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Sköna maj välkommen! 

Tiden går fort. Fortare och fortare tycks 

det, åtminstone då det gäller att knåpa ihop 

en ordförandespalt för Bakrutan. Nåväl, 

det är en förmån, snarare än en tung plikt. 

Våren har med viss tveksamhet infunnit 

sig, och de första turerna med 

gammelsaabama har skett. 92:an startade 

med lite handpåläggning. Det välbekanta 
tickandet från bränslepumpen uteblev då 

jag vred om tändningsnyckeln. Men ett rått 

knack på bränslepumpen med handtaget 

på en skruvmejsel återställde ordningen. 

Ut med choken, drar starthandtaget och 
motorn startar snällt med ett välbekant 

smattrande ur avgasröret. Därefter en 

premiärtur på landet. Härligt! 

Något om resten av vagnparken kanske? 

96-66:an vilar likt Törnrosa och är för öv- 

rigt till salu. Vår treårige son Erik har adop-

terat 99-71:an, och det verkar därmed som 

om återväxten är tryggad. 99T-78:an står 

uppallad i garaget sedan alltför lång tid till-

baka. Om de andra bilarna kan jag skriva 

en annan gång. 

Årsmötet 

Vi har i mars månad haft ett välbesökt års-

möte. Ett 60-tal medlemmar mötte upp 

på Järnvägsmuseet i Gävle. Det var sed-

vanliga å' rsmötesförhandlingar, med tilläg-

get att föreslagna stadgeförändringar före-

slogs och godkändes. Som en konsekvens 

av att klubben byter namn ändras stad-

garna för att spegla detta. Stämman gav 

också styrelsen tillsammans med lokal-

sektionema mandatet att arbeta fram nya, 

gemensamma stadgar för lokalsektioner-

na. Resultatet gäller som interimsstadgar 

fram till nästa ordinarie årsmöte då de skall 

fastställas. 
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Årsmötet innebar också att två 
styrelsemedlemmar avgick, och två nya 
valdes in. Göran Kölborn avgick efter 
många års troget och förtjänstfullt arbete 
som sekreterare. Nicldas avgick som klubb-
mästare. Tack Göran och Nicklas för er tid 
och energi som ni lagt ned för SSR! Göran 
träder dock inte tillbaka helt och hållet. 
Göran fortsätter som huvudansvarig för 
MHRF-försäkringarna. Ny på den tunga 
sekreterarposten är Hans Willebrand. 
Hans har ett stort kontaktnät och ett gedi-
get Saabkunnande. Som ny klubbmästare 
får vi Gerda Persson. För första gången i 
SSR 's historia har vi en kvinna som 
styrelsemedlem. Välkomna Gerda och 
Hans! Tillsammans skall vi jobba för 
gammel-Saabarnas och ägarnas bästa. 

Saabregistrets ekonomiska resultat från år 
2000 var mycket bra, vilket ni kan se lite 
längre fram i tidningen. Nästan lite väl bra 
för att vara en ideell förening. Överskottet 
går självklart tillbaka till medlemmarna i 
form av t.ex. nytillverkningar av reservde-
lar. 

Reservdelar 
Vi har kommit överens med Sonett Club 
Sweden om att våra klubbars medlemmar 
har rätt att handla nytillverkade delar ur 
klubbarnas respektive reservdelslager. 
Observera att det endastgäller nytillverkade 
delar. Vi fortsätter förstås med vår nypro-
duktion av reservdelar, och synpunkter och 
förslag på nytillverkningar är välkomna. 

Festligheter 
Som ni säkert redan vet, anordnar vi till- 
sammans med Saab och Turboklubben 
Saabfestivalen den 16 - 17 juni i Trollhät- 

tan. I samband med det byter vi officiellt 
namn till Svenska Saabklubben. Vi firar 
också vårt 25-års jubileum. Men det är inte 
bara Saabregistret / Saabklubben som har 
jubileum. Club Sonett Sweden firar 20-års 
jubileum och Saab Turbo Club of Sweden 
firar 10-års jubileum. Ett stort grattis till 
jubilarerna Sonettklubben och Turbo-
klubben! Helgen innan, den 8- 10 juni, är 
det dags för den stora internationella Saab-
klubbträffen i Finland. Mycket på en gång 
kan tyckas, men tanken var att Saab-
entusiaster som kommer långväga ifrån 
skall få lättare att delta i båda arrang-
emangen och att vi därmed ger draghjälp 
åt varandra. Nu räknar vi med att ordna 
några aktiviteter för de långväga gästerna i 
Sverige. Idéer? Hör av dig till Gerda! 

Samverkan 
Nyligen träffades representanter för de 
Svenska Saabldubbama för att möta Örjan 
Åslund, som är Torsten Amans efterträ-
dare på posten som informationschef för 
Saab Sverige. Örjan presenterade bland 
annat en del ur Saabs marknadsförings-
strategi, och det står klart att man inte 
kommer att nöja sig med de nyligen vunna 
framgångarna. Det gavs också tillfälle till 
samtal med andra klubbar. Respektive 
klubb gjorde också en kort presentation 
av sin verksamhet. 

Politiker och bilar 
Som ni vet gjorde näringsminister Rosen-
gren ett utspel om en form av straff-
beskattning på äldre bilar. Sannolikt var 
det ett "provskott" för att testa opinio-
nen. Jag frågade MHRF vad de gjort åt det 
hela, och de hade som väntat redan reage-
rat, dels genom att skriva ett brev om 
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veteranhobbyns betydelse till Rosengren, 

dels har MHRF också agerat via sina poli-

tiska kontakter. 

Internet, igen... 
Som bekant hanterar jag utöver 

ordförandeskapet också våra hemsidor se-

dan fem år. Med småbarn hemma och ett 

arbete som tar alltmer tid blir det lite väl 

mycket. Därför är det nödvändigt med 

någon/några som kan assistera i jobbet 

med hemsidoma. Annars kommer upp-

dateringen och utvecklingen av vår hemsida 

helt enkelt avbrytas. Tråkigt, men sant. 

Mejla till ordf@saabregistret.se  och anmäl 

ditt intresse av att hjälpa till. 

Det var allt för denna gång, vi syns på 

sommarens träffar! 

Martin 

Nytillverkning av inredningstyg till Saab 96- 
1967/68 

Rolf Jensen har varit i kontakt med ett väveri angående tillverkning av det tegelröda 

inredningstyget till -67/-68, både standard och Monte Carlo. Tyget passar röda, vita och 
grå bilar. Vi har fått tillbaka en provbit och jämfört med originalet. Det nya är något glesare 

i vävningen än original, men utseendemässigt exakt lika. För att SSR skall gå iland med en 

nyproduktion krävs ca 30 intresserade. Jag har tagit på min lott att försöka fårdigställa en 

intresselista. Hittar vi tillräckligt med intresserade, sänder jag listan till Rolf som sedan går 

vidare. Samtliga som är intresserade kan anmäla sig till mig. Priset blir 1000-1500 kr per bil. 

Anmälan till: 
Ulf Ericsson 
Domherrevägen 3 
466 30 Sollebrunn 
Tel: 0322-40476,070-6300212 
Fax: 0322-83920 
E-post: ulf.ericsson@mbox301.swipnet.se  
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Fortsätt- 
ning på 
berättelsen 
om HXE 
404 

    

Historien böljar sommaren 
1997 när jag bläddrade i boken "från 
2- takt till turbo", och började fiindera 
på vilka tävlingsbilar utav Saabs 
fabriksbilar som fanns kvar. Sagt och 
gjort. Jag började bläddra igenom de 
gamla rallytidningar och böcker som jag 
samlat på mig. Alla registreringsnum-
mer som jag såg på bilar kollades mot 
Bilregistret. Det fanns en del bilar kvar, 
men ibland så blev det ett bilsläp, en 
ny Volvo 850 etc. etc. Efter några 
kvällars idogt forskande så fanns det en 
hel hög med bilar som var värda att 
kolla upp. Det var på detta sätt jagfann 
Stigs forna 99:a 16- ventilare. 

Bilen fanns i Trångsviken mellan Öster-
sund och Åre. Jag ringde upp ägaren och 
frågade lite om bilen. Han berättade att 
han köpte bilen som reservdelsbil och 
skulle ta motor och låda från den. Men 
det blev aldrig utav utan bilen blev stå-
ende hos honom. Jag frågade om bilen, 
den hade blivit civilbil, om den var till salu 
och visst, det gick bra att köpa den. Men 
skicket var inte det bästa. Med det i åtanke 
så fanns det två alternativ, antingen att han 
skulle skicka ner identiteten och jag slapp 

en resa upp till Jämtland. Men samtidigt 
så kändes det hemskt att inte åka upp och 
kolla, det kanske fanns lite kul saker på 
den som man gick miste om. Ägaren pra-
tade om luftintag under kofångaren i fram 
och plåtförstärkningar på bärarmarna. 
Det var ju tävlingsgrejer. Jag bestämde 
mig för att bilen skulle hämtas. Frågan 
var bara när, då jag inte hade någon 16- 
ventilsmotor i min ägo så var det ju ingen 
brådska. Jag nämnde för ägaren utav bi-
len att det kanske tog ett tag innan bilen 
skulle hämtas och det accepterades. Det 

kom att ta närmare två år... 

Jag började fråga runt om det fanns nå-
gon motor som kunde finnas till salu, ev. 
bara ett topplock. Men det var stört omöj-
ligt. Jag annonserade men inget napp. En 
del sade till mig att jag kunde sätta i en 
nyare 16-ventilsmotor och konvertera till 
Webrar, men hur kul skulle det vara. Nä, 
jag gav mig fan på att hitta en motor, om 
de så skulle vara i Australien så skulle jag 
bara ha tag i en. Jag började lusläsa alla 
gamla rallytidningar jag kom åt, följde upp 
spår som jag fått. En bil jag visste gått 
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som 16V var EAT 522. Eklund körde den 
i RAC-rallyt 77, så jag kollade om bilen 
fanns i livet idag och det gjorde den. Jag 
ringde till bilregistret och plockade ut alla 
handlingar på bilen. Då kom alla ägare 
fram, sen visste jag också att Erkki 
Temmes åkt 16-ventilare. Jag ringde Ray-
mond Eriksson i Märsta. Jovisst, han 
kom inte ihåg registreringsnumret på 
Erldds 99:a, men jag kunde återkomma 
om en vecka. När jag ringde efter en vecka 
så var det ett kul sammanträffande, Erkkis 
bil hade revlummer EAT 522... Kanske 
det möjligtvis skulle leda mig till en mo-
tor! 

Efter ytterligare några dagar kom pappren 
från bilregistret. Det blev några telefon-
samtal till gamla ägarna av 99:an. En del 
mindes efter lite hjälp på traven... Efter-
som man inte får tag i alla ägare i den fart 
man vill så ringde jag från båda hållen. 
När inte den äldsta svarade, så ringde jag 
från den ägaren som ägde bilen idag. Till 
slut så påträffades rätt person. Det var 
Hans Norell i Sunne, han hade ägt bilen 
och tävlat med den i rallycross. 
Reghandlingarna på bilen ärvdes, så iden-
titeten lever vidare än idag, men gamla 16V 
blev rallycrossbilar. 

Hans berättade att han sålde bilen 1989 
till en BP-Mackägare i Björna som låg ut-
anför Östersund som bara var intresserad 
utav bilen. Då han skulle sätta i en turbo-
motor i bilen, var 16-ventilaren utav ringa 
intresse. Hans mindes inte vad han som 
köpte bilen hette, men då man hade lite 
data på honom så borde det ju vara en lätt 
match att spåra fram honom. Nu började 
ju det bli riktigt kul, äntligen hade jag nåt 

att gå på, inte bara återvändsgränder som 
jag tidigare hamnat i. Jag förutsatte att 
mackägaren idag var Statoil-ägare då alla 
underbara BP-mackar försvann från 
Sverige och ersattes av bensinbolag av 
mindre hedervärd rang. Sagt och gjort, 
nummerupplysningen ringdes upp och 
Östersund begärdes. Det var den under-
bart klingande orten Björna som skulle 
kollas på Statoilmackar. Det blev total tvär-
nit, det fanns ingen ort som bar namnet 
Björna. Suck, tänkte jag. Tänk om orten är 
så liten så den går under annat namn. Jag 
mindes en gång jag åkt tåg och passerat 
orten Bastuträsk. Det jag såg var en SJ-
pall som perrong, en skylt med ortsnamnet 
och en lutad rostig cykel som vilade mot 
denna. Tänk om Björna var lika stort... 
Vilket skräckscenario! Som andra åtgärd 
plockades postnummerkatalogen fram 
och vilken lycka man kände när jag såg or-
ten Björna i ortsregistret. Det visade sig 
att samhället låg utanför Örnsköldsvik, 
inte Östersund. Nytt försök på nummer-
upplysningen och nu kollades 
Statoilmackar igen. Nej det fanns ingen 
Statoil i Björna, ingen bensinstation alls, 
men det fanns en Shellmack i en närlig-
gande ort. Jag tog numret till denna och 
hoppades att mackägama kanske hade koll 
på varann. En tjej svarade och jag frågade 
efter mackägarn. Efter och ha presenterat 
mig och mitt ärende så berättade han att; 
visst så finns det en f.d. rallycrosså'kande 
bensinstationsägare i Björna. Men idag så 
heter det ICA-Mack! Jag fick numret till 
ICA-macken, och nu började det att kän-
nas fruktansvärt nervöst. Tänk om den 
fanns kvar? Sagt och gjort, jag ringde upp 
Sven-Erik Högberg på ICA-macken i 
Björna och frågade om det var han som 
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köpt rallycrossbilen i Sunne. Och det 
stämde. Han hade åkt med bilen ett tag tills 
den karossmässigt &lierade och reglementet 
sprungit förbi bilen. Då såldes turbomotor 
och växellådan bort Bilen blev folkracebil. 
Men 16-ventilsmotorn då, vad hade hänt 
med den? "Jo den har stått i min smörj-
grop sen 1989", sade han. "Jag startade upp 
den en gång i garaget här hemma sen så 
åkte den neri smörjgropen, och där har den 
stått." Några lokala ungdomar hade velat 
köpa motorn och åka på isen med, men de 
tyckte han skulle vara synd så där stod den. 
Jag berättade vad jag hade för bil och att jag 
saknade motorn till, så jag frågade om den 
kunde vara till salu, och visst var den det 
"Du får bjuuu.." sade han. Jag vet att priset 
inte är det roligaste på dessa motorer, så 
rädslan spred sig, tänk om han vill ha 50 
000:1 Jag sade som det var och berättade 
att jag kan inte bjuda nåt beroende på att 
jag inte vet om du vill ha 1000 kronor eller 
50 000 för motorn? "Det är bättre du säger 
ett pris". Njaa sa han, några 50 000:- ska jag 
inte ha men du får ge mig 10 000:-När de 
orden träffade min trumhinna så 
skanderade hela mitt sinne: KÖP KÖP 
KÖP! Äntligen hade jag träffat på en av 
dessa underbara demonmotorer som bil-
sport skrev i sin presentation av bilen hös-
ten 1975. 

Jag och Sven-Erik gjorde upp affären per 
telefon och hämtning skulle ske någon 
gång på vårkanten. Då skulle två flugor 
slås i en smäll. Både motor i bil skulle 
hämtas samtidigt. Motorn utanför Ö-vik 
och bilen norr om Östersund. Jag började 
planera här på hemmaplan för hur det 
skulle gå till och enligt planerna skulle det 
ske 8 april, 2000. 

Bil och släp hyrdes och allt var frid och 
fröjd tills jag kom för att hämta bilkärran. 
Det var en vanlig täckt bilkärra med jalusi-
dörr bak! Det hade blivit nåt fel där med 
tjejen som tagit emot min telefonbokning 
på Bilia i Skövde. Nej, de hade inga 
biltransportkärror ens, så vad göra? Detta 
var fredag förmiddag och alla hade hyrt ut 
sina kärror. En kärra fanns att tillgå för 
helgen, men den var tvungen att vara 
hemma söndag middag igen. Det var bara 
ta tjuren vid hornen och planera om res-
rutten. Jag hade ju ordnat men boende 
mellan lördag och söndag hos en kompis 
i Östersund men nu så spolierades detta. 
Avfärden från Stora Levene skedde kL 02.30 
natten den 8 april. Jag skulle mellanlanda i 
Gävle där en v4 motor skulle byta ägare. 
Men i röran så glömdes telefonnumret till 
killen i Gävle som skulle ha motorn så det 
blev inte någon lyckad start på resan. Vi 
skulle träffas på Statoil på infarten i Gävle 
och lasta om motorn. Men då jag inte hade 
hans telefonnummer blev det problem. 
Jag finkammade telefonkatalogen och 
ringde de med samma efternamn, men 
träffade inte rätt. Vad göra, jag frågade 
tjejen i kassan om jag kunde få ställa mo-
torn bakom macken tills jag kom tillbaka 
hem igen då jag kunde meddela killen att 
den fanns på Statoil för avhämtning. Hon 
var helt underbar och tyckte det var synd 
att den skulle stå ute så jag fick ställa den 
inne på deras inlastningslaget Tack än en 
gång till tjejen på Statoil i Gävle, om nå-
gon av er läser detta. Det räddade min dag. 
Efter denna fadäs så var jag nu på väg mot 
Demonmotorn. 

