så po-
puläre Sune "Sliret" Strömberg med ett 
besök där mysfaktom var hög och 
oljedimman låg spridd i omgivningen. 
Martin Stenlund passade på att rädda 
helgen för Sune genom att överlämna 
den senaste utgåvan av Bakrutan till 
honom. 

Vål ute i Vinnäs fick alla glada deltagare 
chansen att se ett mycket fint motor-
museum där det finns oerhört mycket 
sevärt Där senrerades också alla en rejält 
fika och medan arrangörerna rättade 
tipspromenadens svar kunde deltagarna 
se sig omkring och även rösta på träffens 
bil. 

Det är glädjande att det finns en stark 
tillväxt inom klubben och detta bevisade 
inte minst Peter Sandström, nybliven 
lycklig ägare till Snusmumriken, Tage 
Ahlgrens gamla Saab 93-59 med trippel-
förgasarmotor och mycket roliga tillbe-
hör som exempelvis Speedpilot 
Peter hade verkligt putsat upp sin gamla 
93:a så att den blänkte som hundens i 
månsken. Dessutom vann Peter tips-
promenaden! Starkt jobbat Peter. 
På delad andraplats kom Nordmalings-
grabbarna Jörgen Nyberg och Åke Ros-
sander som åkte med Jörgens 
nyrenoverade 96-64 och Håkan Ång-
ström. I omröstningen om träffens bil 
vann Lövångerparet Eva och Sune An-
dersson en rättvis och överlägsen seger 
med sin oerhört fina siennabruna 
originalrenoverade 96 V4 som verkligt 
var superkanon. Faktiskt så superkanon  

att det var svårt för även den mest 
inbitne V4-expert (det finns såna i 
Norrlandssektionen) att hitta fel på den. 
Grattis till den fina bilen! Det var riktigt 
underhållande höra Eva berätta om hur 
sjuk och olycklig Sune var innan han 
äntligen fick köpa bilen och helt klart är 
att den kommit till rätt hem. 

I samband med intagandet av fika pas-
sade Göran Jonsson på att berätta om 
museets uppkomst och historia från 
flyghangar till museum. Det var mycket 
uppskattat. 

Pris för längsta resa totalt gick till Rolf 
Oja som kört ner från Kiruna och Håkan 
Ångström för längsta resa med gammel-
bil. Ett speciellt uppmuntringspris gick 
till de sympatiska makarna Edvin och 
Ella Larsson som kört från Östersund 
för att sälja delar. Edvin är en gammal 
rallyräv med bl.a. tre Midnattssolsrallyn 
på meritlistan liksom en tredjeplats i Is-
SM på sjuttiotalet med BMW 2002 tu. 
En som blev glad var Martin Stenlund 
som passade på an tigga autografen av 
denne rattens riddare. Ett annat populärt 
inslag var visningen av filmen från Saab-
jubileet i Trollhättan 1997, bara kom-
mentarerna från Carlsson 'Tå taket" är 
toppen. 

Med den filmvisningen avslutades 
träffen och alla tyckte nog samma som 
en av deltagarna uttrydne på sin svars-
blankett, Bättre uppslutning vill vi ha 
nästa gång 

Tent GngssarKtomål 
Foto: ra Bergs1n5m 
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GARAGET 
51-C)CKHOL_N1 

En torsdag eftermiddag i juni begav sig 
11 tvåtaktare iväg på äventyrsresa uti 
landet. Efter ett antal timmars körning, 
utan större problem, nådde vi vårt hu-
vudmål strax före midnatt. Ett par öl 
och en korv intogs innan vi fick vår väl- 

förtjänta sömn. Några av fantasterna 
hade mekat flera dygn i sträck utan att 
sova en blund. 

Fredagsmorgon bjöd på strålande sol 
med inslag av några rejäla regnskurar. 
Dagens program bestod i att orientera 
sig fram efter karta på små, mindre och 

-harvaritpå 

ännu mindre grusvägar. Starten var pla-
nerad till kl. 10.00, men när bilarna prov-
kördes på morgonen visade det sig att 
ett par timmars =kande blev nödvän-
digt Vår lekledare hade nog mest pro-
blem. Vi kom iväg 13.00. 

Efter 3 mils körning på krokiga grus-
vägar samlades vi till första manöver-
provet. Accelerationstest i brant uppförs-
backe, på grus och barkunderlag. Ett par 

av våra 

garage-
vänner har 
tjuvtränat 
denna 
konst i 
"Rättviks 
Hill 
Climb" 
flera år i 
följd, vilket 
gjorde att 
segern stod 
mellan två 

