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BAKRUTAN 

Hej! 

Sommaren har övergatt i höst vi kan se 

tillbaka på en innehållsrik säsong. 

Saabklubben! 

Det viktigaste som hänt i klubben under 

sommaren är förstås att vi verkställde års-

mötets beslut från 2000, det vill säga att vi 
bytte namn på klubben från Saabregistret 

till Saabklubben i samband med att vi vårt 

firade 25 årsjubileum. Vi behåller den 

gamla logon med skillnaden att "Regist-
ret" byts mot "Klubben". 

Svenska Saabregistret heter alltså numera 

Svenska Saabklubben. 

Själva namnbytet genomfördes under 

Saabfestivalen framför Saabs bilmuseum. 

Det gick till så att Saabregistrets flagga hala-

des, samtidigt som Saabklubbens nya 
flagga hissades. Yngve Ekberg och John 

Jonasson skötte flaggorna och underteck-

nad skötte mikrofonen och förklarade att 
namnbytet var genomfört. Som vid alla 

högtidliga tillfällen spelades det musik. 

Men nu dög inte vilken musik som helst. 

Som orkester hade Saabs bilmuseum väl-
villigt ställt upp med Monstret, så till to-

nerna av en trimmad 6-cylindrig tvåtaktare 

bytte vi alltså namn. Om det är någon som 

undrar vad Monstret är för något, så kan 

jag berätta att det är en 93:a utrustad med 
två (!) ylande 750 kubikare förenade i en 

specialbyggd transmission. Bilen använ-

des för rekordförsök på Såtenäs flygfält och 

nådde cirka 196 km/h. 

I samband med vårt jubileum och namn- 

byte fick vi en ny hedersmedlem i klub- 

ben, näruligen Börje Eriksson i Märsta, 
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som uppvaktades med en gava. Det var 
Börje som grundade Saab 92-registret 
som var Saabregistrets, och därmed Saab-
klubbens föregångare. Klubbens historia 
kommer att beskrivas i nästa nummer av 
Bakrutan. 

Till Trollhättesektionen som bar det 
tyngsta lasset i samband med festivalen, 
vill jag rikta ett varmt tack för ett fint ar-
bete! 

Internationella Saabtråffen 

I början på juni besökte jag den Interna-
tionella Saabklubbträffen i Finland. Det 
var en mycket väl anordnad träff som in-
leddes med att vi möttes av våra finska 
bröder och systrar i Åbo hamn för en sam-
lad körning till Nystad (Uusikaupunkki). 
Jag körde 92-55:an som fungerade bra för-
utom att batteriet var lite trött. I Nystad 
besöktes Valmets fabrik där man samti-
digt på samma lina bygger 9-3 Cab och 
Porsche Boxter. Imponerande att man 
bygger två skilda bilmärken om vartannat 
på en och samma lina! 

Ett besök på Rafael Huhtas charmiga Saab-
museum ett par hundra meter från 
Valmetfabriken hanns också med. Ett 
museum väl värt ett besök. 

Efter Nystad åkte vi till vintersportorten 
Ellivuori några mil från Nokia. Där sam-
lades alla människor och Saabar på ett ställe 
och det gavs mycket tid till Saabsnack och 
att kolla på bilar. Det anordnades flera ak-
tiviteter, bland annat ett rally med fråge-
sport i och runt Nokia. Jag hade förmå-
nen att åka med Simo Lampinen, Juha 

Lehtonen som är ordförande i Finska Saab-
klubben och Larry West ordförande i New 
Jersey Saab Owners Club runt banan som 
bjöd på underbara finska rallyvägar. En 
dansk Saabentusiast gick in för uppgiften 
med sådan frenesi att det tyvärr slutade 
med en framstupa kullerbytta med bilen 
ner i diket. Bilen, en 9000CSE, 
totalkvaddades. Alla i bilen klarade sig utan 
skador, sånär som på ett skärsår på föra-
rens ben. Man kan lugnt säga att bilen 
skötte jobbet med att skydda passagerarna 
med beröm godkänt. 