Det blev en fin resa. Vädret var bästa 
tänkbara med strålande sol och blå hinn- 
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me!. Så det var bara att beta av mil. 85 
mil stod mätarn på när jag klev ur på ICA-
macken i Björna kl. 12.30. Efter lite koll 
på motorn så lastades den in i skuffen på 
V70 kombin. Aldrig har väl en Volvo haft 
en så trevlig motor i sig! Vi gjorde upp 
affären och med ett lycka till från Sven-
Erik så var jag på väg mot Östersund. Då 
jag hade hittat en väg på kartan som man 
kunde gena ner till Sollefteå från Björna 
så skulle ju det gå alla tiders, fast efter 
samspråkning med Sven-Erik om vägval 
så fick jag avrådan att inte åka den vägen 
då den inte var plogad. Jag fick åka till-
baka samma väg jag kom och åka några 
mil söder om Ö-vik och där åka väg 335 
mot Sollefteå. Det var nog de värsta 86 
kilometrarna jag åkt någonsin. Det tog 
mig 2,5 timma att komma dit, tjälskotten 
var djupa som Göta kanal. I skuggsidan 
där solen inte kommit åt snön var det rena 
Mintexrallyt 1979. Trots detta så var det 
90 skyltat! Jag var helt matt när jag kom 
till Sollefteå. Njurbälte hade behövts! 
Undrar vad som hänt om man hållit de 
90? När jag kom in på Shell i Sollefteå 
och skulle betala bensinen jag tankat, sade 
mannen i kassan med ett litet illmarigt 
leende. "Jag ser att du har kommit från Ö-
vik". Så det syntes nog att man var sli-
ten... Väl iväg igen mot Östersund så 
började bilarna blinka mot mig och det 
brukar ju vara en varning för poliskontroll 
eller nåt. Men rätt som det var så var ju 
hela vägen full utav renar. De fanns över-
allt! Vad svårt det var att se dem, de som 
stod mitt i vägen var ju inte så svårt att se, 
men de som var bredvid vägen var väl ka-
mouflerade. Sen var de ju helt orädda för 
bilarna så man fick sicksacka genom hund-
ratalet djur i myrfart. När jag hade någon  

mil till Östersund då avtog renplågan. 
Jag skulle till samhället Trångsviken ca 6 
mil norr om Östersund. Väl där så stod 
Stickans gamla rallyracer där och glänste. 
Nej, skämt åsido. Det var en riktig lump-
hög som hämtades, men ändå rätt bil. När 
jag öppnade huven så fanns där spår av 
missad maskering vid lackeringen så gång-
järnen till huven har den opalgröna färgen 
på sig. Lastningen av bilen fixades på en 
timma. Sen gick resan hem mot hemmap-
lan. Klockan var nu halv nio på kvällen 
och nu så började det kännas att jag skulle 
behövt stanna och sova hos min kompis i 
Östersund, men då kärran skulle vara 
hemma söndag middag senast så var det 
bara köra vidare. Klockan tre på natten så 
tog tröttheten överhanden. Då började jag 
se saker som inte fanns. Det var breda ly-
sande saker som jag såg en bit bort, men 
ju närmare jag kom dem desto smalare 
blev de. Först när jag var alldeles framme 
vid dem så var det snökäppar jag såg. Jag 
satte på full värme i bilen och åkte in på 
närmaste parkeringsficka för att sova en 
liten stund. Mobilen fick bli väckarklocka. 
En timme skulle bli bra. Jag plockade inte 
ens upp sovsäcken, men det ångrades när 
jag vaknade i skinnsätet. Fy satan vad kallt 
det var, utetemperaturen var 4 minus och 
det var isande kallt i bilen. Jag startade bi-
len och ville bara ha värme fort. Värmen i 
sätet sattes på max, allt för att komma 
igång igen. Värmen kom snabbt tillbaka, 
men inte var jag piggare av en timmas 
sömn. Jag såg fortfarande saker. Denna 
gång små svarta kvadrater i synfältet som 
bara försvann. Jag bestämde mig för att 
sova en stund till, nästa parkeringsficka lå-
nades i 2 timmar och 15 minuter. Då an-
vändes sovsäcken. Detta var det jag be- 

10 



BAKRUTAN 

hövde. När jag vaknade var jag pigg igen. 

Bilen startades upp och värmen som för-

svunnit kom tillbaks efter en stund. Kl. 7 

på morgonen så var Mora i antågande. Där 

hälldes bensin i bilen och kaffe med två 

härliga baguetter intogs som en delikat fru-

kost. Solen var så smått på väg upp och 

det såg ut att bli bra väder även denna dag. 

Sen var det rena tranportsträckan hem till 
"Slåtta". Klockan halv elva på söndag för-

middag var jag hemma på uppfarten. 205 

mil på 32 timmar med 3,15 timmars sömn 

för att dra hem lite järnskrot. Det borde ju 

nästan vara uppe i Ekendahls division vad 

gäller resor! (Du avgör Fredrik). Visst 

måste man vara lite smått galen att för-
svara en sån här resa. Bränna av massa 

pengar på en gammal bil som jag kunde 

ha köpt en möe bättre här nere. Jag har 

aldrig förnekat det faktum att jag kanske 

är lite små en... 

För att gå tillbaka till vad som hänt efter 

jag hämtade sakerna i norr så hände en kul 

episod förra sommaren. Då jag har kon-

takt med en 16-ventilsägande man i Stock-

holm så berättade han för mig att fabriken 

lät gjuta upp fem st. växellådshus i värsta 

legeringen. Detta gjordes utav företaget 

Karl Schmitt i Tyskland. Han berättade att 

han sålt sin växellåda med bilen han hade. 
Vem vet, den kanske fanns kvar? Bil-

registret anlitades igen och ägarna ringdes, 

en efter en. Karossen stod på Frösön, men 

ingen växellåda där. Den som köpt bilen 

först utav Lars, kom ihåg att han sålt väx-

ellådan med bilen och det där konstiga 

diffhuslocket var med. Näste ägare svarade 

inte, så efterföljande ägare ringdes. Nej sade 

han. "När jag hade den satt det Trollspeed-

motor och 7:34 i den", och någon sådan 

låda hade inte han sett. Till slut så sva-

rade tredje ägaren, och visst han kom ihåg 

lådan. Jag tror den står i min ladugård till 

99%. Ring mig om en vecka sade han. Ef-

ter en vecka ringdes han upp. Jo visst, han 

hade hittat lådan och diffhuskåpan. Vad 

skulle nu detta kosta? "Ja du" sade han, 

jag har ingen nytta utav den så den kan du 
få. Än är inte undrens tid förbi. Min kom-

pis Henningsson från Slädene inkallades. 

Då han numer bor i huvudstaden fick han 

uppdraget att hämta lådan. Detta passade 

utmärkt då han skulle hem till byn på se-

mester. Väl där på Seat fick han framföra 

mitt stora tack för lådan. Han fick förman-

ingen att "gamla Saabar inte ska stå still, de 
ska rulla" och med ett krav på att han skulle 

få provåka när bilen är klar. Naturligtvis är 

det helt på sin plats. Tack än en gång Mag-

nus i Vallentuna. Jag hör av mig när det är 

dags för provkörning! 

Just nu så står den i väntan på renovering 

men jag samlar på mig allt till bilen jag kan 

hitta. Halva nöjet är ju bara ringa runt till 

alla gamla rallyrävar som berättar minnen 

från svunnen tid. Senast i raden av fynd är 

Heuer kartläsarklockoma, vilket är under-

bara små konstverk. När de sedan ligger i 
originalkartong med instruktionsböcker 

och garantibevis då blir man lite knäsvag. 

Nu får det väl vara slut på den här berättel-

sen för denna gång, men jag hoppas kunna 

fortsätta om denna bil i kommande num-

mer av Bakrutan. Sen så finns ju berättel-

sen om hur jag hittade Malins service bil. 

Men det får också bli en annan berättelse... 

Text & bild: Åke Svatitesson. St. Levene 
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BAKRUTAN 

Gratis säkerhetstrycksak 
till alla medlemmar! 

Alla MERF-klubbar har fått erbjudan-
de om att gratis till alla klubbmedlem-
mar få ett exemplar av det 40-sidiga 
häftet "Risk och säkerhet" som Bo Kall-
hagen skrivit. 
Det tar upp många aktuella frågor, t.ex. 
hur man löser brandskyddet för fordon och 
garage, vilka produkter som är bra när det 
gäller att förhindra stöld av fordon, hur 
man bör läsa sitt garage, hur man inreder 
en verkstad eller garage på säkert sätt, hur 
man skall skydda sig vid lödning, svetsning 
och slipning, hur man bygger en enkel sprut-
box med ventilation, hur man handskas 
med färg och andra brännbara ämnen och 
hur man bör agera för att vara så miljövän-
lig som möjligt. 

Som bilaga finns en folder med special-
erbjudanden om att till förmånligt pris fä 
köpa brandsläckare, stöldskydd för bilar, 
batterifrånskiljare, lås för motorcyklar och 
annat nyttigt. Erbjudandena kommer att 
vara tidsbegränsade till sommaren 2001. 

Nästan alla klubbar har tackat ja! 
Med några få undantag har MHRF-klub-
barna bett att fä en upplaga så att det 
räcker till alla medlemmar. I de klubbar 
som har tackat nej (oftast därför att de 
tycker att portokostnaden blir för hög) kom-
mer MIIRF-försäkringen att sända ut tryck-
saken till de medlemmar som har MHRF-
försäkring. 

Tyvärr betyder det att övriga medlem-
mar i dessa klubbar inte kommer att kun-
na utnyttja de förmånliga erbjudandena. 
Vi är ledsna för det, men det är naturligt-
vis klubben som avgör om de vill sända ut 
häftet eller ej. 

Björn-Eric Lindh 	Helen Elmgren 

SAAILARFORD ON 
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Trafiksäkerhetsåtgärder för mc-förare 
Under förra årets förbundsstämma behand-
lades bland annat insatser för att höja mc-
förarnas säkerhet. Det som diskuterades 
var bättre skyddsbeklädnad och körträning. 
MHRF:s styrelse har utsett ett försäkrings-
utskott som har fått till uppgift att titta på 
dessa frågor. I utskottet ingår Bo GB Kall-
hagen, sammankallande, Gilbert Falken-
ström, GMHK, Sture Nilsson, MCV och 
Hampus von Post, MCHK. Vid frågor som 
rör körträning ersätts Hampus von Post av 
Björn Weissmann, MCHK. 

Just nu pågår ett förberedelsearbete an-
gående gemensamt program för körträning. 
Som ett led i detta har en skrivelse om 
utskottets arbete och en kommande kör-
träningskonferens gått till de 51 MHRF-
klubbar som har mc-medlemmar. Varje klubb 
ombads skicka en representant som sedan 
kan informera vidare om det som behand-
las. 

Syftet med konferensen är att diskutera 
hur man kan öka säkerheten genom kör-
träning och presentera ett MHRF-förslag 
till program. Även skyddsutrustningsfrå- 

gor kommer att behandlas. Konferensen 
kommer att äga rum i Karlstad den 17 
mars. MHRF kommer att stå för konfe-
renskostnader, lokal och mat mm. Konfe-
rensdeltagarnas klubb får stä för resekost-
naderna. 

Den stora frågan är: "hur skall vi gå till 
väga för att höja trafiksäkerheten för våra 
mc-förare?" Informera och åter informera 
är ett bra verktyg. Jag tror mindre på för-
slag om att höja försäkringsavgiften eller 
alternativet ingen körträning, ingen för-
säkring. Jag tror mer på lösningen att vi 
tillsammans över klubbgränserna fortlöpan-
de diskuterar hur vi kan höja säkerheten. 
Det finns så många bra förslag ute i klub-
barna som måste tas tillvara. Låt oss göra 
det! 

Efter konferensen kommer jag att kort 
redovisa arbetsläget i kommande "PåGång". 
Vid höstens förbundsstämma kommer na-
turligtvis en ordentlig redovisning. 

Bo GB Kallhagen 
Sammankallande i försäkringsutskottet. 

MHRF:s Nordiska Annonsmagasin 2000 
Annonsmagasinet är ett specialnummer av 
"MHRFs Nyhetsblad" och kommer ut en gång 
per år i slutet av november. Det omfattar 
f n 64 sidor, är i tabloidformat (som de fles-
ta kvällstidningar) och innehåller privata 
radannonser samt företagsannonser med i 
första hand sådant som har med vår hobby 
att göra. 

I början av december skickades (något för-
senat) Annonsmagasinet ut till medlemmar 
i så gott som samtliga klubbar anslutna till 
Motorhistoriska Riksförbundet. Dessutom 
gick det ut till över 13.000 medlemmar i c:a 
40 norska klubbar anslutna till Norges mot-
svarighet till MHRF, d v s Landsförbundet 
av Motorhistoriske Kjoretoyklubber, LMK. 
Det blev den största upplagan på många är, 
över 70.000 ex. 

Orsaken till att Annonsmagasinet blev för-
senat var att några klubbar hade missat att 
skicka ut information och annonsblankett till 
sina medlemmar. Av två onda ting, ett halvt 
Annonsblad i tid eller ett helt försenad val-
de vi det senare. Vi tänker se till att Annons-
magasinet kommer ut i tid nästa gång och 
hoppas naturligtvis att klubbarna skickar ut 
all information till sina medlemmar i god tid. 

Om du inte har fått bladet kan det anting-
en bero på att din klubb inte har beställt den 
åt dig eller i undantagsfall att den har för-
svunnit på posten. 

Några har påpekat att dom får flera ex av 
Annonsmagasinet och det beror på att man 
är med i flera klubbar. Vi får numera adres-
serna i sådan form att vi kan sortera bort 
eventuella dubbletter. De av er som ändå 
vill ha dubbletter får höra sig till oss om 
detta på telefon: 0411 -62147 eller e-post: 
geijers.ega@swipnet.se  

Annonserna i Annonsbladet är ungefär 
lika fårska som i andra motortidskrifter. De 
flesta breven med annonsunderlag får vi de 
sista dagarna före stoppdatum. Ändå händer 
det att saker är sålda när bladet när läsar-
na, men det händer också i andra tidskrifter. 
Ta och jämför annonserna i ett par av de tid-
skrifter som finns att köpa i handeln. Sam-
ma bilar, mc och delar upprepas i flera må-
nader eftersom många skickar in annonserna 
till flera tidskrifter. Så om något är sålt innan 
Annonsmagasinet kommit ut har annonsören 
troligen annonserat på flera ställen. 

Gunnar Geijer 
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MHRF ordnar kurs i föreningskunskap 
24 - 25 mars 
Det har hunnit hända en del sedan förra 
gången MHRF höll utbildning i förenings-
kunskap 1994. Nya klubbar har anslutit 
sig till förbundet och många gamla klubbar 
har fått nya styrelsemedlemmar. Det har 
också skett förändringar i lagar och förord-
ningar som är viktiga att känna till när det 
gäller ideell verksamhet. 

Viktigast av allt är nog ändå att stödja 
klubbarna i arbetet att få in friskt ungt 
blod i styrelserna och det kan kursen i 
föreningskunskap bidra med genom att vara 
en inkörsport till styrelsearbete. Därför 
räknar MHRF med att klubbarna nu ut-
nyttjar tillfället att låta sina "påläggskal-
var" få möjlighet att skaffa sig kunskaper i 
en förenings uppgift, organisation och styr-
ning och det kanske redan innan man går 
in i en klubbstyrelse. 

Kursen, inklusive helpension i dubbel-
rum, föreläsningar och material, bekostas 
dels av MHRF och dels genom bidrag ur 
vinstdelningsfonden med Folksam, endast 
en anmälningsavgift på 150 kronor per del-
tagare tas ut. 

Under kursen kommer vi att diskutera 
de flesta frågor som kan vara aktuella för 
personer som sitter i en förenings styrelse, 
t.ex. styrelsens ansvar, medlemmarnas rät-
tigheter, föreningens stadgar och juridiska 
status, föreningens eventuella skattskyl-
dighet, de olika ledamöternas uppgifter,  

föreningens möjlighet att betala ut ersätt-
ning m.m. Kursen arrangeras av Motorhis-
toriska Riksförbundet i samarbete med SISU 
Idrottsutbildarna. 

MHRF erbjuder medlemsklubbarna att 
deltaga med: 
1 person för klubbar med medlemsantal 
mindre än 100 medlemmar. 
2 personer för klubbar med 100 —999 med-
lemmar.. 
3 personer för klubbar med 1000 eller fler 
medlemmar. 

Klubben kan även anmäla intresse för 
eventuella reservplatser. 

Kursen startar lördagen den 24 mars 
kl 10.00 på Aronsborgs konferenshotell i 
Bålsta, ca 45 km nordväst om Stockholm 
(vid E18). Vi beräknar att sluta söndagen 
den 25 mars ca kl 15.00. 

Anmälan från klubben skall vara MHRF 
tillhanda senast den 1 mars 2001 och sam-
ma dag skall anmälningsavgiften vara in-
betald till MHRF. 

Inbjudan med anmälningstalong har skick-
ats ut till klubbarna. Kontakta MIIRF:s kansli 
om klubben saknar inbjudan. 

Slutlig information sänds direkt till del-
tagarna ca tio dagar före kursstart 

Missa inte denna förmån! 

Lars Adolfsson 

MHRF-försäkringen 
- inga premiehöjningar i år heller! 
Under år 2000 drabbades MHRF-försäk-
ringen av ett par rejäla bränder som kosta-
de oss mycket stora pengar. Trots detta 
gick försäkringen ihop, delvis kanske tack 
vare den blöta sommaren som gjorde att vi 
hade ovanligt få mc-olyckor med person-
skador. 

En ny försäkringsfolder, nr 20, kommer 
att sändas till alla klubbar så att den kan 
distribueras till medlemmarna under våren. 
Det står en hel del intressant att läsa i den! 
Tack alla duktiga försäkringstagare som gör 
det möjligt för MHRF och klubbarna att 
driva en så bra försäkringsform för sina 
medlemmar! 

Hämta ansökan på nätet. 
Nytt för i år är att man kan hämta ner 
ansökningsblanketten för MHRF-försäkring 
från MHRF:s hemsida: 
w ww.mhrf.se  
eller från försäkringens hemsida: 
www.mhrf.se/forsakring.  
Läs även baksidan på ansökningsblanket-
ten, där finns bl a information om hur bil-
derna ska vara tagna. På försäkringens hem-
sida finns också en lista över klubbarnas 
besiktningsmän. 

Helen Elmgren 	Björn-Eric Lindh 
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Motorhistoriska Riksförbundet 

Inrapporterade evenemang tron V0164: 

• 11111=111~=~11 	 _ 
å• 2031-02-10 	 Stockholm.  	 B" 	 V0154 i  Ordf Jon-Enk Öberg 0705 6E6164 

Här visas alla evenemang du 
Nytt evenemang till Evenemangskalendem från V0164: 

	 lagt in för din klubb. Klicka på 
vägarbetsskylten om du 
behöver ändra en uppgift eller 
stopp-skylten om du vill ta 
bort ett evenemang. 

a". 

Seidie Rem 

o  tal,44A-ht ,1-0D) 

Plats 

Elenanbanglbeskranalg 

Kontaktperson 

Tel tv 

Obl förantnibb (lbc k a) r 

3. Fyll i uppgifterna om evenemanget och klicka på Skicka. Ange t.o.m.-datum om 
evenemanget sträcker sig över flera dagar. Om föranmälan är obligatorisk, glöm 
inte markera det! 
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Lämna uppgifter till Evenemangskalendern 
via webben 
Evenemangskalendern är en sammanställ-
ning över alla arrangemang som MHRF-
klubbarna anordnar. Den har tidigare gi-
vits ut enbart som trycksak men sedan ett 
par år har den också varit tillgänglig på 
MHRF:s webb. 
Nytt för årets Evenemangskalender är att 
klubbarna kan lämna uppgifter om sina 
arrangemang via webben. Klubbarna kan 
också själva hålla sina uppgifter aktuella, 
till exempel om ett datum behöver ändras 
eller ett evenemang rent av måste ställas 
in. 