förare, Fredrik E. och Göran. Fredrik tog 
hem spelet. Erik kom trea och tog där-
med hem segern stort gentemot oss 
andra. Picknick i backen med egenhän-
digt bredda köttbullemackor, utom An-
ders som vidhåller starkt att han min-
sann hade annat pålägg. 
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Resan fortsatte genom skogen. Denna 
gång var det inte bara smala vägar på 
sträckan. Vi var tvungna att ta oss ige-
nom ett parti kostig... Två hjulspår i 
marken, med hålor och krondiken tvärs 
över vägen. Den kände rallyföraren på 
hemmaplan Per Eriksson försökte vari-
anten att väja för krondiket, vilket resul-
terade i att han körde fast. Erik och Fred-
rik E. hjälpte till och lyfte upp bilen igen. 
Vid nästa samlingspunkt... som under-
tecknad för övrigt kom fram till först, 
efter att ha kört om och kört ifrån Göran 
"Rallye" med 5 minuter (han startade för 
övrigt först)... hoppade Sonny ur bilen 
med ett stort asgarv. 
—Jag har Randas avgassystem i min bil! 
Kort därefter hörde (!) vi Erik komma 
farandes i skogen. En bil saknades fort-
farande. Fredrik Tomerhielm hade pro-
blem. Främre packboxen i motorn loss-
nade som följd av att låsringen inte 
monterats korrekt, varpå en kolv gick 
snålt och skar. Vi bestämde oss snabbt 
för att skippa en mycket känd rallysträcka 
mot Kilafiäll och ta oss till den havere-
rade 93:an. Efter ett par kilometers fami 
på lina lämnades 93:an på en mack för 
senare avhämtning med trailer. Fredrik 
T. hoppade in som kartis åt Göran och 
vi fortsatte vår färd, i karavan, på väl 
valda grusvägar. Tanken var att avstån-
den mellan bilarna skulle öka så små-
ningom, men istället blev det hetsjakt. 
Själv låg jag 3:a i kön, strax bakom Gö-
ran och Per, hetsad bakifrån av Mange 
och Fredrik E. Eftersom jag inte riktigt 
är kompis med tvåtaktaren och dess 
egenskaper på grus valde jag att släppa 
förbi hela raden och köra i min eget 
tempo, vilket ändå blev samma som 

innan fast utan hets. Några mil senare 
Står Fredrik E. och Toyyan vid vägkanten 
och vinkar in oss. 
Fredrik hade lyckats köra av gasreglaget 
på sin 93:a. Det tejpades och skruvades 
en stund, men det bar sig inte bättre än 
att han var tvungen att svetsa. Sven Erik 
kom strax efter oss, han bor i krokarna 
och hade tillgång till svets. Sagt och 
gjort, med reglaget ställt på halvgas och 
manövrering via startnyckeln tog sig 
Fredrik till svetsen och 93:an blev körbar 
igen. Vi fortsatte till nästa manöver-
prov... 

Körning i grusgrop! 
Ett mycket populärt inslag på program-
met. Själv var jag mycket skeptisk till 
detta, då jag aldrig provat på något lik-
nande förut. Arrangörer för detta var 
Bengtsfors Motor Klubb genom Per 
Eriksson, som stod för banlicens och 
tidtagning. Alla som ville fick köra. Min 
kartis lave kastade sig ut på banan glad i 
hågen. Han hade sin storhetstid i tvåtak-
tare 1967-72 och har sedan dess endast 
kört några av Fredriks bilar, på asfalt (!). 
Göran lånade villigt ut sin T-Monte till 
dem som kört ras på sina bilar. Vid det 
här laget hade även Sonny lyckats med 
konsten att skjuta hål i en kolv. Bilen tog 
sig nätt och jämt fram på två burkar, så 
banköming var inte att tänka på. Nu 
skulle Sabbama verkligen få visa vad de 
går för... som om inte 9 mil på grusväg 
var nog. Det gick inte helt smärtfritt. 
Boo-Erik "Ramma" hade problem med 
slirande frihjul i starten på första varvet 
och förlorade mycket tid. Dessutom 
frontalluockade han med en av tunnorna 
som markerade banan. Fkendahl star- 
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tade med hand-
bromsen åtdragen och 
lyckades i villervallan ta 
fel väg. Han fick ändå 
en hyfsad tid på det 
varvet. Tomerhielm, i 
Görans Monte, körde 
off-road långt utanför 
banan. På väg tillbaka 
fastnade han i fyr-
punktsbältet och fick 
inte med sig ratten, 
vilket resulterade i att 
halva bilen var på väg 
utför en kraftig ras-
slänt. Hela undenedet 
skrapade i. Trots 
skräcken för det här 
med fortåla körde jag 
mina tre varv. Vål ute 
på sista varvet, efter ett backkrön, mitt i 
en lång högerkurva ligger ett helt avgas-
system! Det visade sig tillhöra Görans 
bil. Det hängde tydligen med flera varv 
innan det lossnade. Göran tog hem 
första vinsten på det här manöverprovet, 
en sekund snabbare totaltid än Eken-
dahl. Fredrik hade däremot den snab-
baste varvtiden. På tredje plats sågs Per 
Eriksson. Dagen avslutades med en hel 
del mekande. Bilarna skulle ju klara av 
flera äventyr dagen därpå. Sonny och 
Lasse tog ett krafttag och slängde ur 
motorn ur Sonnys 96:a. Sonny var förut-
seende nog att ta med sig en reserv-
motor, som han för övrigt lånat av Herr 
Ekendahl. Vi avnjöt en superb middag 
bestående av grillat kött och bakad pota-
tis med diverse tilltugg, som Görans 
mor, Anna-Lisa, ordnat för oss. 

Uppstigning kl. 8.00 på lördagen. Nya 
äventyr. Vår lekledare tog täten genom 
landskapen. Idag valde jag och Lave en 
herrgårdsvagn, av onämnbart märke, för 
att bl.a. frakta diverse Saabdelar till ex-
port. Resan gick mot grannlandet i väs-
ter. Jag undrar om vi verkligen kom över 
gränsen... , möjligen när vi var ute i sko-
gen och bytte fålgar med några vänligt 
sinnade norrmän. 

Morokulien bjöd på marknad. Det gjor-
des en hel del fynd. Alla verkade nöjda 
med vad de hittat. Hemresa gick på led, 
något som en viss Hen -  Ekendahl har 
mycket svårt för. På något konstig sätt 
blev vi omkörda av team Ekendahl, i 96 
— 63:an, ett flertal gånger. 