På ett möte med de olika Saabklubbarnas 
representanter bestämdes det att från och 
med 2002 kommer det att anordnas en 
internationell träff vartannat år. Saab-
festivalen och den Internationella 
klubbträffen kommer alltså att alternera. 
Saabfestivalen ojämna år och Internatio-
nella träffen jämna år. Den internationella 
träffen turnerar huvudsakligen mellan de 
europeiska länderna. Det är ännu inte be-
stämt var träffen 2002 skall hållas, men 
det lutar åt Belgien. 

Medlemskort och förmåner 

Med detta nummer får du ditt medlem-
skott i Saabklubben. Fyll i dina uppgifter 
på medlemskortet. Från styrelsens sida vill 
vi gärna knyta diverse förmåner till ditt 
medlemskap i Saabklubben. 

Har du förslag på förmåner som du tror 
att alla medlemmar kan ha nytta av? 

Saabklubben är som du vet organiserad i 
MHRF. MHRF har ett avtal med Scandic 
Hotels som innebär att du betalar 490 kro- 
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nor för ett enkelrum och 580 för ett dub-
belrum. Detta är väldigt förmånligt. På 

vissa Scandichotell bor du för mindre än 

halva priset! Uppge referenskod S3570 när 

du bokar. 

Saabklubbens hemsida 

Vår hemsida har bytt adress och återfinns 
numera på www.saabklubben.com . Änt-

ligen har vi också fått en ny webmaster i 

form av Per-Erik Pihlström. Per-Erik är 

en erfaren webmaster och det är med största 

förtroende som jag lämnar över till ho-
nom. För att det inte skall bli för mycket 

kommer vi dock att dela på sysslan ett tag. 
I dagarna är det fem är sedan vår hemsida 

sjösattes, så det känns bra att någon an-
nan tar vid. 

För en rikstäckande klubb är det viktigt 

med lokal förankring. Utöver våra sektio-

ner Trollhättan, Norrland, Skåne och Got-

land börjar vi nu få lokal representation i 
andra delar av vårt avlånga land. I Upp-

sala/Uppland går det bra att ringa Lars-

Åke Karlsson på 018-36 77 01 om du har 

funderingar på något lokalt arrangemang. 
Det är inte frågan om en ny sektion, utan 

snarare en lokal kontaktperson som kan 

samordna t.ex. lokala studiebesök. 

Kör försiktigt! 

Martin 

Hört och hänt! 
Lyckligaste norrlänning är nog Ted Stockhaus som fått en Saab 95 2-T av er 

knmpis söderut och i bilen låg en komplett Sportmotor !! Grattis. 

Ledsnaste medlem år nog han som blev bestulen på kylarvätska och baner 

hållare ur bilen strax innan semesterresan. Av förklarliga skäl vill han vara 

anonym. Men hjälpsamma klubbmedlemmar löste problemet. 
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Foto: lonas Ben: 

NU ÄR DE HÄR! 
-DE NYA DEKALERNA FÖR SVENSKA SAAB KLUBBEN! 

För att samtidigt fira att vi fyller 25 år och byter namn, har vi tagit fram en ny T-tröja, en 

jubileums mugg och jubileums dekal. Även en musmatta till er "Saabsurfare"! har tagits 
fram, med den nya webadressen på. 

På "G" är också nya pins (senare i höst) och även en "stryka på själv"-dekal kommer 

(Svenska Saab Klubben). Detta plus förstås alla de nya klubben-dekalerna gör att det blir 
mycket att köpa för er! (och arbete för mig!) 

De gamla dekalema finns fortfarande att köpa så slå till snart försvinner de. 

Och som sagt så finns fortfarande de gamla prylarna kvar, som små dekaler 6:-Cm-och 

utsides), stor 12:- Saab 92-dekal 15:- Pins 6:- Nyckelring 25:- 

HANDLA! 