Den tryckta Evenemagskalendern kom-
mer fortfarande att ges ut och sändas till 
alla MHRF-anslutna klubbar för vidare dist-
ribution till medlemmarna. Den innehåller 
också annonser om marknader, utställningar 
och annat. Kalendern är i det behändiga 
A5-formatet med tanke på att du lått ska 
kunna ha den med dig på färd. 

Enklaste sättet att lägga in klubbens 
arrangemang i Evenemangskalendern är 
med andra ord att gå till MHRF:s hemsida 
på www.mhrf.se  och klicka sig fram till 
sidan för inloggning. Hur det går till visas i  

den lilla lathunden här brevid. Sedan är 
det bara att mata in uppgifterna direkt 
över webben. Lika lätt är det för klubben 
att göra ändringar i sina evenemang om så 
behövs. Varje MHRF-ansluten klubb har 
fått ett brev med användarnamn och lösen-
ord skickat till klubbens adress. 

MHRF korrekturläser de uppgifter som 
kommer in innan de görs synliga för alla på 
webben. Det betyder att det normalt dröjer 
kanske en arbetsdag innan nyupplagda eve-
nemang syns i kalendern. 

De klubbar som inte har möjlighet att 
rapportera in sina evenemang via webben 
kan skicka in uppgifter som tidigare på den 
blankett som MHRF distribuerar till klub-
barna under december. 

Kansliet uppmanar dock alla klubbar som 
har tillgång till Internet att inrapportera 
alla evenemang via webben. Alla försök att 
mejla uppgifterna till kansliet avvisas vän-
ligt men bestämt — kan man mejla har man 
sannolikt också tillgång till webben! 

Lars Adolfsson 

Vägtrafikavgift för 
tunga fordon 
Från och med 1 januari 2001 är 30 år gamla 
tunga fordon som inte används kommersi-
ellt, dvs, saknar trafiktillstånd, befriade 
såväl från fordonsskatt som från vägtrafik-
avgiften. Den senare kunde uppgå till mer 
än 10.000:- om året. 

Vi tackar alla berörda samarbetspart-
ners, utredarna samt finansdepartementet 
för nedlagt arbete. 

Detta visar än en gång att information 
och samarbete är det som gäller för att nå 
framgång i för vår hobby viktiga frågor. 

Nästa ärende kommer att gälla alla slags 
historiska släpvagnar som med all sanno-
likhet kommer att befrias från skatt i näs-
ta omgång. 

Horst Braning 

Avtal med Scandic 
Hotels för 2001 
Förhandlingar pågår med Scandic om en 
förlängning av vårt fina avtal, från 2000. 
Eftersom detta inte är klart vid presslägg-
ningen för detta blad, har vi fått det nuva-
rande avtalet förlängt tills vidare. 

Så fort det nya avtalet blir färdigt kommer 
det omedelbart att meddelas klubbarna. 

Just nu gäller samma priser, samma kod: 

S 3570. 

Horst Briining 'Åke Andersson 
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Once originality is lost, 
it is gone forever! 
Generellt kan man säga att ju närmare sitt 
ursprungliga utförande ett fordon är, desto 
högre är dess värde. Undantag finns inom 
vissa kretsar där man speciellt sysslar med 
att modifiera bilar och motorcyklar, t.ex. 
hot rods, street rods och rallybilar. I USA 
förekommer också att man renoverar till 
"better than new" så att bilen blir i det 
skick som fabriken tänkt sig, men natur-
ligtvis inte kunde leva upp till, d.v.s. abso-
lut perfekt i varje liten detalj. 

Alla avvikelser från det ursprungliga ut-
förandet, även om det så bara gäller färg 
och lacktyp, material och mönster på in-
redningen eller materialet i mattorna, är 
ett uttryck för ägarens individuella smak 
och preferenser. Dessa behöver dock inte 
delas av en framtida potentiell köpare. 

Innan man modifierar ett fordon måste 
man därför inse att en köpare kan vilja ha 
kompensation för de kostnader han kan 
räkna med att få för att återställa fordonet 
till det korrekta utförandet — med andra 
ord kommer han att pruta. Naturligtvis 
står det var och en fritt att modifiera efter 
egen smak, men man måste ha klart för sig 
att det kan kosta pengar när det är dags 
att sälja. 

Marknaden är idag full av fordon — titta 
bara på överflödet av annonser i Classic 
Motor i Sverige, Classic & Thoroughbred 
Cars och Classic Cars i England och Hem-
mings i USA. Man kan ibland fundera över 
hur alla skall kunna hitta nya ägare. Det 
har därför blivit allt viktigare att fordon 
inte är ombyggda, att det kan bevisas att 
de aldrig varit svårt krockade och att de 
har rätt motor, växellåda och andra vitala 
delar. 

På senare tid har det blivit avsevärt hö-
gre priser på fordon som har "matching 
numbers" o.v.s. där man kan bevisa att 
chassi, motor och kaross hängt ihop redan 
från början. Och detta är säkert bara bör-
jan — proveniensen (bakgrunden, historien) 
har länge varit en betydelsefull faktor när 
det gällt konst, juveler och möbler, och det 
förekommer allt oftare att man i auktions-
kataloger och annonser nämner just "mat-
ching numbers. 

Den som tänker bantävla med sin bil, 
och därför behöver FIA-papper, måste nu-
mer bevisa att bilen har en "obruten histo-
ria" och FIA har nu börjat samköra olika 

länders identitetspapper för att komma åt 
ett ganska utbrett fusk. Det kommer i fort-
sättningen alltså inte att vara möjligt att 
delta i större tävlingar med en Bugatti som 
byggts upp av nya delar kring ett original 
svänghjul, eller en M.G. K3-kopia byggd på 
KN-chassi. Prisnivån kommer om några år 
säkert att anpassa sig efter dessa villkor. 

Den som idag har ett originalfordon och 
funderar på ett bygga om det bör nog tänka 
sig för både en och två gånger. Att göra om 
en orörd Jaguar E-type till en "lightweight" 
kostar mycket pengar och förmodligen kom-
mer det ändå på sikt att minska bilens 
värde. Samma gäller t.ex. oskicket att mon-
tera framskärmar med gälar på Austin-
Healey 3000. Antalet välbevarade fordon i 
korrekt fabriksutförande kommer knappast 
att stiga i antal, medan däremot fordon 
som renoverats på mindre lämpligt sätt 
naturligtvis ökar. 

Det finns också en bakvänd variant. Skulle 
man köpa ett fordon som har blivit modifie-
rat tidigt i sitt liv, t.ex. för tävlingsbruk, 
har det fått en egen, särpräglad historia 
och det skulle kunna vara ett helgerån att 
bygga tillbaka det till det ursprungliga skick-
et. Det är skillnad på ombyggnader som 
gjorts under fordonets "aktiva" period och 
sådana som görs när det övergått till att bli 
ett tidsdokument. 

Det var länge sedan vi slutade luta av 
allmogeskåp, många lägger idag ner stora 
pengar för att renovera hus utan att förstö-
ra deras kulturvärde och det är otänkbart 
att "förbättra" en målning av Zorn. Om 
man har haft turen att få tag på ett origi-
nalfordon bör man alltså se till att det så 
vitt möjligt får leva vidare i oförvanskat 
skick. Redan 1989, mitt i den värsta haus-
sen för gamla bilar, skrev två kloka män 
följande: 

When conditions change and market pres-
sures ease, then considerations suck as ori-
ginality and history must count. Condition 
can be bought by anybody who can afford 
the best restoration. But nobody can recrea-
te originality. Once lost, it is gone former. 

Robert BrooksIDoug Nye i Chriatie's International Magaeine 

Björn-Eric Lindh 
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Tvillingarna Mor/ev på väg 

uppför Co! d'Ornon i 1963 

års Rally des Alpes i sin 

fabrikspreparerade Austin-

Healey 3000. Man ser tydligt 

gälarna bakom framhjulen 

och den lilla skopan för 

frisklujisintaget framför 

vindrutan. Bak har bilen 

förstås de dubbla reservhjulen 

i den karakteristiska rundade 

luckan som också döljer en 

extra stor bensintank. Mycket 

har hänt även under huven, 

inne i kabinen och med 

fjädring och avgassystem. 

Vill man bygga en korrekt kopia av en rallybil från 60-talets första hälft räcker det alltså inte bara med 

att -sporta till" den med extragälar något som tyvärr blivit populärt på senare tid. 

Motorhistoriska Riksförbundet 2000/2001 
Namn, adress, 

Lars Adolfsson 
Linjemästarv. 61, 162 70 Vällingby 
Åke Andersson 
Hagalunds gård, P11530B 140 23 Enhöma 
Carl-Gunnar Lillieroth 
Klabböle 258, 905 87 Umeå 
Horst Bröning 
Rälle Mölla, Vedby 7552, 264 93 Klippan 
Hans-Åke Hansen 
Resedavågen 8, 183 30 Täby 
Bo Kallhagen 
Backgatan 34, 653 44 Karlstad 
Eivor Fredriksson 
Kungsholmsgatan 9, 112 27 Stockholm 
Rune Björck 
Salviavägen 7, 231 38 Trelleborg 
Lars Nedström 
Dvärglinsgrånd 74, 165 77 Hässelby 

E-post 

lars.adolfsson@swipnet.se  

ake.andersson@scandic-hotels.com  
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lars.hedstrom@mailbox.swipnet.se  
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Valberedning 
	

Bengt Dieden (sammankallande) 
Box 111, 123 22 Farsta 

	
frog@swipnet.se  

Valberedning 
	

Sören Hammer 
Mackumsgatan 4, 302 35 Halmstad 

	
hammershus@telia.com  

Valberedning 
	

Sven Olof Persson 
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Gunnar Geijer 
Box 1008, 271 00 Ystad 

	
geijers.ega@swipnet.se  

18 



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

Adress 
Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
Box 21152 100 31 Stockholm 
E-post till kansli: mhrf@mhrf.se  
Hemsida: www.mhrEse 
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MHRF söker kanslisekreterare 
Motorhistoriska Riksförbundet söker bil-
och motorcykelintresserad person till kans-
liet på Tomtebogatan 33 i Stockholm. 

Väl insatt i bil- och motorcykelhistoria 
såväl teknik- som märkes- och modellhisto-
ria. 

Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, 
datakunnig (Microsoft Office 2000). 

Huvudsaklig arbetsuppgift: 
• att tillsammans med Försäkringsavdel-

ningen driva kansliet och upprätthålla 
medlemsservice. 

• att ansvara för MHRF:s trycksaker och 
publikationer. 

• att upprätthålla kontakterna med för vår 
hobby viktiga myndigheter och företag. 

• att bevaka att våra intressen tillgodoses 
och på rätt sätt garantera att värt ide-
ella, kulturella arbete drivs framåt utan 
onödiga hinder. 

Vissa resor i samband med klubbmöten m.m. 
kan förekomma. 

Får inte vara främmande även för enk-
lare kontorsgöromål, eftersom alla på kans-
liet hjälps åt med allt. 

Ring eller skriv till Horst Braning, 
08-30 28 01, horstbruning@mhrf.se  

Internationellt samarbete 
I slutet av förra året deltog Rune Björk, 
Horst Briining samt Björn-Eric Lindh i det 
nordiska motorhistoriska mötet där frågor 
kring vår hobby ventilerades och vi fick 
tillfälle att lyssna på både IHVO:s Bob Tom-
lins som redogjorde för vårt arbete i Brys-
sel och Strasbourg samt FIVA:s represen-
tanter som redogjorde för sitt arbete och 
sina framtidsplaner. Mer om detta när vi 
har fått protokollet. 

Statistikbroschyren och informationsbro-
schyren om IHVO har delats ut till samtli-
ga EU-parlamentariker, berörda departe-
ment och press. Genom detta har vi fått 
många nya värdefulla kontakter och har 
givit alla berörda värdefull information. 

Från Bryssel rapporterades om de frå-
gor som kan bli aktuella för extra bevak-
ning såsom: 
• Körkortsregler (med obligatoriska läkar-

kontroller, körträning m.m.) 
• Nya avgasregler (speciellt 2-takt och diesel) 
• Halvljusregler i hela EU (här måste vi 

bevaka våra dispenser!) 
• Bullerregler (kan vålla stora bekymmer 

för motorcyklarna) 
• Harmonisering av fordonsstandard. 
• ITS, ett nytt system för både trafikkon-

troll och vägtrafikskatt. 

Dessa frågor bevakas av IHVO i Bryssel 
i nära samarbete med medlemsländerna. 
Men även här hemma måste vi vara upp-
märksamma och reagera i tid. 

IHVO har vuxit och fått nya medlemmar 
i Tyskland och Grekland och har därmed 
en bättre täckning i Europa. 

Horst Briining 
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Min 96:a Cab blev klar varen 2000 

Saabregistret har fått en ny klubbmästarinna 

Hej på Er alla Saabfantaster! 

Jag heter Gerda Persson, är 29 år och bor i 

Bromma, men jag har mina rötter i Upp-

sala. Jag lärde mig tidigt att Saab är det 

enda rätta bilmärket, eftersom min far rattat 

Saab sedan 60-talet och då aldrig nyare än 

V4-79. 

Jag blev medlem i SSR januari —98, efter 

att ha läst hela Saabs historia, fram till och 

med Sonetten, i "Saab — första 40 åren". 

Jag insåg att det här är värt att ta vara på. 

Tyvärr var det redan för sent för min dåva- 

rande bruksbil, en jubileums 80:a, rosten 

åt upp hela golvet på bilen. Jag hade ingen 

aaaaning om hur speciell bilen var, innan 

jag läst på, och körde med den i alla väder. 

Jag sprang på en mycket fin —78 under 

våren, lagunblå, en ägare, få mil. Den har 

blivit min absolut käraste ägodel, förutom 

taxen Hamlet då förstås. Tillsammans 

med "Lilla-blå" och Hamlet flängde jag 

runt på träffar och evenemang och lärde 

känna likasinnade. Tänk att det finns fler 

som är lika tokiga som jag, till och med 

tokigare... 
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Sommaren —99 varvades Saabintresset 
upp i topp. På Uppsalaträffen i juni fick 
jag kontakt med "Stockholmsmaffian", 
även kända som Saabgaraget Stockholm. 

ket borde ge mig erfarenheter att föra vi-
dare till Er som vill ordna en träff. 

ATT ORDNA EN TRÄFF... 

Byte av toppar på min 96-78:a 

Jag lärde känna min sambo, inte helt 
okände Fredrik Ekendahl, och äventyren 
tog fart på allvar. Träffar och sakletar-re-
sor över hela landet är numera vardag för 
mig. 

Jag är naturligtvis stödmedlem i Saab-
garaget, eller "Saabägarnas Mecka" som 
flera besökare utropat, där vi håller till näst 
intill all ledig tid och servar, trimmar, byg-
ger om och vårdar våra klenoder. (Läs mer 
om garaget i separat artikel.) Saab är inte 
bara ett fortskaffningsmedel längre, det är 
en livsstil. 

Jag står som arrangör för Uppsala-träffen 
i maj, för andra året i rad, och som medar- 
rangör för Saabgaragets träff i augusti, vil- 

Vad är en 
träff? Ett 
antal män-
niskor träf-
fas och gör 
något trev-
ligt tillsam-
mans. Det 
behöver 
inte vara så 
komplice-
rat. 

Antingen 
ordnar man 
ett traditio-
nellt familje-
rally, med en 

slinga på några mil, lite mat vid målet osv. 
Det kräver en del arbete men personli-
gen tycker jag att det är väldigt kul. Dess-
utom får man väldigt mycket uppskatt-
ning för det man gör. 

En träff kan även innebära att man drar 
ihop ett gäng och gör något kul tillsam-
mans, det behöver inte vara Saabar med i 
bilden. Fredrik ordnar varje år ett Go-cart-
mästerskap och en Finlandsresa, något som 
blivit väldigt uppskattat. Som arrangör 
behöver Du bara ta upp anmälningar och 
boka, resten får var och en stå för själv... 
enkelt! 

SÄTT IGÅNG ATT ORDNA NÅ'T 
ROLIGT! Jag väntar med spänning. 

Vänliga hälsningar Gerda Persson 
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Arctic Circle 
Saab Club? 
Vad är detta för något? 

Troligen kommer den klubben aldrig att 
bildas formellt, men ett lovande gränsö-
verskridande samarbete har inletts i norr. 
Det är främst på den norska sidan som 
aktiviteten är hög. Man håller på att dra 
igång aktiviteter längs Polcirkeln då mani 
likhet med några svenska SSR-medlemmar 
tycker att det är för långt ner till de träffar 
som arrangeras i Oslotrakten och Trollhät-
tan. Speciellt förståeligt från norsk sida då 
det norska vägnätet inte direkt håller svensk 
standard. 

En träff är planerad till 24-26 augusti i 
Saltströmmen eller Lofoten, intresserade 
kan ringa Martin Stenlund för mer infor-
mation. Träffen arrangeras av Öivind Hell-
and Bodö, medlem i Gammel Saabens 
Venner. För Er som inte besökt Lofoten 

kan det sägas att det fantastiskt vackert 
däruppe. 

Arjeplogsduon Håkan Ederlöf och Mar-
tin Stenlund har planer på en isracing-
weekend i april 2002 då det finns bra kör-
bar is och även billigt boende sedan bil-
testarna åkt hem. Eventuellt kan det bli 
något intressant studiebesök också. Som 
många redan vet är Arjeplog världsledande 
inom biltestverksamhet och det plogas 
nånstans mellan 50 och 100 mil biltest-
banor varje vinter i kommunen. Ni som 
känner för att köra isbana hör gärna av er 
till Martin. Vi har även en bra bilskrot i fall 
ni vill lämna kvar någon bil ni "kört skiten 
ur" innan ni åker hem. Ett hett tips till 
Opelklubben som ska bjudas in. Vi behö-
ver ju lite rundningsmärken! Det finns 
också möjligheter att åka slalom eller be-
söka det välkända Silvermuseet samma 
helg. 1 dagsläget är det cirka 40 norrmän 
som anmält intresse att delta i planerade 
aktiviteter. Som norrmännen brukar säga: 
"Det är greit!" 