Vål hemma började det mekas hej-vilt 
igen. Sonny kastade i reservmotorn och 
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hade att göra en bra stund med den. 
Naturligtvis under glada tillrop ftäri oss 
andra. Bert och John grejade länge med 
Berts — 66:a, Ingen vet egentligen vad de 
sysslade med. Tomerhielm förberedde 
urtagning av motorn på 93:an. Görans 
Monte stod med 
huven avlyft, efter 
Fredrik T:s framfart 
i grusgropen. Fred-
rik E. mekade med 
96-63:an åt mig och 
Lave. Fördelar-
armen hade nött 
ner klacken på bry-
tarspetsarna. Jag 
tyckte väl att den 
"sköt" konstigt 
dagen innan när vi 
hade bilen. lave 
skötte däckbytet, 
från grus till asfalt. 
Tobbe Karlsson 
tvättade av sin nyrenoverade Monte. 
Starkt gjort att busköra med ett sånt fint 
exemplar. 

Göran åkte och hämtade hem en V4:a — 
72, kanonfin, och en Volvo 142 — 69 
också den mycket fin, "fastän han var en 
Volvo", inför kommande utställning. 
Bert utbrast: - Göran, vad har du att säga 
till ditt försvar? Anders, Mange, Boo-
Erik och Toyyan tog det lugnt med en öl 
i trädgården i väntan på middag. 

Pasta å La-Toyya och Tomerhielm serve-
rades, med väl valda maltdrycker till. 
Därefter styrde vi kosan mot den lokala 
folkparken. Naturligtvis i två-takt. Bert, 
Sonny och Fredrik T. var frivilliga cliauf- 

fören I sann 18-års anda stod vi utanför 
parken och spanade in traktens bilar och 
brudar, undertecknad spanade dock en-
bart på bilar. Halva styrkan gick in och 
diggade till oljud från det lokala garage-
band som spelade. 

Söndagen var segstartad i lägret. Efter 
dagens viktigaste måltid, Id. 10.30, 
packade vi in oss i bilarna. Veteranbils-
utställning på Baldersnäs herrgård stod 
som enda programpunkt. Vi körde de få 
kilometrarna i kortege. Det blev jubel 
hos arrangörerna när vi kom 
knattrandes. Vi radade upp våra skitiga 
och dammiga bilar. En del syrliga kom-
mentarer hördes. Något om att: - "Ställa 
en sådan rishög här..." eller - "Han 
kunde väl åtminstone ha tvättat bilen!". 
Andra tyckte det var roligt att vi vågar 
använda våra gammelbilar. Lave vari sitt 
esse. Klädd i lila overall med texten 
"Lave loves Saaaab" på ryggen, gick han 
runt och berättade vad tvåtaktarna varit 

55 



BAKRUTAN 

med om de senaste dagarna. Våra 13 
Saabar tillsammans med Trollhätte-
sektionens 20-talet bilar samt ett 10-tal 
Saabar från trakten dominerade kraftigt 
den c:a 150 bilar stora utställningen. 

Efter helgens äventyr var Stockholms-
gänget angelägna om att komma hem. 
Vi lämnade utställningen redan kl. 14.00. 
På vägen ut i karavan lyckades Boo-Erik 
"Ramma" med konststycket att köra på 
ett stillastående föremål med sin 93:a, 
igen (!), nämligen EkendahLs 93:a, baki-
från. Resultatet av denna incident blev 
ett intryckt bakparti med krossad lykta 
och skyltbelysning, en intryckt främre 
kofångare samt whiplashskador. Det 

packades och lastades. Tändstift och 
vatten kollades. Blåröken låg tät över 
gårdsplanen när bilarna radades upp för 
färd österut. Fredrik och jag tog det 
lugnt, vå' rt nästa resmål med 96— 63:an 
låg söderut, men det är en annan histo-
ria. 

Stort tack till Göran, Anna-
Lisa, Per och Sven Erik samt 
Bengtsfors Motorklubb för en 
jätterolig helg med mycket 
grussprut och blårök. 

Tedochbild Geldallrsson, Bromma 

Vi som var med: 

1.Göran "Rallye" Dahle'n 
2. Gerda "Nybörjaren" Persson 

Kartis: Lave "Veteranen" Persson 
Maskot: Hamlet "Taxen" Persson 

3. Tobbe "Monte" Karlsson 
4. Mange "Fusktrimmam" Dufwa 
5. Per "Lokalkändisen" Eriksson 

Mikael "KK" Karlsson 
6. Boo-Erik "Ramma" Randa 
7. Sven Erik "Infödingen" Larsson 
8. Bert "Bärarm" Ytterhag 

Kartis: John "Smailet" Tyndal 
9. Fredrik "Blydojja" Ekendahl 

Kartis: Torgny "La-Toyya" Dahlberg 
10. Lars "Militären" Mårtensson 
11. Sonny "Sollid" Dahlberg 
12.Anders "Hockey.proffset" Dahl 

13. Fredrik "Junior" Tomerhielm  

96 T-Montecado-66 	Gr.!! 
96-63 (Ekendahls) 	Gr. I 

96 Montecarlo-66 
	

Gr. I 
96-63 
	

Gr. II 
Sport-65 (Görans) 
	

Gr.!! 

93b-58 
	

Gr.!! 
95-64 
	

Standard 
96-66 
	

Gr.! 

93a-57 
	

Gr.!! 