M.V.H Bertil Olsson (mattialtörvaltare) 
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Musmatta 50:- 

Nya "klubben"-dekaler 
små in- och utsida 10:- 
Stor (200 mm i diam.) 20:- 

BAKRUTAN 

Nya svarta T-tröjor 75:- 
	Mugg 60:- 

Storlekar från M till XXL 

( OBS ! små storlekar) 
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Jubileumsdekal 10:- 
"Bilar på Saab vis" 15:-, samma 
finns på engelska (The Saab way) 15:- 
"The spirit of Saab"(På engelska) 
av Rolf Bleeker 50:- 

T-tröjor "Saab 92 rally", "Saab 99 EMS" 80:- Vita, L till XXL 
Ett antal av "Fyra bilar" (SSR) 40:- 2 st grå L, 1 st(!) vit S, 8 st vita M, 5 st vita XL. 
Hjälp oss att tömma lagret! 
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Anteckningar 
från en resa till 
Saabfantasternas 
paradis! 

dividerade jag med mig själv om vilken bil 
jag skulle ta, men det blev till sist 99 -75:a, 
kanske inte den roligaste bilen, men moti-
vering var att den är född i Finland och 
ville säkert se sin hemstad igen. Och så 
platsen. Jag lyckades också få med min 
kompis Mike från England som är Aus-
tin-Healy fantast ut i fingerspetsarna, så 
en rejäl dos Saab-vett skulle säkert inte 
skada! 

Så var det dags för årets begivenheter, 
d.v.s. Internationella Saab-träffen i Fin-
land och Trollhättefestivalen. Att jag 
skulle på båda var självklart. 

Vi är ett litet gäng i Skåne som brukar dra 
åstad' på längre resor och därför kontakta-
des Jan Nilsson och Micke Isaksson. Ef-
ter diverse dividerande per telefon be-
stämde sig Jan för att följa med, men Micke 
drog till ett bröllop istället... Själv 

Mike och jag lämnade Skåne och mötte 
Jan i Markaryd. Själv körde jag min 
siennabruna 99:a, och det visade sig att 
Jan kom i en siennabrun 99 combi-coupe 
75:a! Med, som pricken över i:et en Topp-
ola på. Vi for genom Småland och plöts-
ligt var vi ifatt ytterligare en 99 75:a, i detta 
fall en grön, så, där låg vi tre 75:or på rad. 
När hände detta sist i Sverige? 

Så åkte vi inom Oxelösund till Lars Einar 
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och fick beundra och begrunda hans fina 
grejor. Jag beställde några prylar av honom 
som han ska ta med till "marknaden" i 
september. Tack för att vi fick komma Lars 
Einar! 

På plats i färjeterminalen i Stockholm fanns 
ett antal kända bilar och ansikten som vi 
ombord lyckades hitta. En trevlig och lugn 
kväll (hur det nu kan gå ihop) bedrevs på 
färjan, då ryktet gick att det var nykterhet-
skontroll i Åbo. Det var inte bara ett rykte, 
det var alldeles sant. Nlig veterligen kom 
ingen förare undan. I hamnen stod bl.a. 
Finska Saab-klubben och tog emot oss 
och vi fick kartor och lite annat ditten och 
datten. Vi lät en finsk grabb ta täten för att 
transportera oss till Nystad, men det hade 
vi nog klarat lika illa själv, men till sist ham-
nade vi på parkeringsplatsen utanför Saab-
fabriken och nu började det verkligen drälla 
in Saabar från hela världen, vilka vi givetvis 
gick och beundrade. Därefter blev det väl-
komsttal av företagsledningen, Saab- 

klubben och Simo Lampirmen. Och efter 
detta rundvandring, ja, d.v.s. rundkörning 
inne på fabriken med elektriskt "tåg". På 
fabriken produceras Saab 9-3 Cab och Por-
sche Boxster omvartannat. Hur man löser 
den problematiken vet jag inte och det är 
inte heller mitt bekymmer. Därefter fick vi 
finstudera några Saabar och Boxstrar och 
ställa frågor, och eftersom Saabälskare är 
mycket medvetna bilägare undrades det 
mycket om nya modeller och flvtten till 
Österrike. Men av förståeliga skäl tick vi 
aldrig några svar på dessa frågor... 