Text: Martin Stenland 

30-årsjubileum! 
I är är det 30 ar sedan Stig vann Svenska rallyt och RAC rallyt plus många andra segrar detta 
år. Det ska vi fira! Hur? Med en jubileumskavalkad över Stigs bästa från 1971. Har du 
något önskemål som du vill ha med hör av dig till Martin Stenlund. 

Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-61733 
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Visst surfar du till vår hemsida? 
Så här gör du för att få klubbens hemsida som din startsida. 

Om du har Intemet Explorer 4.x:  

Starta Intemet Explorer. 
Klicka på View/Visa i menyraden. 
Välj Intemet options/Internetaltemativ 
Välj General/Allmäna. 
Skriv http://www.saabklubben.com  i Address-filliet. Klicka OK. 
Kontrollera genom att klicka på knappen Home/Hem i Internet Explorer. 
Stäng fönstret. 

Om du har Netscape Communicator 4.x:  

Starta Netscape Communicator. 
Klicka på Edit/Redigera i menyraden. 
Välj Preferences/Inställningar. 
Välj Navigator under Category/Kategori. 
I delen för Home Page/Hemsidan finns det en ruta där det står Location/Adress. 
Där skriver du http://www.saabklubben.com . Klicka OK. 
Kontrollera genom att klicka på knappen Home/Hemsida i Netscape Communicator. 

Stäng fönstret. 

VARMT TACK 

Till alla er som hedrat minnet av min käre make, vår pappa 

Jan Johanssons 

bortgång, för blommor, brev och telefonsamtal till hemmet, den 
vackra blomstergärden vid hans bår samt alla gåvor till Cancer- 

hjälpen. 

Lena 
Petra och Pernilla 
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-El  4.4- 	 1 
1-1LL gaillillal 

Saabminne 
En tillpfratad nagel på vänster hal:J Var -

för ser ser den ut sådär? Vad var det som 
hände? Och när hände det, var det 1955 
eller 1956? Kan det verkligen vara 45 år 
sedan? En gammal skada på ett långfinger 
fr gubben att minnas: 

Jag anställdes på Svenska Aeroplan AB i 
oktober-51 som springpojke, transport-
arbetare och allt-i-allo på en avdelning som 
gjorde plåtdetaljer åt Flygmotor AB. Se-
dan länge fanns avdelningar för flygplans-
tillverkning men det nya och mest intres-
santa var biltillverkningen som kommit 
igång. Man var uppe i den svindlande sum-
man av sjuttiofem bilar per 
sexdagarsvecka. Som springpojke på en 
paketcykel hade jag chansen att besöka i 
stort sett varje avdelning. Jag såg hur man 
fräste och borrade motorblock och växel-
lådor, klippte, pressade och stansade alla 
karossdelar, monterade ihop karosser, 
monterade motorer och växellådor och 
gjorde slutmontering av färdiga bilar. Man 
tillverkade även kylarpaket och gjorde all 
klädsel. Vad jag kan minnas var jag vid den 
här tiden aldrig inne i måleriet. Allt detta 
imponerade stort på en 17-årig torparson 
som aldrig tidigare sett en industri från 
insidan. 

Vid den här tiden hade alla Saabanställda 
med körkort möjligheten att helt gratis få 
låna en av garagets bilar, från middagsrast 
ena dagen till nästa dags morgon. Som 

man kunde vänta sig, var kön ganska lång. 
På våren —53 tog jag körkort och stegade 
raskt upp till garagemästare Johnsson och 
bad att få komma med på väntelistan. Ti-
den gick och jag blev mer och mer fast på 
avdelningen med plåtbearbetning så mina 
turer runt företaget blev allt mer sällsynta. 
Våren —54 åkte jag ut i lumpen och 
muckade i mars —55. Sommaren samma 
år köpte jag min första egna bil, en Ford 
Anglia —49 med ett fruktansvärt glapp i 
styrningen och en motor som rök värre än 
en tvåtaktare. På en resa Trollhättan— Säffle 
t.o.r försvann 9 liter olja. 

Tanken på "lånebil" föll mig helt ur min-
net. Döm om min förvåning när jag en 
dag under sommaren —56 plötsligt fick 
besök i verkstan av garagemästare Johns-
son. Han berättade att jag stod i tur att få 
låna bil nästkommande lördag middag till 
måndag morgon. Lördagen kom, bilen 
hämtades ut och jag och kompisen Rune 
beslöt oss för att tillsammans med våra 
tjejer åka till Liseberg på kvällen. Det för-
sta vi gjorde var att åka 1,5 mil utanför 
stan för att överraska min tjej Eva och pre-
sentera denna fantastiska bil, en Saab 92 B 
—56. Vi svängde upp framför entrén till 
hennes föräldrars hus. Jag släntrade ut och 
lutade mig nonchalant mot framskärmen. 
Just när Eva kom ut genom dörren hände 
det. Den tunga bakhängda dörren slog igen 
och min vänsterhand satt fast! När jag fått 
upp dörren såg jag hur blodet sprutade 
vid nagelroten på långfingret. Det blev en 
snöplig entre när jag tvingades gå in till 
min blivande svärmor för att få hjälp med 
gasbindor och linnetrasor. Nåväl, vi kom 
dock till Liseberg framåt kvällen. Under 
söndagen åkte vi Vänern runt När jag läm- 
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nade bilen i Saab-garaget hade vi avver-

kat 75 mil. 

28 år senare blev jag helt plötsligt ägare till 

en Saab 92 B av samma arsmodell, men 

det är en helt annan historia. 

Text: Sven-Olof Andersson 

Ful blir snygg 
-eller berättelsen om 
hur jag blev frälst. 

Nya intryck och upplevelser i livet gör att 

människan ändrar uppfattning om saker 

och ting. Så här gick det till när jag blev 

Saabägare. 

Är den så snygg egentligen? Den frågan 

har jag ställt mig många gånger. Ändå har 

jag blivit fast. Som tioåring ville jag utrota 

dem, varenda en. Avsaknaden av backljus 

var nära att orsaka olycka. Ett exemplar av 

denna modell kom plötsligt backande mot 

mig, där jag stod med min cykel. Nära ögat 

att bli påkörd. Hade bilen haft dessa ljus 

hade jag observerat den tidigare. Min upp-

fattning om dessa bilar fastslogs efter 

denna incident. Detta var usla bilar, farliga 

och fula, de borde förbjudas varenda en. 

Tio år senare fick en bekant en sådan bil av 

sin mormor i födelsedagspresent. Jag fick 

prova den. Dålig motor, läckande vatten-

pump, skrikande växellåda och rostig som 

bara den, men... rolig att köra, startade 

alltid. Gick att köra fort med på krokiga 

grusvägar. 

Var denna bilmodell egentligen så dålig? 

Jag började ändra uppfattning. Var den ful? 

Kanske. Grannen som har bilverkstad 

hade kört rally med sådana och talat mycket 

väl om modellen. En bekant till mina för-

äldrar hade haft en sådan på åttiotalet, vil-

ken hon var mycket nöjd med. Gamle bib-

liotekarien i grannbyn hade en 73:ans 

combi i mycket fint skick. Jag började tvivla 
på mina åsikter. 

Det gick några år, jag hälsade på hos en 
kompis. Hans far hade en sådan stående 

på gården, den skulle skrotas. Jag fick den. 

Bilen hade stått i åtta år under en björk. 
Bilen var rostig. Jag tog hem den. Många 

timmar gick åt till rostlagning och andra 

reparationer. Efter omlackering och besikt-

ning hade jag en egen att åka i. Med sport-

ratt och träknoppar på rattreglagen. Det är 

en härlig känsla att få ta ut den bil, som 

ägnats så många timmar i garaget, på vä-

gen. Känslan är speciell för den som tagit 

hem ett vrak, lagt ner många timmar för 

att få en fin bil av det och lyckats. Att se 

resultat av sitt arbete gör en tillfredsställd. 

Efter att ha beskådat och kört min bil är 

jag inte längre någon tvivlare. Saab V4 är 

inte bara snygg, den är även charmig när 

man sitter bakom ratten, på väg någon-

stans... längs en krokig grusväg en som-

markväll... fast den saknar backljus! 

FAKTA: 
Bil: Saab 96-70 

Färg: Blå B7 

Reg nr: W31157/ABG 787 

Text: Jesper Yvell 
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Dagordning för Svenska Saabregistrets årsmöte 2001-03-03 i Gävle. 

1. Årsmötets öppnande. 

lb. Godkännande av dagordning 

2. Val av: 
a/ ordförande för mötet. 

b/ sekreterare för mötet. 

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

4. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 
ekonomiska redogörelse för verksamhetsåret 2000. 

6. Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2000. 

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2000. 

8. Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter. 

a/ Val av ordförande för ett år. 

b/ Val av vice ordförande för två år. 

c/ Val av sekreterare för två år. 

d/ Val av redaktör för två år. 

e/ Val av klubbmästare för två år. 

f/ Val av tre suppleanter för ett år. 

9. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 

10. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, för ett år. 

11. Förslag som väckts av styrelsen, eller som inlämnats till 
styrelsen senast åtta dagar innan årsmötet. 

a/ Förslag till förändrade stadgar 
-Förändring med anledning av namnbyte till Svenska Saabklubben 
-Förändring med anledning av förslag från Anders Johansson 

b/ Styrelsens förslag till ny hedersmedle 

12. Fastställande av medlemsavgifter för år 2002. 

13. Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte. 

14. Information angående verksamhet i och kring Gästrikland. 

15. Övriga frågor och information. 

16. Årsmötets avslutande. 
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Protokoll från årsmöte Svenska SAAB registret 
Järnvägsmus&t Gävle 010303 12.00. Närvarande: 60 personer 

1A. Årsmötet öppnades av ordförande Martin Bergstrand. 

1B. Dagordningen godkändes av årsmötet. 

2A. Till ordförande för mötet valdes Martin Bergstrand. 

2B. Till sekreterare för mötet valdes Göran Kölbom. 

3. Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes: 
Yngve Ekberg och Fredrik Ekendahl. 

4. Årsmötet ansågs behörigt utlyst 

5. Martin Bergstrand föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska 
redogörelsen föredrogs av Göran Kölborn för verksamhetsåret 2000. 

6. Martin Bergstrand föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2000 
då revisorerna var uteblivna 

7. Årsmötet beslutade om ekonomisk ansvarsfrihet för SSR's styrelse. 

8. Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter. 

Valberedningens förslag föredrogs av Göran Kölbom då valberedningen var utebliven. 

8A. Till ordförande för ett år valdes Martin Bergstrand. 
8B. Till vice ordförande för två år valdes John Jonasson. 
8C. Till sekreterare för två år valdes Hans Willebrand. 
8D. Till redaktör för Bakrutan för två år valdes Mattias Johansson. 
8E. Till klubbmästare för två år valdes Ge rda Persson. 
8F. Till styrelsesuppleanter valdes för ett år Rolf Jensen, Ulf Stenson och Roland Widarsson. 

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

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

11. Förslag och motioner som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen 
senast åtta dagar innan årsmötet: 

Al. Förslag till förändrade stadgar: Svenska Saab Registret byts ut till Svenska Saab Klubben, SSR 
byts ut till SSK. Förslaget godkändes av stämman. 

A2. Förslag till förändrade stadgar: Nyparagraf till stadgarna avseende lokalsektioner väckt av 
Anders Johansson, Norrlandsektionen. Ett tillägg till förslaget framfördes av SSR's styrelse. 
Förslaget med tillägg godkändes av stämman. 
Ny paragraf §11 Lokalsektioner: 
Lokalsektioner av SSK bildas under förutsättning att dessa följer de stadgar som SSK tillsammans 
med lokalsektioner har utarbetat. 
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A3. Förslag till förändrade stadgar: Förslag till ändring av §8 väckt av Anders Johansson, 
Norrlandsektionen, om att behöriga att teckna firma skall vara ordförande och kassör. 
Ett tillägg till förslaget framfördes av SSR's styrelse innebärande att firman tecknas av 
ordförande, vice ordförande och kassör var för sig. Förslaget med tillägg godkändes av stämman. 

Ny lydelse §8 Verksamhets- och räkenskapsår: 
SSK:s verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper skall vara avslutade och 
inlämnade till utsedd revisor eller dennes suppleant före den 1 februari. Revision av SSK:s 
räkenskaper samt styrelsens fiirvaltning skall utföras av utsedd revisor eller dennes suppleant. 
Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till styrelsen senast 20 dagar före ordinarie årsmöte. 
Firmatecknare för SSK skall vara ordförande, vice ordförande och kassör var för sig. 

B. Stämman beslutade att SSR's styrelse tillsammans med lokalsektionernas styrelser tar fram 
interimstadgar för lokalsektionerna att tillämpas fram till nästa årsmöte. 

C.Till ny hedersmedlem i SSR/SSK valdes av årsmötet Börje Eriksson ifrån Märsta 
Börje är grundaren av klubben som då hette SAAB 92 Registret 

12. Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2001: Årsmötet beslutade att 
medlemsavgiften höjs till 200:-/år. Avgiften för medlemmar 18 års ålder kvarstår med 50:-tår. 

13. Fastställande av reseersättning. Årsmötet beslutade om en höjning till 15:-/mil. 

14. Martin Agstam berättade om verksamheten i och omkring Gästrikland. 

15. Övriga frågor och information: 

A.Vi har infört en ny rutin för nya medlemmar: Vi skickar ett SSR vykort med text på baksidan 
som bekräftelse på medlemskapet när inbetalningen av avgiften har blivit registrerad 

B.Göran Kölbom informerade om MHRF och Länsförsäkringars försäkrin gar samt resultat. 

C. Fredrik Ekendahl informerade om SAAB Garaget Stockholms stora evenemang som kommer 
att gå av stapeln i sommar 

D. Martin Bergstrand informerade om SAAB Festivalen 2001. 

16. Årsmötet avslutades. 

Efter årsmötet avslutning så överlämnades en mycket fin tavla, tecknad av Gunnar "Gumpa" 
Säfsund, till Göran Kölborn som tack av klubben för hans arbete som sekreterare i SSR i tio år. 
Göran vart rörd! 

Q0.--td„ 1217u phy 

Göran Kölborn 
protokollförare 

et- 
justeras Yngve Ekbergj justeras Marti ergstrand 	justeras Fredrik Ekendahl 
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Verksamhetsberättelse for Svenska Saabrepstret, SSR, verksamhetsåret 2000 

SSR:s styrelse har under verksamhetsåret 2000 varit konstituerad enligt följande: 

Ordförande 	 Martin Bergstrand, Uppsala 
Vice ordförande 	 John Jonasson, Bromma 
Sekreterare 	 Göran Kölborn, Tyresö 
Vice sekreterare 	 Göran SalUn, Uppsala 
Kassör 	 Mats Carlsson, Hägersten 
Redaktör 	 Mattas Johansson, Hällingsjö 
Materielforvaltare 	Bernt Olsson, Göteborg 
Klubbmästare 	 Nicklas Lindberg, Göteborg 
Suppleanter 	 Ulf Stensson, Helsingborg 

Roland Widarsson, Vargön 
Rolf Jensen, Bollebygd 

Revisor 
	

Tomas Persson 
Revisorsuppleant 
	

Hans Söderström 

Valberedning 	 Matthias Roswall,  Jonas Kohlscheen och Alf Lönngren 

Verksamhetsåret 2000 var ett innehållsrikt år med flera aktiviteter som egna träffar 
och andra arrangemang. 

SSR:s styrelsearbete har utöver fem protokollförda möten också bedrivits genom att 
frågor som krävt snabba svar behandlats via e-post. Ett styrelsemöte har genomförts 
i form av en konferens, där nästan hela styrelsen hade tillfälle att träffas och behandla 
viktiga övergripande frågor. En representant från Ostgöta Saabklubb (ÖSK) var del-
tog i syfte att bredda och födjupa samarbetet mellan ÖSK och SSR. SSR har verkat 
för ett ökat samarbete mellan de svenska Saabklubbarna. 

Sektionerna i Trollhättan, Skåne, Umeå och Gotland har alla varit aktiva med ett 
flertal aktiviteter och träffar för sina medlemmar. 

2000 års årsmöte avhölls på Saabs bilmuseum i Trollhättan. På årsmötet röstade 
stämman med överväldigande majoritet för att Svenska Saabregistret skall byta 
namn till Svenska Saabklubben under verksamhetsåret 2001. Mötet var välbesökt 
och avslutades med en uppskattad bildelsmarknad. Ett stort tack riktas till Peter 
Bäckström, Saab Automobile AB för att fin hjälp med lokal och förfriskningar 
tillsammans med Trollhättesektionen. 

Bakrutans utveckling har fortsatt och tidningsutgivningen fungerar bra. För SSR:s 
klubbshop har flera nya artiklar tagits fram under 2000, bland annat T-shirts. Utöver 
nya artiklar för verksamhetsåret 2000 har också artiklar inför namnbytet och 
klubbens 25-års jubileum tagits fram. 

Flera nytillverkningsprojekt har genomförts eller påbörjats. Bland dessa kan nämnas 
avgassystem. Flera nytillverkningar säljs även utanför klubben, vilket kommer med-
lemmarna till del genom lägre priser. Omsättningen av klubbens reservdelslager har 
under året varit mycket stor. 

29 



For Svenska Saabregistret 
Uppsala den 25 februari 2 1 

BAKRUTAN 
2 (2) 

SSR . s hade efter årsskiftet 2000/2001 1576 medlemmar, en okning med 126 

medlemmar. En stor andel av de nya medlemmarna anmäler sig via Internet. 

Utvecklingen av SSR s intemetsidor har fortsatt med bland annat ett vidareutvecklat 

interaktivt forum och en så kallad chatt Antal besökare per dygn var vid årets slut 
mellan 400 och 600 stycken. Som mest har Saabregistrets hemsida haft drygt 1200 

besökare per dygn. 

En ny matrikel for 2000-2001 har tagits fram under året. 

Svårigheterna att värva nya funktionärer och att få respons och åsikter från 
medlemmarna kvarstår tyvärr. 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett tack till de medlemmar som aktivt deltar i 
klubbverksamheten genom att komma med förslag och ideer, anordna träffar och 

aktiviteter, samt bidraga med material till Bakrutan. 