96-62 
	

Gr. II 
96-60 
	

Gr. II 
96-61 
	

Standard + 

93b-59 
	

Gr. II 
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Ytterligare ca 150 
mil i tvåtakt... 
Söndag 18.00 
Efter att ha deltagit i Saabgaragets Pick-
nick genom landet fortsatte vi, Ekendahl 
och Persson, vår semesterresa. Med full-
packad Saab 96-63:a, Fredrik vid ratten, 
jag själv som kartläsare och Hamlet bur-
kandes på packningen i baksätet, begav 
vi oss mot Uddevalla på småvägama och 
så småningom E6:an söderut. Bilen vari 
toppform, trots att vi plågat den hela 
helgen med 100 mils hård körning. 

Motorvägen är ingen vidare turistattrak-
tion, så i Stenungsund tog vi av E6:an 
och körde småvägama längs kusten ner 
till Marstrand. Vi övernattade i ett lånat 
hus på ön utan bilar. Hela orts-
befolkningen håller sig med flakmoppar. 
Det är en imponerande syn när fru och 
hund skjutsas tillsammans med mat-
kassen och ölbacken på flaket. 
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Måndag morgon 
Vi vaknade tidigt, knappt utvilade, och 
tog färjan tillbaka för att resa vidare. 
För enkelhetens skull tog vi oss ut till 
E6:an igen. Passerade Göteborg utan att 
lätta på gasen och fortsatte vår tripp 
längs Västkusten. I Falkenberg svängde 
vi av mot havet igen. Fredrik fick syn på 
skyltar mot Ugglarp. 
— Där finns ett bilmuseum som vi bara 
måste se! Utbrast han. Vi stannade till 
vid Svedinos bil & flygplansmuseum. 
Där inne bland stora, vräkiga gamla 
Volvobilar stod en liten 92:a med intres-
sant bakgrund. Bilen har tydligen tillhört 
vår f.d. ordförande Yngve Ekbergs far 
en gång i tiden. Senare har Saab-Ana haft 
den som utställningsobjekt och slutligen 
skänkt bilen till Heff Svedfeldts mu-
seum. 92:an såg ut att vara i mycket fint 
släde 

Vi åkte vidare längs kusten mot Tylö-
sand och Halmstad. Det märktes att 
"Blåranden" trivdes med att bli utsläppt 
på de krokiga landsvägarna. Efter en kort 
matpaus kände vi att det var dags att 
skynda på lite, vi hade ju några mil kvar 
att avverka. Vi styrde motvilligt ut på 
E6:an igen. Efter Ängelholm vek vi av 
inåt landet för att besöka en Saab-fantast 
från Danmark, som bosatt sig utanför 
Bjuv. En mycket trevlig fikapaus med 
tillhörande Saab-snack gav nya krafter. 
Dags att ta sig via småvägama ner till 
Trelleborgstrakten för övernattning. 
—Vilka perfekta Saab-vägar! Jublade 
Fredrik och trampade lite extra på gasen. 
Jag hade fullt sjå att få stopp på honom 
när det var dags att svänga ner till mina 
släktingars gård. Jag hade förvarnat min 
kusin om att de skulle höra när vi dök 
upp, ändå trodde hon att diskmaskinen 
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pajade när vi rullade in på gården. 

Tisdag mitt på dagen 
Vi slappade hela morgonen. Fredrik 
började känna av nacken ordentligt efter 
Erik "Rammas" påkörning. Dags att 
lyfta igen, mot Östkusten... Fördelen 
med Skånes platta landskap är att man 
ofta har bra sikt långt framåt och Saaben 
är ju byggd för krokiga vägar. Fredrik 

Vi valde vägen via Karlshamn mot 
Tingsryd, där far min och jag fön5vrigt 
tappade oljepluggen och skar motorn på 
vår 96 — 72:a för 20 år sedan (läs 
"Frälsningen" nr 2-98), vidare till Les-
sebo för att leverera bromsdelar till 
Tommy Hemgren, ytterligare en Saab-
fantast i vårt avlånga land. Det bar iväg 
ut mot kusten igen, över till Öland. Nu 
var det äntligen behagligt resväder igen. 

njöt bakom ratten, medan jag tittade på 
alla platser jag besökt som liten. 
Dagen bjöd på gassande sol. Vid något 
tillfålle såg vi en termometer som visade 
33 grader i SKUGGAN! 96:an gick 
vann... Full värme på i bilen! En mycket 
svettig resa upp genom Småland följde. 
Hamlet låg halvt avsvimmad i baksätet. 
Vi fick hälla vatten på honom och oss 
själva ett antal gånger. 

Vi tog in pa hotell i Borgholm, åt en bit 
mat och spolade av oss resdammet 

Onsdag 
Vid lunchtid lämnade vi hotellet. Färden 
gick mot Ölands östra kust, där vi avlade 
ett besök hos Janne Johansson, en av de 
riktigt stora Saab-entusiastema, Fredrik 
var mycket imponerad (Tack för titten 
Janne!). Det var förresten inga problem 
att hitta till Janne. Vi frågade en dam 
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längs vägen efter "Saab-Janne", hon 
skrattade och sa att hon förstått direkt 
van vi var på väg. 