Martin Bergstrand 

Ordförande Svenska Saabregistret 
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Resultaträkning Svenska SAAB-registret 
2000-01-01 — 2000-12-31 

Medlemsavgifter 263 038.47 kr 

Försäljning delar 305 562.00 kr 

Försäljning,dekaler,trtjor.m.m. 18 174.46 kr 

Övriga intäkter 3610.00 kr 

Summa intäkter 590 384.93 kr 

Inköp delar 367 061.00 kr 

Inköp SSR-Matrial 59 877.00 kr 

Förbrukningsinventarier 21 038.67 kr 

Styrelsemöten 10 955.00 kr 

Årsmöte 8 079.38 kr 

Matrikel 38 010.00 kr 

Försäkring 1 705.00 kr 

Resekostnader 7 763.00 kr 

Bakrutan 90 412.00 kr 

Bidrag 4 500.00 kr 

Träffar 5 710.80 kr 

Lokalhyra 14 400.00 kr 

Tele/Intemet 7 192.44 kr 

Porto 19 869.80 kr 

Övrigt 25 852.00 kr 

Avgifter MHRF 11 000.00 kr 

Förändring lager 186 505.86 kr 

Summa kostnader  506 920.23 kr 

Resultat fora avskrivningar 83 464.70 kr 

Avskrivningar 0.00 kr 

Resultat före finasiella intäkter 
och kostnader 

83 464.70 kr 

Ränteintäkter 1 786.94 kr 

Räntekostnader 0.00 kr 

Skatter 0.00 kr 

Årets resultat 85 251.64 kr 
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Balansräkning Svenska SAAB-registret 
2000-01-01-2000-12-31 

Kassa 	 13 460.10 kr 
Bank 	 17 376.52 kr 
Postgiro 	 31 314.41 kr 
Lager 	 477 531 91 kr 

Summa tillgångar 	 539 682.94 kr 

Avgifter avseende nästa år 

Summa skulder 

Eget kapital 
Redovisat resultat 

Summa eget kapital 

Summa skulder och eget kapital 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2000 

Undertecknad av årsmötet vald revisor får härmed avge följande 
revisionsberättelse. 

Föreningens räkenskaper har uenonigåtts och ingenting funnits att 
anmärka på. 
Intäkter och kostnader Sr väl verifierade och styrelsen föreslås full 
ansvarsfrihet. 

Göteborg , 2001-02-07 

Tornas Persson 
Revisor 

32 251.00 kr 

32 251.00 kr 

422 180.30 kr 
85 251.64 kr 

507 431.94 kr 

539 682.94 kr 
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Stadgar för Svenska Saabklubben 

§ 1 Allmänt 
Svenska Saabklubben, i dessa stadgar fortsättningsvis kallat SSK, skall utgöra en ideell 
sammanslutning av personer med intresse för äldre Saab-bilar. 

§ 2 Ändamål 
SSK:s målsättning är att: 

• Bevara äldre Saab-bilar i originalskick 

• Verka för en god reservdelsförsörjning till medlemmar till rimliga priser. 

• Öka kunskapen om Saab's intressanta historia 

• Främja ökade kontakter mellan medlemmar genom till exempel träffar och rallyn 

• Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter, andra 
föreningar och organisationer. 

§ 3 Medlemskap 
Medlemskap erhålls genom erläggande av fastställd årlig avge. Medlemsavgiften anses 
erlagd om den inbetalts till SSK:s postgiro eller bankgiro. Medlemskap upphör genom 
utträde, ej erlagd medlemsavgift eller uteslutning. 

Uteslutning kan drabba medlem som inte fullgör sina förpliktelser gentemot SSK eller 
genom sitt handlingssätt medvetet skadar eller motverkar SSK:s intressen. Styrelsen 
beslutar om uteslutning. 

Personer som aktivt gynnat och främjat SSK samt gjort SSK stora tjänster, kan kallas som 
hedersmedlem genom beslut av årsmötet. 

§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgift, vars storlek fastställs av föregående årsmöte, erläggs senast under 
februari månad. Medlem som ej uppnått 18 års ålder erlägger reducerad årsavgift. 

Den som blir medlem efter 1 oktober erlägger årsavgift som gäller återstoden av året 
samt nästkommande år. Hedersmedlem samt styrelsemedlem är befriad från årsavgift. 

§ 5 Styrelse 
SSK:s angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av åtta ledamöter. 
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, materielförvaltare 
samt redaktör. Utöver dessa tillkommer tre styrelserepresentanter. 

Styrelsen skall verka för SSK:s utveckling och tillvarata SSK:s intressen. Styrelsen 
sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst ordförande 
eller vice ordförande samt minst fyra ordinarie ledamöter eller suppleanter deltager. 

• Ordförande år SSK:s officiella representant. Ordföranden leder och fördelar styrelsens 
arbete och övervakar stadgarnas efterlevnad. 

• Vice ordförande träder vid ordförandens förfall in i dennes ställe. 

• Sekreteraren skall vid styrelsesammanträden och andra sammanträden föra protokoll. 
Sekreteraren skall registrera och förvara inkomna skrivelser, underteckna utgående 
skrivelser och förvara kopior av dessa, samt upprätta förslag till årsberättelse. 

• Vice sekreterare träder vid sekreterarens förfall in i dennes ställe. 

• Kassören skall inkassera och förvalta klubbens medel, föra noggrann bokföring, 
verkställa av styrelsen godkända utbetalningar, samt föra matrikel över klubbens 
medlemmar och deras Saab-bilar. 
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• Materielförvaltaren handhar klubbens materiel samt sköter försäljning av tröjor, 
kiubbrilärken, dekaler och annan klubbregalia samt upprättar årligen en förteckning 
över klubbens inventarier vilket tillsammans med styrelsen värderas. Materielförvaltare 
skall även till styrelsen föreslå avskrivning samt nyanskaffning av materiel. 

• Klubbmästaren år kontaktperson och samordningsansvarig för klubbens träffar, 
studiebesök, deltagande i utställningar samt andra sammankomster. 

• Redaktören ansvarar för utgivandet av klubbtidningen, vilken skall utkomma med fyra 
nummer per år. Redaktören är även ansvarig för all annonsering i klubbtidningen. 
Annonseringen är gratis för medlemmar. Annonsering för icke medlemmar sker enligt 
överenskommelse. Annonsintäkter inbetalas på SSK:s konto mot faktura från SSK. 

• En av styrelsesuppleanterna ansvarar för klubbens reservdelslager. Denne skall förvara 
samt tillhandahålla reservdelar till medlemmarna. Denne skall till styrelsen föreslå 
avskrivning, nytillverkning samt inköp av reservdelar. 

Styrelsemedlemmarna år gemensamt ansvariga för SSK:s förvaltning. Styrelsen äger rätt 
att vid behov och då så år lämpligt att inom styrelsen omfördela arbetsuppgifter. Beslut 
om detta skall fattas vid styrelsesammanträde. 

§6 Årsmöte 

SSK:s årsmöte skall äga rum under mars månad varje år. Rösträtt tilkommer hedersmedlem 
och medlem som erlagt årsavgift. Medlem får representeras genom fullmakt av annan 
medlem. Närvarande medlem får endast representera två icke närvarande medlemmar. 

Kallelse skickas per post till medlemmarna senast 30 dagar innan årsmötet. Årsmöte är 
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som år närvarande. Vid 
ordinarie årsmöte skall följande ärenden föredras: 

1. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

ib Godkännande av dagordning. 

2 Val av ordförande för mötet. 

3 Val av sekreterare för mötet. 

4 Val av två justeringsmån tillika rösträknare att jämte 
ordföranden justera årsmötesprotokollet. 

5 Föredragning av styrelsens årsberättelse och ekonomiska 
redogörelse för det gångna verksamhetsåret. 

6 Föredragning av revisionsberättelsen. 

7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

8 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 

Val av ordförande för ett år. 
Val sju styrelseledamöter för en tid av två år. 
Vice ordförande, sekreterare, redaktör och klubbmästare väljs udda år. 
Kassör, materielförvaltare och vice sekreterare väljs jämna år. 
Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 

9 Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år. 

10 Val av valberedning om tre ledamöter varav en ledamot sammankallande. 

11 Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen 
inlämnats senast åtta dagar innan årsmötet. 

12 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år. 

13 Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte. 
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14 övriga frågor. 

15 Mötets avslutande. 

§ 7 Övriga möten 
Styrelsen kan vid behov kalla till ett extra möte för att ge medlemmarna möjlighet att 
besluta i för SSK viktiga frågor mellan ordinarie årsmöten. Kallelse skall skickas till 
medlemmarna senast 30 dagar för årsmötet. 

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår 
SSK:s verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper skall vara avslutade 
och inlämnade till utsedd revisor eller dennes suppleant före den 1 februari. Revision av 
SSK:s räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall utföras av utsedd revisor eller dennes 
suppleant. Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till styrelsen senast 20 dagar före 
ordinarie årsmöte. Firmatecknare för SSK skall vara ordförande, vice ordförande och 
kassör var för sig. 

§ 9 Beslut 
Beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. 
Sluten omröstning skall ske på begäran av medlem. Beslut avseende förändring av 
stadgarna eller SSK:s upplösning stadgas särskilt. 

§ 10 Ändring av stadgar 
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas upp till avgörande vid ordinarie 
årsmöte. För godkännande av förslag krävs 213 dels majoritet av vid mötet 
röstberättigade medlemmar. 

§ 11 	Lokalsektioner 
Lokalsektioner av SSK bildas under förutsättning att dessa följer de stadgar som SSK 
tillsammans med lokalsektioner har utarbetat. 

§ 12 SSK:s upplösning 
SSK kan endast upplösas genom beslut vid på två på varandra följande möten med 
minst en månads mellanrum. Beslut skall tas med minst 2/3 dels majoritet av vid mötet 
röstberättigade medlemmar. Beslut om upplösning skall innehålla regler om användning 
av SSK:s eventuella tillgångar för bestämda motorhistoriskt främjande ändamål. 

Ovanstående stadgar för Svenska Saabklubben antogs vid årsmötet i Gävle 2001-03-01 

35 



BAKRUTAN 

Rapport från SSR Trollhättans årsmöte 
Lördagen den 24 februari 2001.  

Närmare 50 medlemmar hade hörsammat kallelsen. 

Förhandlingar och val genomfördes utan några förändringar på de olika 
posterna. 
När vi sedan kom in på övriga frågor blev det mer intressant. Det var tre 
frågor som anmälts till mötet. 

1. Lokalredaktör för SSR Trollhättan 
Vi har i SSR Trollhättan saknat någon som vill åtaga sig detta uppdrag 
under alla år som sektionen funnits. Undertecknad blev tillfrågad i 
samband med vår luciafest i december, och gav ett halvt ja. Eftersom inga 
andra förslag fanns , valdes jag till sektionens lokalredaktör. 
Tack för förtroendet. 
2. SAAB-Festival 2001. 
Peter Bäckström gav information om Festivalen 2001, 16— 17 juni. 
Tema detta år är: 
SAAB TURBO 25 ÄR. 
Vi ska också fira att: 
SSR fyller 25 år och 
TURBO - klubben fyller 10 år. 
Som vanligt betonade Peter att det är klubbarna och dess medlemmar som 
gör festivalen till den succé som festivalen blivit varje gång den arrangeras i 
Trollhättan. Han hoppas också få samma uppslutning av funktionärer som 
tidigare år. Detta är säkert inget stort problem. Redan under kvällen 
antecknade många sig på den lista som ordf. Roland lade ut. 
Mer information om Festivalen på annan plats i detta nummer. 
3. Familjerally 1 maj 2001. 
Trestads Veteranbilsklubb har kontaktat oss gällande familjerally den 1 
maj. Det blir en tur runt Trollhättan på 6— 8 mil med frågor och andra 
övningar. Medhavd fikakorg avnjuts efter vägen, och det blir 
förhoppningsvis trevligt umgänge och mycket bilprat. 
Separat inbjudan kommer med posten. 
4. Internationell SAAB — träff i Finland 8 — 10 juni 2001. 
Vad finns det för möjligheter till rabatterad resa med Silja — Line, och vad 
håller Gammelsaabens vänner i Norge på med gällande arrangemang i 
samband med Finlandsträffen. 
Undertecknad tar kontakt i båda ärendena. 
Mötet avslutades och efterföljdes av Exotisk buffé, lotteri, rallyfilmer och 
mycket bilprat. 
Stort tack till dem som lagt ner allt arbete på att göra årsmötet till den fest 
det blev. 
Glädjande är också att klubbens kvinnliga inslag håller i sig, men nog 
borde det komma fler än 10 damer till våra träffar. 
Önskvärt vore att få igång enstark damsektion. 

För SSR Trollhättan 
Ingemar Tviksta 
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Evenemang 2001 

Har du en träff på gång eller frågor om något evenemang? Kontakta då vår klubbmäs-

tare Gerda Persson. Av Gerda kan du få den assistans du kanske behöver. 

Gerda Persson 
Porthansvägen 10 
168 45 Bromma 
Tel: 08-87 88 00 
E-post: klubbmaestare@saabregistret.se  

19 maj 	Träff på Nydala camping i Umeå. Tid 10:00-14:00. 

För information kontakta: Anders Johansson, tel: 090-18 60 26 

19 maj 	Uppsalaträff - Återupplev årets succé med över 50 Saabar närvarande. 

Traditionell familjeträff, där vi kör en slinga, umgås och har trevligt samt 

äter en bit mat tillsammans vid målgång. Avgift: 50:-/person för maten. 

Anmälan och Info. kontakta Gerda Persson 08-87 88 00 eller 

gerda.persson@telia.com, senast 4:e maj 2001 

20 maj 	Östgöta Saabklubb inbjuder till vårträff i trakten kring Omberg. Vi sam- 

las vid Östgötaporten, Ödeshög 20/5 klockan 10:00. 

Kontaktperson: Klubbmästaren (ÖSK), tel: 011-14 19 55. 

26 maj 	Tjolöholm Classic Car Show. Plats: Tjolöholms slott strax söder om 

Kungsbacka. 

2-3 juni 	Classic Motor Festival, Ånnaboda. SSR på plats. 

8-10 juni 	Internationell Saabträff i Finland. Se Bakrutan 4-00 för information och 

anmälan. 

16 juni 	Lappmarksrallyt i Lycksele. Start 10:00. För anmälan och information 

kontakta: Håkan Ångström 0950-150 54. Se även sidan 43 för mer info. 

16-17 juni 	Saabfestivalen i Trollhättan. Se separat annons för mer information. 
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30 juni 	Classic motor show i Rottneros park. Se annons för mer information. 

7 juli 	Enoch Thulin dagen i Landskrona. Se separat annons för mer info. 

14 juli 	Calmar Classic Motor Show 2001. Äger rum i Kalmar lördagen 14 juli 

vid Villa Karlsro, nära Kalmartravet. Utställning av veteranfordon; bilar, 

bussar, MC, mopeder, traktorer, modeller, motorkonst etc. samt mark-

nad. Upplysning Göran 011erstad, tel: 0485-410 60 eller 070-44428 71. 

E-post: ollerstad@telia.com  

28-29 juli 

18-19 aug. 

Saab-Skånias sommarträff 28-29 juli. Vi träffas i Perstorp på lördag 28/7 

vid 11-12 tiden för att på e.m. köra en "frågeslinga" i trakterna. På kväl-

len kan ev. grillning vid närbelägen sjö anordnas om vädret tillåter. För 

dem som önskar övernatta finns här Perstorps Hotell som även har Bed 

& Breakfast för max 200:- (enkelrum) inld. linne ex. frukost Söndag 29/7 är 

tänkt för besök hos en privat bilsamlare samt "racing i liten skala". 
Intresseanmälan kan ske så snart som möjligt, dock senast 15/6 till: K-G 
Kristoffersson, tel: 0435-384 05 arb. 506 35 hem eller Sten-Arvid Lars-

son, tel: 0435-383 32 arb. 34343, hem. Detta så att vi kan uppskatta antal 

övernattningar (hotellet vill gärna veta). 

Saabgaraget i Stockholm inbjuder till träff. Se separat annons för mer 

information. Kontakta: Erik Randa, 08-646 49 99 eller 070-762 22 28. 

Fredrik Ekendahl, 08-87 88 00 eller 070-587 88 01. 

25 aug 	Nattugglerally i Umeå. Arrangör UVS. Samling vid Motorcentrum i Umeå. 

Kontakta Anders 090-18 60 26 eller Rune på tel: 090-19 29 87. 

Se även sidan 43. 

2 sep 	Saabmarknad i Linköping. Östgöta Saabklubb arrangerar sin årliga Saab 

marknad. Se annons för ytterligare information. 

Tisdagsträffar i Stockholm 

Nu är det dags för årets tisdagsträffar i Stockholm. Vi träffas som vanligt på Bro-

stugan kl. 18.00, fikar och byter erfarenheter. Vi kommer även att åka på div. utflyk-

ter. Kom med Din Saab, den behöver inte vara fin för att platsa i gemenskapen, och 

visa Mercedes och Porsche folket att vi har roligare med våra bilar. Väl mött! 

Erik Randa 08-646 49 99, 070-314 37 41 
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Saabfestivalen 2001-Inbjudan till 
årets Saab-Fest! 

Saab-entusiaster: Enligt tradition är det dags för Saab-Festival igen! 

Som förra gången kommer det att bjudas på ett tvådagars arrangemang. Datumen att 
boka av i almanackan är 16-17:e Juni 2001. 

Årets tema är: Saab turbo 25 år. Detta får dock inte missuppfattas, alla Saabar är väl-

komna, med eller utan turbo. Det finns för övrigt fler jubilarer: Svenska Saab Registret 

fyller 25 år och Saab Turbo Club of Sweden 10 år! 

På Lördagen kommer vi att vara på Kinnekulle Ring utanför Götene, där du kommer 

att ha möjlighet att prova din Saab på banan. Glöm dock inte att din bil måste vara 

godkänd av Svensk Bilprovning, ha gällande trafikförsäkring och att användande av 

Säkerhetsbälte och Hjälm är ett krav. För att köra på banan måste man lösa en 

engånsglicens för 50:-. Har du gällande licens från Svenska Bilsportförbundet gäller 

denna. En speciell klass för tävlingsbilar utan trafikförsäkring kommer att finnas. Vi vill 

dock poängtera att det inte är fråga om tävlingskörning, det är en möjlighet att prova 
sin bil på bana under ordnade omständigheter. 

Det finns ett begränsat utrymme för körning på banan: max 150 ekipage. Så 
först till incheclmingen på lördagsmorgonen gäller... Vi är dock övertygade om 

att de som inte kan eller vill köra på banan, får en underhållande dag på Kinne-

kulle som åskådare. För den som inte har körkort: Gokart-banan kommer att 
vara öppen. 

Tidschema Lördag 16:e Juni, Kinnekulle Ring: 

08.00 - 10.30 Incheckning 
11.00 	Start av program, körning på bana 
13.00 	Lunchpaus med lite Saab-underhållning 
14.00- 	Körning på banan 

Kvällen fri 

39 



BAKRUTAN 

Söndagens aktiviteter sker i och runt Saabs Bilmuseum i Trollhättan. På programmet 
finns bland annat: 

• Bedömning av bilar i följande klasser: 

• Saab 93 
• Saab 96 tvåtakt 
• Saab Sonett 
• Saab 900 -m93 
• Saab 900 / 9-3 m94- 
• Custom 
• Peoples choice 

• Saab 92 
• Saab 95 
• Saab 96 V4 
• Saab 99 
• Saab 9000 
• Saab 9-5 
• Tävlingsbilar 
• Saabo Husvagnar 

• Marknad 
• Öppet hus på Saabs bilmuseum 
• Turboparad 
• Prisutdelning 

Tidsschema Söndag 17:e Juni. Saabs bilmuseum: 

08.00-10.30 
10.00-18.00 
11.00 
15.00 
18.00 

Incheckning, parkering av bilar 
Museet och marknaden öppna 
Bedömning av bilar 
Prisutdelning 
Slut för denna gång 

Deltagandet i Saab Festivalen 2001 är kostnadsfritt och ingen föranmälan be-
hövs. 

För mer information vm kontakta: 
Saabs Bilmuseum på tel: 0520- 84344 fax: 0520-32051 eller 
E-mail: saab.carmuseum@saab.com  

Vi ses i Juni! 

Saab Festivalen är ett samarbete mellan Saab Automobik AB, Saab-Opel Sverige, Förlag Albins-
son o. Sjöberg och de Svenska Saab-klubbarna. 
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CLASSIC MOTOR SIIOW 

Motorcyklar 
som konst 

BAKR UTAN 

i Stockholmsområdet GARAGET 
STOCKI-101_1,1 

SAABGARAGET inbjuder till tvådagarsträff i SRR-anda 

18-19 augusti 2001 

Lördag:  
Traditionellt familjerally norr om Stockholm, 

Med diverse överraskningar 

Söndag:  
Besök på bilrelaterat museu 

Bedömning av bilar 
Marknad i form av "bagageluckeförsäljning" 

Prisutdelning 

Enklare lunch kommer att serveras båda dagarna 
Avgift 100:-/person 

Anmälan senast 4 augusti:  
Erik Randa 08-64 64 999 / 070-314 37 41 

erik.randa@spray.se  
Fredrik Ekendahl 08-87 88 00 / 070-587 88 01 

fredrik.ekendahl@telia.com  

VÄLKOMNA ATT DELTAGA I 

CLASSIC MOTOR SHOW 
PÅ KLASSISK MARK I ROTTNEROS PARK! 

Lördag 30 juni 2001 - med start kl 11 och avslutning 
med prisutdelning kl 15- är det åter dags för den 
stora publiksuccén I Rottneros Park, Sunne. 
Det är nu sjunde året som detta attraktiva arrange-
mang går av stapeln och vi tror och hoppas att 
årets blir det hittills bästa! 

KLASSER. 
A) BILAR OCH MC T.O.M. ÅR 1950. B) BILAR OCH MC ÅR 1951 - 
1970. C) CHARMIGASTE BIL OCH TIDENLIG KLÄDSEL. 
VI bjuder på mat till förare och en medpassagerare 
och utlovar en skön dag i en av Nordens vackraste 
Blomster- och Skulpturparker. 
Tag gärna med hela familjen, hår finns mycket att 
göra för både barn och vuxna. Bland annat kan NI 
njuta av vår unika MC-utställning " Motorcyklar som 
konst" med de vackrast designade motorcyklarna 
under 100 år. 
ANMÄLNINGAR GÖRS PÅ TFN 0565-60295 (BILAR) 0565-50204 (MC) 
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Campingmöjligheter till låg avgift 
För er som %dl komma hallen innan marknaden kon,, erbjuda carnpmg för tålt el kr 
husvagn. Ullging ull dusch och toalett fmns 	1 

mak 

%Ml 
JSJh 

MARKNAD e442  
Linköping 

Bilar, reservdelar, tillbehör mm 
Söndagen den 2 sep. 2001 kl. 10.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 

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

Saab 92 till Saab 9-5 
MWS: Gistad, som ligger utmed gamla FA:m mellan Linköping och 

Norrköping. Följ pilning - SAABblARKNA D" från Gistad samhälle ma 

idrottsplatsen. 

Säljplatser c:a 3x8 m 100 kr. OBS! insläpp fär säljare fr.o.m kl. 08.30 
Vi ser helst anda som säljare anmäler dig före den 31 aug. 

Marknadsdagen från Id. 10.00 

SERVERING AV KAFFE, SMÖRGÅSAR OCH KORV 

ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL  
Erland Johansson 	013-2704 12, 070-57605 62 

e-mail: ecjatelia.com  

Mats Phersson 	013-631 67 

VÄLKOMNA! 

gtslibutl  
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_r 

Erioch Thulin.dagen i LandskroN  „.„ 
141 

många olika aktiviteter under dagen 

Du tävlar om Halden och SAR Wabcos Stora Vandringspris 

D 

• 
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7 juli, 2001 

Välkommen till 

Thulin Träffen 
Fordonsutställning & Veteranmarknad 

Samling på Citadellet(Slottet) 9.00 - 11.00 

Speakern, 1  .5ne  Lindström presenterar ekipagen med 
tidsenliga kläder på Rädhustorget 

Juryn utser: 
Thulinträffens Pärla, I pris 

Bästa Ekipage (Fordon + Klädsel) 
3 klasser: Bil. MC. Moped, 2 pris / klass 

Äldsta Bil. I pris 
Äldsta MC. I pris 

Äldsta Moped. I pris 
Bästa Klubb, I pris 

Alla deltagare får plakett, alla pristagare pokal 

Anmälningsavgift 60:-/fordon senast 30)6 på dn: 0418/23791, 20698 
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Norrlands- 

nyheter 

Nu börjar det bli läge att planera somma-

rens aktiviteter i norr och vår planering ser 
ut som följer: 

Vi inleder med deltagande i ett arrang-

emang som UVS och NMH håller i på 

Nydala camping i Umeå den 19 maj mel-

lan klockan 10.00 och 14.00. Vi kommer 

att visa upp våra bilar och hoppas på en 

god uppslutning. Dessutom kommer vi 
att sälja klubbmateriel och ta chansen att 

värva nya medlemmar då det brukar 

komma en del folk i och med att denna 

utställning annonseras och dessutom om-

fattar det mesta inom motorveteran-

hobbyn. Finns intresse går vi ut och äter 

middag tillsammans efter utställningens 

slut. INFO och frågor besvaras av Anders 

Johansson på tfn 090 — 18 60 26 mobb 

070-510 88 78 eller av Rune Danielsson 

tfn 090 — 19 29 87 mob 070 — 584 47 38. 

Den 16 juni deltar vi sedan i årets upplaga 

av Lappmarksrallyt i Lycksele som startar 

kl 10.00 och som under dagen avverkas i 

Lyckseles omgivningars Anmälan och in-

formation sker till Håkan Ångström i 
Lycksele på tfn 0950 — 150 54 eller mob 

070— 695 2746. Anmälan skall vara inne 

innan den 1 juni och anmälningsavgift är 

150:-. 

Efter rallyt kommer vi att ordna en Saab- 

träff med lite olika aktiviteter beroende på 

väder m.m. Tyvärr krockar denna träff med 

den stora Saab-träffen i Trollhättan men 

detta kan vi inte påverka och då får vi ta 

skeden i vacker hand och göra det bästa av 

situationen. 

I augusti kör UVS i Umeå som vanligt sitt 

Nattugglerally den 25/8 på kvällen och då 

passar vi på att ordna en träff på dagtid 

före rallyt. Vi träffs på Motorcentrum i 

Umeå kl 11.00 och åker sedan en runda 

med lite olika aktiviteter. Vi skall även passa 

på att äta middag tillsammans till själv-

kostnadspris vid 16-tiden. Samling till 

Nattugglan sker sedan vid 18-tiden. För 
matbeställningens skull vore det bra om 

vi fick en preliminär anmälan till träffen på 
ovanstående telefonnummer till Anders 

eller Rune före den 23/8. 

Under september eller oktober räknar vi 

inom styrelsen med att i samarbete med 

brandkåren ordna en informationsträff 

vad gäller heta arbeten och brandskydd, 

men vi har inte helt klart med brandkåren 

så vi återkommer med närmare uppgifter 

om detta senare i sommar. 

Som pricken över i:et efter en intensiv 

sommar har Sune Strömberg lovat att ställa 

upp ännu en gång som bildvisare vid vårt 

novembermöte på Motorcentrum i Umeå 

den 10 november kl 11.00. Frågor rörande 

detta möte besvaras av Jörgen Nyberg på 
tfn. 0930 — 108 64. 

Väl mött på sommarens träffar! 

Syreisen Norrlandssektionen SSR 
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SSR ky'o-cart mästerskap 2001 
Som vanligt var det laddat inför start då 
den ena efter den andra "profilen" (vinn-
arkandidater) lämnade återbud, bl.a. 
John Jonasson, Yngve Ekberg och sist men 
minst förra årets segrare Fredrik 'junior" 
Tornerhielm. 

27 st. glada kom till start. Även i år så var 

det med några icke SSR medlemmar, 3 st. 

och alla är kamrater till Bo-Erik Ramma 

och troligtvis där som moraliskt stöd åt 

den erkänt mycket tufft körande Bo-Erik, 
som även kommit sist de två senaste åren. 
Göran Dahlen gick det inte att prata med 

på hela fredagskvällen, förkunnade hans 

trolovade, inte för att tala om hans mor-

gonhumör på morgonen! Stämningen var 

spänd, alla vill ju vinna. Äran är en guld-

medalj och att bjuda alla som följer med 

ut på segerbanketten på öl enligt tradition. 

Tydligen ska man vara lite äldre för att ta 

sig till A-final då de flesta platserna beslag-

togs av 40 +:are. 

Kvalheaten... 
Det går till så att man startar i 3 heat på 

olika start positioner, de som har minst 
poäng går till A-final, de med lite mer till 

B-final osv. Enligt mina egna beräkningar 

får man helst inte vara sämre än trea i nå-

got av heaten, för att kunna känna sig trygg 
på en A-final plats, som i år var det enda 

målet för mig, eftersom min rygg fortfa-

rande inte är bra efter Bo-Erik Rammas 

ramning. Själv startade jag i pole position 
i första kvalheatet med Gerda bredvid. 

Hon tog självklart starten men jag hade 

rätt spår in i första böjen. Hon gav sig inte 

och pressade sig upp jämsides ytterligare 

ett par gånger, men när min cart hade fått 

upp farten var segern min, Rogge Karls-

son kom 2:a och Gerda Persson 3:a. I kval-

heat nr 2 startade jag sist men var även där 

först i mål, trots en rejäl fight med Gerda. 

Leif Westin kom 2:a och Rogge Karlsson 

3:a. Kvalheat nr 3... Vid start, ifrån andra 

startposition, så känner jag att det är lugnt 

att komma till A-final... men varför är 

styrningen så lätt? Hoppsan där gick star-

ten och rattstången är ju AV! Gerda, som 

startade bakom mig, sköt mig genom hela 
första kurvan, sedan flög jag rakt igenom 

banan, över på andra sidan och så in i 
muren 40 cm ifrån en funktionär som 

hoppade minst en meter upp i luften. Nu 

var den säkra A-final platsen ett minne 

blott och jag fick hoppas på de andras 

misstag. Leif Westin 1:a, Peter Österberg 

(ej SSR) 2:a och Rogge Karlsson 3:a. 

I nästa kvalheats grupp hade vi 3 över-

lägsna åkare. Veteranen Leif Alge vann lätt 

första kvalheatet med Mange Dufwa som 

2:a och Lasse Eriksson som 3:a Andra 

kvalheatet vanns av Mange Dufwa med 

Lasse Eriksson som 2:a och Leffe Alge som 

3:a. Mange Dufwa vann även 3:e kvalheatet, 

starkt jobbat Mange! Alge la beslag på 2:a 

platsen och Eriksson på 3:e. 

Sista kvalheats gruppen... Heat 1. Göran 

Dahlen vann lätt trots 4:e startposition, 

Tobbe Karlsson kom 2:a och Lasse "Mili-
tären" Mårtensson 3:a. Dahlen vann även 

heat 2, Bert Ytterhag kom 2:a och Patric 

Henticsson, från Ockelbo, kom 3:a. I heat 
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Andrapristagaren Fredrik Ekendahl vid sidan av mästerskaps-
vinnaren Göran Dahlen. 
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3 startar Dahln fran sista startposition, 
lägger sig längst in mot räcket och skjuter 
alla andra framför sig genom att han inte 
bromsar! Själv kommer han ur första 
böjen som 4:a och får en varningsfiagg för 
det. Det får även 2 andra medtävlare trots 
att de inte gjorde något fel, utan det var 
Dahlen som var dum. Skärpning Göran, 
det är inte 
Folkrace vi kör 
utan Go-cart, 
då ska man 
köra förbi var-
andra utan att 
knuffas. Patric 
Henricsson tar 
hem segern, 
Göran Dahlen 
2:a och Bert 
Ytterhag 3:a. 

Finalerna! 
C-finalen 
vanns av "År-
sta" Magnus 
Lindberg med 
Gunnar (ej 
SSR) som 2:a 
och Gustav 
från Saabgaraget 3:a. Det bör även näm-
nas att sista platsen beslagtogs av en Saab-
garage medlem, nämligen Anders Dahl, 
då Bo-Erik med sitt moraliska stöd lyck-
ats ta sig till B-final. 

B-finalen vanns av Lars "Militären" Mår-
tensson efter ett mycket tufft heat mot den 
mycket svår-omkörda Tobbe Karlsson. 
Lasse tog sig förbi efter 8 varv av 10 så det 
var riktigt nära. Jonas Lindvall kom 3:a 
och den enda kvinnliga deltagaren Gerda 

Persson korn näst sist, efter att ha legat 3:a 
länge men sedan brast koncentrationen 
och placeringarna likaså. 

A-final... 
Göran Dahlen i pole, eftersom han hade 
satt en snabbare tid I kvalheaten än Mange 
Dufwa. Själv kom även jag till A-final, men 

fick starta sist och jag hoppades på att åt-
minstone klättra upp till mitten. 
Starten gick och jag tog 2 stycken redan 
där, trots mina 115 kg, Sedan provade jag 
ytterkurva i första svängen och plockade 
någon till. Efter c:a 10 varv av 15 såg jag 2 
cartar 50-75 meter framför mig och ytterli-
gare 1 cart ett 100 tal meter längre bort 
som jag trodde var Dahlen. Jag trodde att 
jag var 4:a, men var faktiskt 3:a då det var 
Patric Henricsson, som låg sist, jag skym-
tat. Han hade snurrat i starten. Jag tog in 
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hela forspranget pa 2 varv, sedan tog det 2 
varv att passera Leffe Alge då han har stor 
erfarenhet av Go-cart körning. Jag ökade 
farten ytterligare för att försöka fightas om 
vad jag trodde var 2:a platsen. Dahlen hade 
fått en lucka när Alge bromsade mig, men 
jag tog även in på den och låg kloss på 
Dahlen när flaggan gick. 

Segrare! 
Således vann Göran Dahlen, jag, Fredrik 
Ekendahl silver och Leffe Alge brons, Leif 
Westin kom 4:a. Göran Dahlen vann Go-
cart mästerskapet för andra gången, han 
var först med att dubblera. Jag tog mitt 
fjärde silver, Leffe Alge tog brons för an-
dra året i rad. Årets "Rookie" blev Leif 
Westin som endast hade kört Go-cart ett 
fåtal gånger innan detta. Long distance gick 
till Patric Henricsson från Ockelbo och Nik-
las Söderberg från Storvik. Fulaste kör-
ningen gick överlägset till Göran Dahlen. 
Ladies cup till Gerda Persson, Saabgaraget, 

som körde 21,91 som bäst på varvet. 

Snabbast varvtid: 
Fredrik Ekendahl, Saabgaraget 20.56 
Göran Dahlen, Saabgaraget 20,95 
Patric Hemicsson 21,01 
Leffe Alge 21,03 

Jag vill även nämna att detta evenemang 
arrangeras av mig personligen och inte av 
Saabgaraget. Dessutom vill jag tacka Go-
cart hallen i Hammarby, som för sjätte året 
i rad ställer upp med otroligt jämna cartar, 
vilket gör det hela till en mycket jämn till-
ställning. Kul även att så många äldre är 
med och åker. De åker fort. 

Väl mött.., och boka lönehelgen februari 
2002. 

Text: Fredrik Ekendabl 

Bild: Gerda Persson 

Det finns mycket vackert att se i vårt av-
långa kind och här kommer några utvalda 
godbitar för er. 

Pylonen: Vägverkets museum i Borlänge, 
mysig trafik, kultur och väghistoria. 

Vännäs Motormuseum: 30 km från 
Umeå, ett trevligt litet museum med brett 
urval av fordon och kuriosa. 

Holrnsunds Lanthandelsmuseurn: Ett 
mysigt litet museum beläget i Holmsund 
15 km öster om Umeå. Där kan man få se 
det mesta som fanns i en lanthandel från 
anno dazumal. Tel: 090-41650 Stefan Hed-
lund. 

Hög, cirka 7 km väster om Hudiksvall: 
Samling av traktorer och stationära moto-
rer. 

Harmånger 10 minuters väg från E4: 
011e Olssons samling med allt från väghy-
vd till mopeder. Mer info 0650-16919 el-
ler cgd@swipnet.se  

Moheda i Småland: Konungariket 
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Svänans- en historisk rundvandring. 
Huseby bruk i Småland: Mer info 0472- 
711 29 eller lolis79@hottnailcom 

Ohsabanan: Museijärnväg i Småland mel-
lan Lammhult och Värnamo. Tel: 0370- 
510 75. 

Nydala kloster och kyrka i Småland. 

Bå'ngbro designmuseum i Kopparberg 
Där finns en Saab 92 tillsammans med 
cirka 600 andra designade industriföremål 
exempelvis radiogrammofon från 1936 
mm. En av Europas största samlingar. 

Smålands bil, musik och leksaks- 
museum i Rydaholm: Ett verkligt sevärt 

museum med härlig blandning. Tel: 1J472-
200 05. 

Torsång museum utanför Borlänge. 