Hemåt kl. 16.00. Nu började det kännas 
i kroppen att vi avverkat c:a 185 mil to-
talt sen vi lämnade Bromma. Vågvalet 
norrut var enkelt, E22:an, snabb väg, 
men inte motorväg. Saaben hade skött 
sig exemplariskt under hela resan. 
Fördelararmen tuggade fortfarande i sig 
klacken på brytarspetsama, vilket innebar 
ett par justeringar under resans gång, 
Några kilometer söder om Söderköping 
var det däremot slutåkt med de brytama. 
Ett snabbt kirurgiskt ingrepp på 10 mi-
nuter sen gick bilen som den skulle igen. 
När vi passerade Norrköping kom det 
första regnet, eller rättare sagt en ordent-
lig åskskur. Vi styrde nosen mot Tony 
Pettersson, för lite kvä llsfika och Saab-
snack. 

Nu var det bara 16 mil kvar. Vi kastade 
oss ut på E4:an i spöregnet. Det blev lite 
spännande när 185:oma gled över de 
vattenfyllda spåren i vägbanan. Bilen 
skulle pressas mot slutet av resan. Fred-
rik ville testa värsting-oljan han blivit 
sponsrad med frän Omega. Vid tank-
ning i Sillekrog kollades stiften. De såg 
OK ut, kanske lite snålt på främre bur-
ken. 

Två och en halv mil från huvudstaden 
tvärdog bilen... Klacken till brytama hade 
gått av! Brytarbyte för tredje gången. 
— Den skar i alla fall inte, sa Fredrik. Det 
låter Yuipp! 
Det kändes ju betryggande. 
Iväg igen... 1:an, 2:an, 3:an, 4:an å så... 
YUIPP! Min kvinnliga intuition sa mig 
att det var bäst att sitta tyst en stund och 
att det nog inte räckte med ett fördelar-
byte när vi kom hem. 
Totalt fick Fredriks 96— 63:a jobba hårt 
c:a 230 mil i höga snittfarter, något som 
"Blå-randen" fixade med bravur. Det 
enda jag som V4:a-tok kan klaga på är att 
jag blivit smått bullerskadad samt att 
sätena i min 78:a passat bättre för min 
rygg, trots extra nackstöd och kuddar. 

Stort tack till Bert Ytterhag som bogse-
rade hem oss de sista få milen till Saab-
garaget. Tro det eller ej, där stod en livs 
levande V4:a Cab (min bil förstås) som 
tog oss ända hem. Det visade sig senare 
att det barn var främre vevstakslagret 
som skurit på motorn, dock inte på 
grund av sponsoroljan. 

Text och bild Gerdaarsson, Bnynma 
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Evenemang 2000 
Hej alla medlemmar. 

Hösten och vintern närmar sig med stormsteg, med fåne träffar och utomhus-
aktiviteter. Det betyder att gammelsaaben nu kan ä en liten översyn inför nästa vår och 
sommarsäsong. Man kan också trotsa Kung Box och utnyttja Saabens fina vinter-
egenskaper, lägga på dubbdäcken, montera kylamiaskeringen och deltaga i någon trevlig 
vinterträff. Titta i kommande nummer av Bakrutan och på vår hemsida för fortlö-
pande och ny information om träffar samt övriga 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 motortidningar och liknande. 

NicklasLindbew 

11 Nov 	Umeåträff, plats och tid: Motorcentrum klockan 11.00 
Kontakta Martin Stenhmd för merinformation. Tel: 0961-61733 

Ventilationsrutan 

Ett stort TACK till alla Er som kom till Uppsalaträffen! 
Ni gjorde denna dag till en minst sagt bilrik upplevelse. 
55 anmälda fordon varav 51 tog sig hela vägen runt -helt fantastiskt! 

Varma Saabhälsningar Gerda, Lave, Gunilla och Carl 

Till Ventilationsrutan skriver ni med synpunIcter, frågor eller 
bara för att få ventilera idéer. Kon sagt allt. Insändarna skickas 
som vanligt till tidningens adress. Redaktionen förbehåller sig 
rätten an redigera/korta ned eventuellt långa brev. 
&d. 
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En solskenshistoria?! 
Bilen på bilden är min Saab 96-65, AC 64586. kortet är taget av min svägerska Inga 
Pettersson troligen under december 1999. Jag har "Elof Plutte" stående i Burträsk, 
Västerbotten. Upplivning pågår. Motorn gick en halvtimma 1999, därefter elavbrott 
("El-off'). "Plutte" är onomatopoetiskt enligt språldärama. Ibland även kallad "Snö-
vit"... ... kärt barn har många... Plutte alias Elof inköptes 1977 för att min äldsta son 
skulle hålla fingrarna borta från en sprillans ny Granada som han ständigt skruvade på. 
1982 ställdes han av, inte sonen utan Plutte. 1999 började återupplivningen. Det går 
långsamt framåt, för närvarande saknas rotor. CWA 296 eller AC 645586 "Plutte" alias  

"Elof" har bara gått 14000 mil och hittills haft två ägare. Det vore f-n om den inte 
rullar nästa sommar. 

TextjohnnyRimbark 
FotaIngaPettersson 
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Nya delar i lager 
Nya delar till din 93,95 och 96:a finns nu i lager. Beställning görs som vanligt från 
SSR:s reservdelsman Rolf Jensen, se adresser nedan. 

Sandplåtar bak till kortnos 96, vänster och höger. 125 kr styck. 
Stötdämpare (Monroe) fram o bak 93 och 96. 200 kr styck. 
Vindavvisare till 93,95 och 96, vänster och höger. 200 kr paret 

Luftfilter till kortnos och långnos. 95 kr styck. 

Beställer gör du per brev, fax eller e-post till: 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7, Olsfors 
517 00 Bollebyggd 
Tel/fax: 033-29 53 69 (Telefontid torsdagar 19-21) 
E-post: reservdelar@saabregistretse 
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SÄIJES: 

SAAB 95-78, röd, sista årsmodellen, avställd i två år, komplett, fm inredning, gott 
bruksskick, Simons 2", bra delar medföljer. Har aldrig haft drag, men kan medfölja. 
Pris 5.000:- 
KennethAndersson, Akeisbetga, *10708-39 78 73 

SAAB 96-75 A, säljes av 2:a ägaren (1:a ägare 75-97). mycket historik, endast 6.200 mil, 
inredning i nyskick, bra däck mm, visst renoveringsbehov. Säljes p gav sjukdom. Ring 
för mer info. Pris 4.000:- eller bud. 
Ulla Ågren, be1019-45 33 96 

SAAB 95-64 säljes i Stockholmsområdet, 13.800 mil, inredning samt kaross i fint skick, 
två tidigare ägare, omfattande renoveringsarbete utfört senaste året, nyren./lackerad 
huv, fram/bakskärmar, dörrar samt balducka, besiktigad 99. 
PatrficKnuIsson, tel 070-519 58 31 eller 08-26 52 33 

SAAB 96-70, bra motor + vxllåda, nya skärmar, 1 tidigare ägare, avställd, lite rost, be-
höver lackas. Pris 4.000:- 
EinarEnglund, Kolarvilc, 745 98 Enköping, tel 0171-802 02 

SAABO -67, bra fungerande och beboligt skick, bes + skattad, gasolvärmare typ 
Eberspächer, gasolkök, vatten 12V + 220V, alla originalbroschyrer mm. Pris 15.000:- 
Carina Kölborn, Tyresö, te108-742 72 70, 0708-93 15 22, e-maill 
kodborn@svvipnetse  

SAAB 96-61, vit, renov.objekt, avställd 83, bra motor, nytt avgassystem, rost i golv, 
någorlunda komplett, säljes p gav tidsbrist, bilen finns i Uppsala. Pris 2.000:- 
Tornas Gustafsson, te10174-717 15 

2st SAAB 96-62, en med mycket bra motor men rostig, en med bra motor och ganska 
rostfri kaross. Pris 5.000 eller bud. 
Jonnyjohnson, tel 026-32073, kväll eller helg 

SAAB 95-66, vit, bes tom  2001-07, dåliga bakskärmar, rost i bagagerum. 2st 
reservdelsbilar medföljer: 95-66 + 95-67. Pris 9.000:- eller bud, ev byte mot 93:a tom  
59 i bruksskick. 
Bo Thoriklsson, tel 0280-122 83 eller 0708-93 99 78 
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SAAB 96-75 i kanonskick, 1 tidigare ägare, 11.300 mil, mörkgrön nybes, aldrig vinter-
köld, fina däck, aldrig rostlagad och det behövs ej nu heller. Pris 15.000:- 
SAAB 96-67 i bra renov.skick, 2 tidigare ägare, 12.000 mil, husarblå, fd rallybil 67-72, 
grupp 1 trim, 1700 cc, rallyfjädrar, koni dämpare, sportratt, varvräknare, ny koppling, 
avställd, OBS! aldrig haft bur. Pris 3.000:- 
Frednlk Ekendal, tel 070-587 88 01, 08- 87 88 00, e-mail: 
fredrikekendal@telia.com  

SAAB 900CD Turbo-83. Denna annons återges häri förkortad verision: I have recendy 
acquired 1 1983 SAAB 900 CD and I am led to believe this is the only one in Australia. 
This vehide has travelled only 51.000 Kims, looks and drives like a new car and the 
intenor is brown leather. I would like to sell/exchange il to someone who appreciate 
the true value of this car. Are you interested or know of any one who may be? Please e-
mail: 
barry.stevensginternode.oruxtorphone +61 8 8390 0111, fax +61883900022, 
mob +610418851945 

SAAB V4-68 " Monte Carlo", vit, 28.000 mil, säljes till Saabentusiast då pärlan behöver 
en uppfi4aschning, i bra bruksskick men lite rost finns, körbart skick men visst missljud 
från växellådan, ej bes på ett år, avställd, verkstadshandbok, bäddset, original 
överdragsfiltar samt gamla slitna vinterdäck medföljer. Pris 6.000:- 
Lena Hill, Halmstad, tel 035-1227 16 kväll o helg, ej efter 22.30, e-mail: 
Hill@home.se  

SAAB 96-66, röd, hyfsat renobj eller reservdelsbil, avställd, 1 ägare 66-98, 99% kom-
plett, reservkaross till Sporten som nu måste bort p g av nytt objekt. Pris:500:- 
SAABO-rutor 3st nytillverkade. Pris: 1.500:- 
Yngve Ekberg, Huddinge, tel 08-774 28 85, e-mail: yngve.ekberg@seb.se  

SAAB 96-61, helrenov, högstbjudande lägst 29.000:-, SAAB 95-64, renobj, bra plåt o 
krom. Pris 12.000:-. SAAB V4-74, renobj. Pris 2.800:- 
Stefan Gustafsson, Frödinge, Skolgatan 1, 598 95 Vimmerby, te10492-403 54 ej 
efter 21.00 

Div delar till en SAAB 93 t ex hel instrumentbräda, rutor,en dön -, huv med lampor, 
baklucka mm, karossen är skogsvrak. delarna i varierande skick och finns i centrala 
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Skåne. 
Lars Gren, tel 0705-33 98 34, e-mail: lars-Bren@kdatam-se  