Beaulieu i England: Ett fantastiskt slott 
med trädgårdar och museer, kloster med 
mera. 

Priser går till följande tipsare: 
Mats Andersson, Moheda 
Knut Okkenhaug, Oslo 
Claes-Göran Dahlqvist, Hudiksvall 

Text: Martin Sten/and 

Nyheter 
i klubb- 
shopen 
Det har tillkommit tre 
nya böcker till klubbs-
hopen. Två av böckerna 
är Gunnar A Sjögrens: 
Bilar på Saabvis och The 
Saab way. Den tredja bo-
ken är skriven av Rolf 
Bleeker med titeln: The 
spirit of Saab. 

För mer information samt beställning 
Priset för de fina böckerna är: 	 av böckerna kontakta SSR:s material- 
Bilar på Saabvis och The Saab way, 15:- 	förvaltare Bernt Olsson. 
The spirit of Saab, 50:- 
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0 0 
Ett nytt begrepp inom 

GARAGET 
	Saab-världen... 

STOC KHOLM 

— Har ni hört om...? 
- Garage... Var då? 
-Vilka då...? 
- Å, vem är den där "Farbror Walter"? 

Ja, nu undrar ni allt... Vad är det för filurer, 
som gömmer sig i underjorden, någon-

stans i Stockholm? 

För snart två år sedan började ett gäng 

Saab-entusiaster leta efter ett bra ställe att 

10 till 45 kvm, de största rymmer, förutom 

en hiskelig massa delar, två bilar till. Det 

var naturligtvis inte svårt att få hyresgäster 
och garaget blev snabbt fullbelamrat... 

med Saabar. Nåja, en och annan utböling 

står det där också. 

Sveriges Fordonstekniska Förening hade 

bildats. Det är faktiskt vårt riktiga namn... 

Flott, inte sant? 

Polismuseets 95:a på service i Saabgaraget 

förvara sina rullande underverk och diverse 

hamstrade delar på. Man hittade slutligen 

en bra plats för ändamålet och kontrakt 

blev skrivet. Ytan fördelades på 11 

uppställningsplatser samt förråd till dessa 

i varierande storlek. Det bör nämnas att 

platserna rymmer vardera tre bilar, utom 
en som rymmer två. Förråden är alltifrån 

Vilka är vi då? 
Hasse: Pedanten i garaget, gör om allt ar-

bete på sin totalrenoverade kaross. Alla 

undrar om han någonsin blir så nöjd att 

han kan börja montera något på den. Hål-

ler koll så att ekonomin sköts som den 

ska. 

48 



BAKRUTAN 

Fredrik T: Motto "Vinna 
över Fredrik E och Göran 

till varje pris" Mannen som 

vid det här laget vet hur 

man på bästa sätt rasar en 

motor. Hans 93:a fick stå 

som testvagn för dessa er-

farenheter i somras. Behö-

ver inte ta nåt ansvar. 

Christopher: Har ännu ald-

rig setts köra en Saab, en-

bart renovera. Vi väntar med 

spänning på premiärturen. 

En av de få som skriver 

läsligt och har därmed an- Halva styrkan ur Saabgaraget: Soony, Fredrik, Gerda, 
svar för den biten. 	Anders och Erik. 

Gustav: "Visionemas man." Köper en bil, 

gör upp stora planer för den och säljer den. 

Drömmer om en mittmotor V6 i sin 96:a 

med dubbla turbos... Det ska bli intres-

sant att få provköra den bilen. Flödar av 

busiga upptåg och står därmed given som 
Träffgeneral. 

Erik: Även han pedant. Ve den som lättar 

på skynket till Sonetten. Samlar på allt som 
har med Saab att göra, gärna i två exem-

plar, ett med och ett utan tumavtryck. Ser 

till att vi inte eldar upp hela härligheten. 

Lasse: Mästare på att "Cruisa". Han förvå-

nas varje dag över hur lite han får gjort. 

Har mer "godis" i förrådet än han erkän-

ner. Hjälper Bert med Christophers 
hieroglyfer. 

Miku: Har en Saab... vi har sett den. An- 

nars står det för det mesta bilar av annan 

härkomst på hans plats. Har försökt att få 

oss synliga på nätet. 

Sonny: Äger för närvarande garagets 
risigaste kortnos. Det bör dock nämnas 

att den går så in i... Har äntligen lyckats få 

ihop en 900 som bruksbil. Han tar vid när 

Anders inte orkar eller kan hålla ordet. 

Sen har vi då två "Stöd medlemmar", som 

på något sätt har en fot eller en bil, eller 
två, inne. 

Gerda: Har prackat på Fredrik E både 

V4:or, hund och nya möbler. Förverkli-

gade drömmen om en "Cabbad" 96:a förra 

våren och roar sig nu med att försöka hålla 

igång en 76:a som bara strular. Hjälper 

Göran med väggdekorationer i Fika-
rummet. 

Peter Återfallsförbrytare, som faktiskt ägde 

en GT när det begav sig Utnyttjar Garagets 

expertis för att slippa meka själv. Ser till att 
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Körd endast 65 

km. 

Endast 1:ans växel 

samt backen an-

vänd. 

Aldrig körd fort 

Orginaldäck 

Orginalbromsar och bensin 

Endast en förare. 

Ägare önskar sälja p.g.a arbetslöshet. 

Foto bifogat. 

1985 Blå 

Volksvagen Golf 

Följande är en 
verklig annons ur 
en irländsk dags-
tidning! 

BAKRUTAN 

få sina bilar i det "trimskick" han behagar 

Dessa två väntar på egen mekplats så små-
ningom, men den väntan tycks bli mycket 

lång. Vem vill lämna en så trevlig och prak-

tisk installation som Saabgaraget? 

Man kan klart konstatera att Saabgaragets 

medlemmar är ett härligt gäng Saab-entu-

siaster som har roligt ihop och praktisk 

nytta av varandra. Mycket utav verksam- 

heten går i och för sig ut på att utmana 

varandra och vara värst... 

Men, är inte det Saabs eget motto? En känd 

profil inom Saabs tävlingshistoria, som 

besökte oss, sa "Det är inte konstigt att 

man inte hittar till Saabs tävlingsavdelning 

längre. De har flyttat alltihop hit." Det sä-

ger väl allt... 

Text: & bild: Gerda & Frediik, Bromma 

Lågrnilare till salu! 

Tänk om det hade varit en GT! (Red:s 

anm.) 

Annonsen är inskickad till Bakrutanav Joel 
Berneklev 
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Länge leve 
återvinnings- 
gården! 
Att den utökade återvinningen av allt 
möjligt är bra för Saabhobbyn kan utlä-
sas ur denna artikel. 

Det var en helt vanlig halvkulen måndag i 
mitten av september då jag efter att ha va-
rit hem och ätit lunch och potatis beslöt 
att åka till återvinningsgå'rden med en över-
bliven sprucken topp från vår 
indigoblåmetallic Saab 900 GLs 1982, tre 
kassar papper, fyra kartonger och lite plåt-
skrot. När jag svängde in på återvinnings-
gården möttes jag av den alltid så glade 
föreståndaren Tommy. Efter att ha gått en 
runda hittade jag ett kit med helt nya extra 
bromsljus som skulle passa kanonfint i 
min tvåtakts 96:a. Även om inte många 
hänger med när jag lägger "plattan i mat-
tan" så vill jag inte ha dom häcken när jag 
bromsar in! När jag betalat mitt fynd och 
går för att inventera plåtupplaget glider en 
herre i 55-årsåldern upp vid min sida och 
säger "Jag ser att du kör tvåtaktare"." Själv-
klart" svarar jag, "det är det enda vettiga 
valet!" 

Min bil är redan atervunnen tvä gänger 
och har på så sätt minskat miljö-
belastningen genom att inte framtvinga 
fabrikation av en ny bil. Han fortsätter 
med att helt lugnt och stilla dra upp en 
70 22 452 ut fickan och frågar om jag vill 
ta rätt på den. En sådan begäran kan man 
inte tacka nej till utan jag tackar och 
bockar då 70 22 452 inte växer på träd 
längre. Ja växt på träd har dom aldrig gjort 
men väl tillverkats i någon fabrik som 
sedan länge är nerlagd. Denne man han 
räddade min dag! 

En gång blev jag uppringd av Tommy som 
sade att "jag har fått in ett Saabinsug med 
trippelförgasare"! Jag åkte dit men kunde 
konstatera att det var till en trecylindrig 
utombordsmotor, men det var ett bra för-
sök! Nu sitter jag bara och väntar på att 
han ska ringa och meddela att det kommit 
in en Sportmotor med Lanciaförgasare 
som jag kan hämta för en "Selma" eller 
två. Vilken glädje det är med återvinnings-
gårdar! 

Leg Veteranbilsarkeolog 
Martin Stenlund 

PS. Som alla välinformerade Saab-
entusiaster redan vet är 70 22 452 en yttre 
drivknut till 93,95 och 96. DS 
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Läsarfrågan 

Vyn n-fl 
1k1 Leif 

04 vin lp 
kJ All 

Vem är denne bil-, rally och numera TV 

kändis som har ett ärorikt Saab förflutet? 

Han började tävla aktivt redan 1965 för att 

avsluta sin aktiva tävlingskarriär 1985. Där-

emellan hann han med en massa fram-

gångsrikt tävlande både i Sverige och ut-

omlands , mestadels med bakhjulsdrivna 
fordon och han både inledde och avslu-

tade karriären svenskt. Däremellan hann 

han med såväl tyska som ryska gästspel. 
Inte minst i Belgien är han en stor kändis 

efter framgångsrikt tävlande där långt 

innan Bryssel fanns på allas läppar och EU 

var uppfunnet. 

Hans Saabkarriär inleddes i toreadorrött 
för att försiktigt gå över i grått och sedan 

avslutas avslutas i svartvitt. Själv ar han ingen grå-

aktig halvfigur utan en man med klara och 

tydliga åsikter om det mesta som rör tra-

fiksäkerhet och han vet vad han talar om 

efter många år i branschen. Han är fortfa-

rande aktiv inom bil-, och trafikområdet, 

denne man med snabba utryckningar som 

specialitet. 

Rätt svar skickas till: 
Bakrutan 
c/o Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 

Märk kuvertet: "Läsarfrågan 2-01" 

Priser till tre först öppnade rätta svaren ! 
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SSR:s nya sekreterare presenterar sig 

Hej på er alla medlemmar i Saab-klubben. 

Här kommer några rader från er nya sekre-
terare. 

Jag heter Hans Willebrand och är född i 

Kalmar 1943. 1950 började jag i småskolan 

som det hette på den tiden, samma år som 

de första 92-bilarna började säljas. Tekniskt 

intresserad har jag alltid varit och min in-

riktning mot blivande yrke var radio/TV-

tekniker. De första två åren efter körkortet 

1961 så hade jag ingen bil. Detta bl.a. be-

roende på min utbildning till teletekniker, 

skolgång mm. Av olika anledningar blev 
det inte detta yrke, det blev den militära 
banan. 

I januari 1963 köpte jag min första bil, en 

92-54. De första kunskaperna inleddes 

genast genom en ordentlig genomgång av 

bilen. I november 1963 så påbörjade jag 

min värnplikt vid kustartilleriet i Karls-

krona, därefter blev jag kvar i försvaret. 
Bil nummer två blev en 92-55 som fick 

rulla många mil under min utbildning till 

instruktör/officer. Det blev bl.a. många 

resor mellan Kalmar och Göteborg. 

Bil nummer tre inhandlades hos Saab i 

Mölndal, en 96 GT 750-60. Denna fick gå 
som bruksbil fram till november 1970 då 

en Sport-65 inköptes i Stockholm. Efter 

13 år som bruksbil ställdes Sporten un-

dan. Nu vidtog en period om 12 år med 

en renoverad 95-66. Juli 1995 avställdes 

95:an. Nämnas kan att GT:n, Sporten och 

95:an har jag fortfarande kvar. 

Mellan åren 1963-1995 så har jag enbart 

äkt med två-taktsbilar. Just nu så håller jag 

på med en sammanställning över milantal, 

förmodligen långt över 100 000 två-takt-

smil. Bilarna har hållit väldigt bra. Jag be-

stämde mig tidigt för att hålla fast vid två-

taktarna som bruksfordon, och har väl 

därför haft en annan inriktning än vad som 
varit förhärskande i allmänhet. 

Mina sista yrkesverksamma år tjänstgjorde 

jag som sambandsofficer i staben vid 
sydkustens marinkommando. I och med 

"nedläggningen" av vårt försvar så fick vi 
äldre som var anställda med fullmakt 
möjlighet att gå i pension i förtid. Denna 

möjlighet utnyttjade jag och slutade i juni 

1998. 

Nu blir det mera tid att "skruva" på bi-

larna och katalogisera reservdelar. Min 

nuvarande bostadsort är en liten by som 

heter Gräsgärde, ca 2,5 mil söder om Kal-

mar. För ett par år sedan började jag skriva 

på en berättelse över mitt bilinnehav, alla 

körda mil och händelser mm. Jag återkom-

mer således med en mycket lång och de-

taljrik inlaga i vår tidning med både tips 

och annat vad gäller två-taktssaab. 

I övrigt kan sägas att jag har en hel del 

förslag om kommande verksamheter, 
reservdelstillverkning mm. som gagnar alla 

inom klubben. 

Väl mött vid de tillfällen som ni har möj-

lighet att vara med. 

Med två-taktshidrningar, 
Hans Willebrand 
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Till minne av I 
allas vår 

Janne "Saab" 

Johansson 

1954-2001 

Den 17 januari i år 

lämnade vår med-

lem Jan Johansson 

oss alla; familj och 

en oräknelig skara 

medlemmar och til-
lika vänner i värl-
dens alla Saab-

klubbar. Östersjö-
vindarna yrde över 

ett vinterfagert so-
ligt Öland, som om 

hela hans hembygd 

ville ge ett sista hedrande till en män-

niska som uppskattade alla dagar han 

fick, kanske mer än de flesta av oss. 

Janne föddes mitt i Saaberans begynnelse-
tid. Då de till runt trettio hästar trimmade 
92:orna lät sig höras i skogarna med sitt 
råa och väsande trimyl. Eller vardagens 
bild: En smutsgrå, under ytan grön tro-
gen liten kämpe. Givetvis med takräck, 
snökedjor och fusk-elbakruta. 92:an blev 
93:an och sedan 96:an. 

Redan 1976 då 95:oma och 96:orna ännu 
tillverkades för fullt bestämde sig en liten 
men stadigt växande skara entusiaster; nu 
börjar vi spara, renovera, ha kul och orga- 

nisera oss för de gamla Saabarna. Svenska 
Saabregistret, numera Svenska Saab-
klubben blev en verklighet. Liksom dessa 
tider födde fram sina namn, såsom Sason, 
Melde, Molander och den store Carlsson, 
födde klubbverksamheten fram sina. 

Vilken medlem under sjuttio, åttio, och 
tidigt nittiotal kände inte till hans namn? 
Saab-Janne, Ölands-Janne eller det mest 
använda Janne "Saab". Ordentligt frälst av 
alla ursaabens egenskaper, egenheter och 
egensinnighet fann han tidigt sin bana i 
livet. Han var entusiasten med stort, stort 
E. vid knappa trettio års ålder hade han 
hunnit samla på sig ett ordentligt gäng 
96:or och en superfin orenoverad 93. Job-
bade, jobbade och jobbade med sina bilar 
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pa ett sätt och i en omfattning som fa or-
kar med. Kväll efter kväll, och mamta 
ganger, och i manga ar, natt efter natt. ( )ch 
resultat blev det, och ett tekniskt kunnande 
kring bilarna av en grad som säkert bara 
innehades av Trollhättefolket själva. Janne 
besatt en stor detalikännedom soM ge-
nom åren hjälpt manga Saabrenoverare att 
välja rätt pusselbit. Han for runt pa var- 

för art utbyta lite Saabsnack med folk. 
Janne blev en profil, lika samhörig,- med 
klubben som Frostelids handknackade 
Bakrutor fran tidigt So-tal. 

1 åtta år kämpade Janne mot cancern. Pa 
ett sätt, och med en vilja hard som det 
hårdaste vevaxelstål. Alla i hans närhet 
som säg denna kamp växte som 

enda skrot i östra Smaland med omnejd. 
Plockade rent vraken, alla han säg. Till 
sista 5/16-skruv. Slet jämt. 

Festivaler, träffar i södra landsändan, mark-
nader. Janne var alltid dir. Alltid kunde 
han berätta om nagot av alla sina brin-
nande järn, hur det senaste smitts färdigt 
och vilket som kom härnäst. Iller bara 

människor. Vem kunde första hur man 
kunde ha en sadan framtidstro, se så glatt 
pä hela tillvaron trots en sådan prognos:' 
Till slut häpnade ocksa läkarna. Janne 
hade bestämt sig; det fanns bara ett alter-
nativ, att iiverleva mot alla odds. 

1 oktober 1996 hade sjukdomen snabbt 
fatt aggressiv spridning. Ett antal hjärn- 
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tumörer hotade att orsaka total medvets-

löshet. 1 sista sekunden lyckades man 

punktera. Men läkarna kunde efter detta 

meddela att det bara återstod några få 

månader att leva, all behandling var me-

ningslös. Femtio armhävningar på golvet 

blev James svar. Följt av flera dagars ring-

ande till landstinget för att få remiss till 

Radiumhemmet, där man just provade en 

ny laserbehandlingsmetod. 

Något halvår senare stapplade en efter all 

medicinering hårt utmattad och omtum-

lad Janne ut i garaget, låg fem och en halv 

timme under sin 900:a. Då han kröp fram 

igen satt ett hemgjort avgassystem på plats. 
Gradvis blev Janne bättre, men då och då 

kom återfallen. Man opererade, dömde ut, 

provade nya metoder, återfall igen, opera-

tion, men Janne överlevde. 

Så fort någon ork fanns över ville han hem. 

Repade sig, mådde hyfsat över ett år ib-

land. Trots utmattande medicinering tog 

han ofta ett pass i garaget. Oftast kortare, 
men ibland längre, precis som förr. Eller 

då han mådde riktigt bra, en sväng med 
någon av tvåtaktarna. Hela Saaberiet var 

medicin. Och den gjorde verkan. 

Ringde man Janne, och det såg mörkt ut, 

ville han inte prata om sjukdomen. Bara 

Saab. Eller något annat ljust i tillvaron. 