SAAB 96-65, bra renobj, i stort sett komplett,seriöst rostlagad på vä sida, säljes med 
eller utan drivpaket. Beg plastskärmar till långnos o V4 75:-/st, beg plåtskärmar fram 
till långnos 100:-/st, taklucka "Skyport" liten passar bra till 96:or 300:-, gummi-
stötfångare till 96-75B bra skick 150:-/st, kylare V4-74 150:-. 
Ulfirmdström, tel 0325-710 89, 0703-38 11 01 

Gårdsröjning: SAAB 99 Turbo, förseriebil, renobj. SAAB 99 Turbo 78, hel eller delar. 
SAAB 96-80, akvamarinblåmetallic, hel eller delar. SAAB 99-70, mycket bra original-
skick. SAAB 95-68, bra renobj. SAAB 92-55, reservdelsbil. Inredning 96-69 röd/svart 
bra skick. 900 framstolar + baksäte rött skinn. Framskärmar 93B. Burbåge för rally till 
96. Störtbåge ny det nr 10694. Instruktionsbok MC 850. Supplement till instr.bok MC 
V4. Supplement till instr.bok V4-66. Instruktionsbok Sport-65. Servicehandbok 92 
kopia. Res.delskatabg 92 kopia. Försäljningsbroschyr Sonett R tvåtakt + 93 F svensk 
text samt till 93 GT 750 engelsk text. 
LeifBlomberg,ffirja Lilla Frälsegården, 522 91 Tidaholm„ tel 0502-45042 hem, 
050240840 ath 

"Snobbringar" 4st 2T-fälg utseende + lOst X-eker + ist Monte, Träratt bra skick. 
Stenskottskydd höga rostfria 2 vä +2 hö. Lyktgaller 2st. Bromsslang alu.cyl 58-61. 
Backljus. Jubileums 80:a: papper, plåtar samt inredning i bra skick. 
Gerda Persson, tel 070-557 88 02, 08-87 88 00, e-mall: gerda.persson@tella.com  

Ist "banandunk" original, 4st smidda Mahlekolvar 1 mm öd, 2st hjullagersatser 93-96 
(år56-64), 1 sats bromsbelägg + mont.sats till Sport, 2st öppningsbara sidofönster 
(risiga) till Sport, Monte-block grupp 2, tempmätare 2T (år 64-68), padmingssats till V4 
silvermotor, klockor till V4 ist orange + 5st vita visare, 92 framskärmar h + v, 4st nya 
kolvar 1500 + lmm, 3st nya kolvar standard 1500, verkstadshandböcker: 95,96 + GT 
(60-64), ist mek.ex, ist i pärm, ist 99:a (75-77), div instr.böcker 62-71. 
FredniEkendahl, tel 070-5878801,08-878800 

Delar till 2T kortnos säljes, t ex motorer, vxllådor, kyl, framvagnspaket, fålgar mm, ej 
karossdelar. 
Bengt Svedberg, Trollhättan, te10520-711 46 
V4-delar: ist 7.6 kam + lyftare, lst Std B kam + lyftare, ventiler 42/38 komplett med 
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fjädrar och brickor, nya alubryggor kompletta, 2st nya satser ventilfiädrar standard, ist 
ny frontplåt, 5 nya plåtfålgar med nya kapslar. 
Roland1Claestln, Kvarngatan 16, 570 80 Vitserum, teJ/fax 0495-30108 

Luftfikerhållare 92, hjulnyckel 92, ny kopplingslamell 92, tank + tanklock 92 A, ny 
torkararm 92 + 93. kofångardelar 92, grill V4, ny kofångarmittdel V4, blinkerspilar 12 V, 
div emblem 92 + 93 + 96, div inredning tidig 95:a blå, 4st fotbollsfälgar, skyltbelysning 
92-93, instruktionsböcker 50-80, div rutor 92, renov 750cc motor, 750cc motor + saxo-
matlåda, mm. 
Stefan Gustafsson, Frödinge Skolgatun 1, 598 95 Vimmerby, tel 0492- 403 54 ej 
efter21.00 

2st toppar trim 42/37 ventil, 2st USA ljuspottor, ny varvräknare (aroso), SAAB Sport 
& Rally ratt, exp.kärl stora till V4 rally, kompl sats rallyfiädrar SAAB org, Simon 2" 
främre rör, 4st kolvar 1500 + lmm bra beg, 6st kolvar 1700 + °n= beg, baldjusglas 
V4 65-77 h + v, 2st extraljus Cibie 1 ny + 1 beg, Zst extraljus Hella 192 + kåpor fina, 
batterilåda bak, 2st stänldappar. 
Erik Randa, tel 070-762 22 28 

Byggbeskrivning avstämt avgassystem för gr 2. Pris 500:-. Handledning och 
pappersmallar för tillverkning av en avstämd främre ljuddämpare. Anpassad för att 
passa på original grenrör och avslutas med ett 2" system. Ger en varvvilligare motor 
samt ca 5hp extra eller mer, dvs minst dubbelt så effektivt som SAAB:s enkelkon-
system. Avgassystemet är datorsimulerat på både 1- o 3- förgasarmotorer och funktio-
nen verifierad på en av Sveriges snabbaste 2T SAABar. För att sätta upp Dig på 
beställningslistan ring: 
Nildas Fnander, tel 031-13 72 62, e-mail: xpnildas@hotmaiLcom  

Navkapslar till SAAB 93 årsmodell 1957+ "hjulsidor" (ekrar). 
Lars Andersson Tyresö. 070-542 09 53. grodlotta@hem.utfors.se  

Saab 96-74. Siennabrun, välvårdad, en ägare. Körd 14670 mil. Ett fynd för Saab-
älskaren, säljes av dödsbo. Bilen finns ca 20 km från Helsingborg. Pris: 8000.- eller 
högstbjudande. 
Te1: 070-29 86 399 eller 070-69 48453 
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1700cc V4-motor, hastighetsmätare + förgasare till MC-850, trimavgassystem till V4, 
SAAB kortnostrampbil, lager till V4 växellåda, verktyg för tändinställning 2takt, bultar 
till fotbollsfälgar, 900 Turbo antingen Aero eller lyxturbo helst i fint skick, ANA-nytt 
allt av intresse. Kan byta med Sportdelar. 
Martin Stenhmd, tel 0961-617 33 

Söker stolstommar Sport/MC med eller utan klädsel. Skall användas då jag måste klä 
om hela inredningen, även baksätesstomme är intressant Dessutom om någon har blå 
sidoklärlsel till Sport som är kass, behöver endast det ribbade blå galonet till 
omklädningen. Bilen står i malpåse i avvaktan på att få inredningen klar. Nu hoppas jag 
på att någon säljer sina "bra att ha grejor". Söker även delar för att komplettera sport-
vevaxeln. ist främre ring 716566, 2 st spärrfiädrar 716568, 1 st spärrtapp 716569, 1 st 
tapp 716570, 1 st fördelardrev 716571, även ett främre lock 716509 är av intresse. Har 
Du delar till sportaxel, även enstaka delar, liggande hemma till ingen nytta, slå mig en 
signal eller svara med mail. 
UlfEricsson, Sollebrunn, tel 0322-404 76, e-mail: ulEgundenas.se  

Grenrör + grenrörspadcning till min SAAB 96-63, fräscht begagnat eller helt nytt till 
rimligt pris. OBS! Inga fantasipriser alltså. 
FrechikAndersson, tel 0706-34 13 99, e-mail: saab.9-3@telia.com  

Krokekerfälgar till Sonett II V4. Alla tänkbara skick intressanta, 8 eller 10 ekrar likaså. 
Skeva och fula kan de vara bara de går att renovera. 
Jörgen Trued, tel 013-2740 27, 0709-27 71 99, e-mail jorgen@truednet 

SAAB 96-64, skall vara i gott körbart och besiktigat skick. 
Tärnan D Thulesius, tel 08-581 71 033, e-mail: tilman@algonet.se  

Långnos eller V4 i körbart bruksskick. Bör vara besiktningsbar eller besiktigad och ha 
ett vettigt pris. 
Ulfirmdström, be10325-710 89, 0703-38 11 01 

Är på jakt efter utrustning som suttit på 70-tals polisbilar, t ex saftblandare (Pintsch-
Bamag), taksökare och annat som kan ha suttit monterat in- och utvändigt på min 
SAAB 95 V4-75. Den har varit svartvit och ska förhoppningsvis bli det igen. Mer info 
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på http://come.to/v4   
Erik Spejare, Stationsvägen 12, 840 40 ~avg tel 070-354 67 91, e-mail: 
erilkspejare@berg.se  

SAAB trampbil 2-T eller 900, allt är av intresse oavsett skick. Till SAABO-67: nya eller 
mycket fina bakljusglas, felfria rutor runtom, förtält, originalbroschyr. Till SAAB 95 62/ 
63: Framstolar med blått tyg, golvmattor fram och bak, ekonomiplåt till golv vid fram-
stolarna, felfritt innertak samt krom fram och bak. 
Bo Thorildsson, tel 0280-122 83, 0708- 93 99 78 

Hello, Vm writing from Barcelona - Spain. 
We have a Saab 96 to restore, his body number is: 443062 and his engine number is: 
411599, is from 1967. 
We are trying to restore for next 2001 Rallye MonteCario Classique. 
We need a lot of spares: 
- Front and rear bumpers. 
- Front signals fights. 
- Rear fights and rear license plate light. 
-All doors and windows seals. 
- 4 aluminium mouldings. 
- 4 "tapacubos" - wheels. 
- New engine and new transmision. 
- 

Hector Rätas, e-mail: frccollectioncars@teleline.es  
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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 
Saab 92/93 inkl. GT 
Saab 96 TT inkl. GT, Sport och MC 
Saab 96 V4 inkl. MC, De Luxe 
Saab 95 TT /95 V4 
Saab 99 
Saab Sonett 
Saabo 

Ombudsman 
John Jonasson 
Lennart Holmgren 
Leif Blomberg 
Mattias Roswall 
Magnus Dufva 
Hans Eklund 
Erik Randa 

Telefonnummer 
08-715 24 29 
026-25 70 15 
0502-45042 
0143-13922 
08-5824 7258 
0514- 272 22 
070-762 22 28/ 
08-646 49 99 

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

Styrelsen för SSR 
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%108 

i 

4s. 

I 1 
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Martin Stenlund 
Krok-vägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 

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

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 

MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Gristorp 
Tel: 0514-27222 a Rolf Jensen 

Bäckvägen7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 

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

070- 5-979333 
Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 
ssr-saab-skaania@saabregistreise 

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

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

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 
ssr-trollhattan@saabregistret.se  

Hans Höglund 
Lundåkravägen 4 
24651 Löddeköpinge 
Tel: 046-77 54 42 

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

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