Hade behandlingen gått bra, berättade han 

gärna om läkarnas fantastiska jobb. Man 

häpnade över hur en människa kunde stå 

ut med så mycket och ändå aldrig tappa 

sugen. Ens egna problem blev mycket 

små. Alltid slutade samtalen med något 

typ "ska nog renovera upp ett extra spjäll-

hus i alla fall, det som sitter i nu är väl 

OK men om några år maste jag byt... ah 
Du vi hörs snart igen"! Framtid. Det var 

det det handlade om. Jargongen, målet, 

allt gick ut på tron och vissheten om fram-
tid. Den skulle komma. Punkt slut. Ska 

greja det här. Det ledde Janne mot den. 

På alla uppmuntranden, alla ord kring sjuk-

domen som fälldes i hans närhet hade han 

oftast svaret: — För fan! Ska greja det här. 

Oavsett hur dåligt han egentligen mådde. 
"För fan. Måste ge det här någon vecka 

nu. Sen kommer jag att må bättre. För fan" 

Oftast gjorde han det. Viljan segrade. 

Egentligen sa uttrycket något annat. Bety-
delsen var "Mot fan" där fan var den onda 

cancersjukdomen. Han gav den en match, 

knockade den gång på gång, slog in dess 

horn. Lurade döden. Nej sa prognosen, 

något halvår kvar. Jo sa Janne, och stod 

något år senare och bytte låda i Sport-64:an. 

Den hade ju inte rätt utväxling! Bejakade 

livet, uppskattade varje timme som 

förunnades honom, värdesatte allt på ett 

sätt som vi friska •skor borde ta mer 

lärdom av. Allt är inte så självklart... 

Efter nära åtta års kamp, varav de sista 

månaderna på sjukhus, gick Janne bort den 

17 januari 2001. 

Våra tankar går till Lena, Petra och Pernilla, 

samt hans föräldrar. Det är ofattbart att vi 

aldrig mer får se Janne "Saab" på något 

Saabarrangemang 

Tack Janne för all fln kamratskap och din 

livsgärning för de gamla Saabarna 

Dina vänner i Saab-världen 
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Köp & sälj 
Säljes: 

Till SAAB 92: Ny bränsletank, stötfångare, grill och många andra delar från gammalt lager, 
en fabriksny utbytesmotor (dyr). Gul/svartrutigt tyg till 92/93, fabriksrenoverad 2-takts-
låda, massor med trycksaker 1960-90, en ny jubileumsklocka från 1987. 
Lars Einar, 0155-33321 

SAAB 96-80, röd, karossen i bra skick med 4 nya skärmar, en del rostlagning krävs i 
bottenplattan samt hjulhus, pålitlig o pigg motor, skatt + bes, säljes till seriös SAABvän 
till högstbjudande. 
För mer info ring 0551-20419 kvällstid (inget namn men annonsen inskickad av 
Stefan Öb, Göteborg) 

SAAB 95-73, norrlandsbil, rostskyddsbehandlad av Marin Stenlund, några renobjekt t ex 
95-78,96-80. Delar: USA-front 95/96, fotbollsfälgar, JP-fälgar original + breddade, skär-
mar till V4, motorhuv till kortnos, hastighetsmätare med trippmätare, mm mm. 
Johnny Hansson, 070-681 94 51 e 17.00 

SAAB 96-63, vit ,avställd 19 år, mycket bra renobj inkl div reservdelar, brun golvmatta 
nyskick V4, klocka V4, 1 renoverad sportfälg-63 nyskick, 2 sportfälgar-63 något defekta, 
workshop handbook SAAB 96, sport-65 in english in good condition Sek 400. 
Uno Persson, Tidaholm, 0502-13190 

SAAB 96-64, reservdelsbil, 4-vxl, brun, utan skärmar, motor sitter fast, i övrigt ganska 
komplett och rostfri. Till 92:2 st älgar, reservdelskatalog tryckt 61. Till SAAB 96: bakruta, 
inre drivknut (kortnos), motor med oljud (61), bromstrummor fram o bak, Zenit-
förgasare med insugningsrör, rostfria stänkplåtar till bakskärmar, rostfria tröskelskydd, 
fälgar, navkapslar, handtag baklucka, kyl (långnos), reservdelskatalog 93/95/96. Till V4: 
kyl, bakruta med elvärme, vxllåda med kopplingshus (skick okänt), motorhuv (utan 
gångjärn), navkapslar, fikar, rep.handbok (Teced). 
Sören Karlsson, Vara, 0512-122 51, email: sorenkarlsson®hotmail.com   

SAAB 99-74 cc, första årsmodellen av combicup, i gott skick, avsänd, obes, ny koppling 
och innertak. Pris: 2.000:- eller bud. SAAB 96-61, tom kaross, delvis rostlagad, med 
papper o nya regplåtar. Pris: Bud. Stefan, 0586-58566 eller Torbjörn 0586-36735 

SAAB 95-73 karolinerblå, i samma familj sedan 76, avställd i 4-5 år men kördes dagli- 
gen till dess, vinterdäck ingår. Renoverad extramotor till V4 73, bla a nya registerdrev, ej 
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använd efter ren. 
Karin Öberg, 08-88 72 63 

Till SAAB-95-65: kompl inredning i bra skick, brunt tyg/grå galon. Pris 1.000:- baklucka 
99% rostfri. Pris 800:-. Ny hö framskärm i plast kortnos. Pris 400:-. Ny mittdel stötfång-
are bak långnos. Pris: 500:-. SAAB 95-66, vit, renobjekt m papper, saknar vä bakskärm, 
drivpaket o startnycklar. 95-67 med mycket jobb medföljer Pris: 1.000 
Bo Thorildsson, 0280-122 83, 070-560 34 46 

SAAB 95-75A, brun, avställd 89-01, 17.000 mil, motor bytt, nybes ua jan-01, skattad feb-
02, 4 nya plåtflyglar, hobbylackad (ser bra ut), helt rostfri, underredsbehandlad, fin inred-
ning, nytt avgassystem, bromsar, batteri, tändsystem mm, drag, m+k-värme, bra s-däck 
+ v-däck. Pris 12.000:-. SAAB 95-75B, opalgrön, få ägare, ej rost i bärande, omlackad 95, 
avstånd 010330, USA-front, potent 1740cc, Weber 40 DFI, 7.6 kam, gått ca 200 mil sen 
renov, nytt Simons 2", drag, m+k-värme, behöver bromsgenomgång (ok ligger på), ny 
koppling (trampar ur dåligt men körbar), ny bröstkåpa (läcker olja från en spricka) org. 
bröstkåpa till motorn medföljer men är ombyggd till elfläkt, byte av hastighetswire + lite 
ftx av bakflyglar. Denna bus95:a säljes endast komplett för 10.000:- (motorkostnaden) 
annars behåller jag den. SAAB 96-71, röd, få ägare, bes t o m juni-02, rostlagad i golv i 
övrigt o.k, nytt komplett bromssystem maj-99, behöver nya framflyglar, inte vacker men 
bra. Pris: 3.000:-. 
Yngve Ekberg, Huddinge, 08-774 28 85 e 18.00 ernail: yrigve.ekberg(kseb.se 

Söker Du 709221 = frostplugg/motorblock till Din 2-T, 724663 = mutter för 
strålkastarinställning till Din långnos 65-68, 702245 = yttre drivknut till kortnos? Sluta 
leta, Du finner dessa detaljer och ca 1200 andra SAAB Original Reservdelar i vår PRIS-
LISTA 2000. Sätt in SEK 40:- på mitt postgiro 475 06 59-7 så skickar jag listan eller sänd 
in 40:- kr i frimärken (svenska). Glöm inte Ditt eget namn och adress. Förutom PRIS-
LISTA 2000 får Du NYHETSBLAD 3. Nyhetsblad 1 + 2 är inlagda i prislista 2000. 
Dessutom får Du LITTERATURLISTAN med reservdelskataloger, verkstadshandböcker, 
instruktionsböcker, plåtlistan och piratlistan. Mitt kunnande och erfarenhet om SAAB 
reservdelar bjuder jag på. Vänd Dig med förtroende till oss, vi skall göra allt för att hjälpa 
Dig med Dina reservdelsproblem. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 64 Frändefors, tel/fax 0521-431 33 

SAAB V4-78, ljusblå, 8.800 mil, 3 ägare, mycket fin inredning, motor i kanonbra skick, v- 
däck i nyskick, s-däck 3-4 mm, rost i tröskellådor och bakskärmar, bucklig hö fram- 
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skärm, säljes till högstbjudande. Bilen är värd ett bättre öde än skroten och finns i västra Blekinge. 
Jonas Nylin, arb 0454-964 25, hem 0456-305 20, email: jonas.n@swipnet.se  ; 
jonas.nylin@volvo.com   

SAAB 96-72, blå, i bra bruksskick, bes nov-00, extrautrustad med klocka och SAAB 
Sportratt, få ägare, extra delar som fläktmotor, bakre ljuddämpare mm medföljer. Prisid é 
8.000:-, lägg ett bud. 
Jesper Brandstedt, Lund, 046-211 07 15, 070-200 75 61, email: 
jesper.brandstedt@telia.com  

Nytillverkade gamla original och klassiska SAABdekaler och Stripes av högsta kvalitet. T 
ex "Made in Trollhättan by Trolls" 45:-, "SAAB-segrar som aldrig förr" 40:-, "SAAB-
segerbilen Rally Monte Carlo 1962" 40:-, "SAAB Power" 30:-, Oljepluggsdekal hö ventil-
kåpa V4 65:-, Pictogram för säkerhetsbälte på B-stolpe 20:-, "2-krets bromssystem" (satt 
på alla 64:or) 35:-, SAAB Sport & Rally dekaler i olika storlekar 15:- till 80:-, samt ett flertal 
dekaler för generator, oljebehållare, bromsservo, växlingsschema, bränslepump, luftre-
nare, spolarblandning, lufttryck, oktan, centrumkåpa, tändspole mm. Tryckta SAAB 
Rallystripes finns i svart eller vitt tryck på transparent för Sonett, 1700S, 96 Silver samt 
utskurna i svart eller vitt till 79-80 V4. För mer info: 
Anders Jensen, Parkgränd 1, 504 39 Borås, hem 033-121121, fax 033-35 82 14, 0708-16 
6161, email: andersjensen usa.net  eller min hemsida http://go.toistickers   

Trimningsmaual för SAAB 3-cyl tvåtakt, nu uppe i verision 28. Samlade tips, beräkningar 
och erfarenheter på över 40 sidor. Nya avdelningar är kompression, cylindertryck, förga-
sare, insugningsrör, svänghjul och flödesprov av insugningssystem. Kostnad med /nallar  
för byggnation av avstämt 3-1 XP-avgassystem 500:-, utan manar 300:- och en uppdate-
ring för er som redan köpt en tidigare upplaga kostar 200:-. Beställs genom insättning på 
postgiro 64 51 20-7. Vid frågor ring: 
Nildas Enander, 031-13 72 62, email:xpnildas@jhotmail.com  

SAAB 95-66, ljusblå i bra bruksskick, ren bromsar, koppling, vxllåda, vattenpump samt 
mycket mer, ring för mer info. Pris 15.000:-. SAABO-67, renoverad till originalskick 
94-96, bör ses, renoveringsreportage i Bakrutan 1-96. Pris 15.000:-. Div beg delar 
till V4: dörrar, flyglar, plastgrillar i bra skick, drivaxlar, extraljusfäste, renoverade 
toppar, bra toppar, 95-stötdämpare, genomgången vidlåda, silver & svart motor, 95 
takräcke, hasplåt grupp A + mycket mer. 
Erik Randa, 08-64649 99, email: erik.randa@spray.se  
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Motorer V4: Trimmad 1700cc, helt nybyggd, 7.2 kam, 42/37 ventiler, BMWstakar, ca 100- 
110 hk, tyvärr utan förgasare, trimmad 1815cc, även den nybyggd men har gått 2 tävlingar, 
7.2 kam, 42/37 ventiler, BMWstakar, Weber 40 DE, ca 120+ hk, går mycket bra, inld 
främre avgasrör Gr 2, trimmad 1700cc med nya kolvar, lager osv, 7.6 kam Std B toppar, 
Weber 34/34, gick mycket bra innan renovering, ca 100+ hk, mkt varvvillig, trimmad 1500cc 
lilla Gr A, komplett varvmaskin i bra skick, 7.6 kam, balanserad, plåtar i topparna, bestyckad 
2-ports Solex, ca 100 hk . Vxllä'da 6:35 Sp 1 utan diffbroms i bra skick, 7:38 Sp 2 utan 
diffbroms i bra skick, vxllåda std V4 67-68 har gått endast 1.000 mil sen ny. Nya Delar: 
Verkstadshandbok V4 (OBS NY), stänklappar 96-71, 3st kolvar 66.5 mm passar 750cc, 
kondensatorer 92, stötdämpare fram o bak 96, bromscylindrar vä 61-63 samt hö+vä 64-66, 
främre ljuddämpare 3-cyl, vattenpump V4:a. NY PLÅT: Hö golvbitar fram, hö+vä golv-
bitar bak, stänldappshållare hö 96, ljuddämparfäste 95-96, bakstam 95,sandplåt 96, hö+vä 
baldjusplåtar 95, osthyvel övre plåt 95. BEG DELAR Verkstadshandbok kortnos Sport 
62-64, reservdelskatalog 92, mängder med instruktionsböcker nya & beg även Sport/MC + 
95, skärmar, dörrar, 95 baklucka + mkt annan bra beg plåt, motordelar 2-T + V4, plastgrillar 
mky fina V4, Sport/MC instrumentgrupp kompl utom varvräknare, trimanvisningar 2T 
många olika kopior, mängder av mer delar finnes Std & tävlingsdelar "2-T + V4. Fredrik 
Ekendald, 070-587 88 01, email: fredtik.ekendahl@telia.com  

SAAB 93 B-58, renobjekt, blå, avstånd 76. Pris:4.000:- Anders 08-591 471 22 

SAAB V4-69, objekt utan motor, bra kaross, billig, SAAB 99 GLE-78, fräsch bil och nästan 
rostfri, motor går kanon, autlåda bör bytas (medföljer), en av få kvarvarande!!! SAAB 95- 
75, högerstyrd, rostfri, utan motor, lite jobb, billig, SAAB 99 LE-74, lite rost men körbar, 
behöver renovering av kopplingscylindrar och nytt tändrås, billig, fotbollsfälgar V4 med 
däck utan bult, dragkrokar till 95 kort o långnos, mkt bra skick, ny drivknutsdarnask till 
kortnos, bromscylinder bak till 93, SAABO-chassi rostfritt, nytt bakkrom 95, Nya SAAB 
99-delar: gasstötdämpare bak-77, packningssatser och tänddelar till 1,7 + 1,85 L, broms-
klossar bak även 1 omg för rally, ram-vevlager-kolvringssats till 1,85 L, luftmadrass 95 bytes 
mot Sportdelar eller sedelbunt. Martin, 0961-617 33, 070-59 77 333 

Unik SAAB 96-80 äkta jub.modell, ljusblå metallic, Ronal, mm OBS!!! Endast 15 (femton) 
mil, varrngaragerad, körd in och ut ur garaget några gånger per år. 1 ägarinna. Pris: 100.000 
eller högstbjudande. Rada Berg, 021-14 59 16, email: rada.berg@,swipnet.se  

V4 takräcke till salu! Det är i mycket fint skick, ingen rost. Det har Saabs loggotype med text 

inpressat i sina fyra ben. 200kr. Per Kristav, Lund.Te1:046-397094 
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2" avgassystem till 99-72, karosslister till 99 T-80, nya blinkersglas bak till 99-80, 
SAABmodellbilar 1:24, 1:43 
Martin, 0961-617 33, 070- 59 77 333 

Till 96-63: bromsslangar fram. 
Åke Rossander, Lögdeå, 0930-30928 

Till 96-75: fina bakskärmar, Till SAABO-67: fina baldjusglas, förtält, inredningsdetaljer, 
originalbroschyr. 
Bo Thorilddsson, 0280-122 83, 070-560 34 46 

Vänster stänkskyddsplåt till mitt 96 Silver projekt, helst ny men beg i mkt bra skick duger 
också. 
Anders Jensen, Parkgränd 1, 504 39 Borås, 033-12 11 21, 0708-16 61 61 

En Ronalfålg till 96, lamelldiff 2T/V4, trimningsanvisningar till 2T, bra kopia på huv-
gälarna. 
Niklas Enander, 031-13 7262, email: xp-niklas@,hotmail.com  

SAABO husvagn. 
Janne Carlsson, 0512-60385 

Till 96-69: fram o bakskärmar med gummilister (kederlister?), dörrar, utvändiga back-
speglar, stänkskydd. 
Per-Erik Pihlström, Älgstigen 21, 343 36 Älmhult, 0476-713 74, email: Övrigt: 

Eder annonsredaktör vill önska er alla en trevlig Saabsommar och tacka för alla bidrag som 
håller mig sysslesatt inför Bakrutans presstopp. En vädjan dock: Snälla skriv TYDLIGT 
om ni inte har möjlighet att malla eller skriva på maskin el dylikt. Vissas skrivstil skulle få 
en gammal lärarinna att blekna och då är risken stor att jag tyder ert budskap fel. 

Ha det bra ochfynda bland ovanstående annonser harar Yngve. 
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Detta är Svenska Saabregistrets 
"modellombudsmän" 

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

Modell 	 Ombudsman 	 Telefonnummer 

Saab 92/93 inld. GT 	 John Jonasson 	 08-715 24 29 
Saab 96 TT inld. GT, 	 Lennart Holmgren 	 026-25 70 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 inkl. MC, 	 Leif Blomberg 	 0502-45042 
De Luxe 
Saab 95 TT /95 V4 	 Mattias Roswall 	 0143-13922 
Saab 99 	 Magnus Dufva 	 08-5824 7258 
Saab Sonett 	 Hans Eklund 	 0514- 272 22 
Saabo 	 Erik Randa 	 08-646 49 99 

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

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

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

Lennart Holmgren 
Högbovägen 78 A 
811 32 Sandviken 
Tel: 026-2570 15 

Norrlandssektionen: 

Anders Johansson 
Anumark 13 
905 95 Umeå 
Tel: 090-18 60 26 

Saab Skånia: 

Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 
ssr-saab-skaania@saabregistret.se  

Tidningsredaktion: 

Mattias Johansson 
Valhallsvägen 3 
434 31 Kungsbacka 
Tel: 0300-74530 
red@saabregistret.se  

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

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

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

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

Gotlandssektionen: 

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

Trollhättesektionen: 

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

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

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



,S R önskar alla m
edlem

m
ar  en trevlig sommar! 
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