Vi åt en god och behövlig lunch på fabri-
ken och därefter tittade vi på Saabmuseet 
med en mängd fina bilar och massor med 
kuriosa att sukta efter. Sedan bar det iväg 
till hotell Ellivouri som låg långt borta frän 
all ära och redlighet, mitt ute i skogen, men 
jättefint. Någon som verkligen kom, långt 
bort ifrån var David Nameri med besätt-
ning från Israel i en Saab 99. Om jag har 
förstått det rätt tog dom båt från Israel till 
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Cypern. Från Cypern till någon grekisk ö 
och därifrån till Aten. Därifrån körde man 

upp genom Grekland och tog fårjan till 

Brindisi i Italien för att sedan åka upp till 

Finland. Heder åt en sådan entusiast! Vi 
ställde upp våra 99:or med Anders 

Dackemyrs fina 95:a bland danskar, 

svenskar, engelsmän, letter och finländare 
och hade en fin kväll på den s.k. campingen. 

Nästa dag började med biltvättning för 

vissa och uppladdning inför "familjerallyt" 
för andra. Någon laddade lite väl hårt och 

gjorde en "Erik Carlsson". Inte så smart 

med familj i bilen om jag själv får tycka 

något, ej heller så roligt om våra träffar får 
ett ryckte om att vissa förare inte kör med 

insidan av huvudet. Nåväl slutet gott då 

ingen blev allvarligt skadad (vi kör ju trots 

allt Saab). Förhoppningsvis fick själv-
förtroendet sig en behövlig knäck! Dagen 

bjöd i övrigt på marknad och beundrande 

av allas bilar. Jans lånade ekipage rönte stor 

uppmärksamhet, speciellt bland kvinnor 
(?)! Kvällen avslutades med utomordent-

lig middag, prisutdelning, tacktal och dans. 

Om danstillställningen bör nämnas att 

Saabentusiaster är definitivt inga dans-

entusiaster, dansgolvet var lika tomt på 
folk som Nordpolen. Kanske detta är en 

"gren" som borde strykas då jag har lik-

nande erfarenhet från andra träffar? — Men 
kvällen blev lång och trevlig i alla fall. Föl-

jande dag kunde vi välja på olika aktivite-

ter, bl.a. besök hos kända däcktillverkare, 

bryggeri och en klädesfabrik för att sedan 
avsluta i Tammerfors. Vi valde ... ingen-

ting utan sa vackert adjö till nyvunna och 

gamla vänner och körde ner till Helsing-
fors. Nere i storsta-

den var det så dags 

för att leta upp en 
campingplats, vi 

stannade till inne i 

city och fick behöv-
liga upplysningar, 

men när vi skulle 

starta var min bil 

inte enig med mig.1 
brist på tekniskt 

kunnande svor jag 

ett antal gånger 
men det hjälpte 

inte. Jan som är en 

rådig person upplyste mig om att det var 

magneten i startmotorn som hängt sig så 

det var bara till att vänta. Men vem dyker 
inte upp mitt i vimmlet i Helsingfors om 

inte Vagn Bruncke med följe från Danmark. 

För er som inte vet är Vagn en stor Saab-

personlighet. Han bankade på startmotom 

med min hammare och sedan gick han vi-
dare och vi körde till campingplatsen. 

På måndagen gjorde vi Helsingfors med 
besök i Stenkyrkan och därefter trodde vi 

att vi tog båt ut till det berömda fortet, 
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som jag glömt namnet på, men istället 

hamnade vi på en annan ö, snopet! Beslöt 

oss istället för att besöka sådant som vi 

tyckte var verkligen intressant, nämligen 

bilmuseer. Vi fann två stycken, dock utan 
inslag av Saab men sevärda i alla fall, det 

ena museet hade över 5000 modellbilar av 

Mercedes, så alla som vurmar för detta 

utländska märke bör lägga en visit där. På 

kvällen körde Jan till Åbo för att ta färjan 
till Sverige. Vi själva åkte till Sverige från 

Helsingfors dagen efter och anlände till ett 

soligt Stockholm. Vi checkade in på Lång-

holmens vandrarhem som mer påminde 

om ett hotell och priserna var därefter, men 
visst var det fint. Sedan bar det av till 
Wasamuseet och Leksaksmuseet på Söder 

och till ett antal banker för att ta ut pengar 

till Mike som levt på mig till dess. På tors-
dagen bytte vi vandrarhem, nu till Af Chap-

man. Har själv bott ett antal år i Stock-

holm och har alltid tänkt att det skulle vara 
häftigt att bo på den båten, nu äntligen 

gjorde jag det. Därefter gjorde vi en 

fotvandlingssightseeing i centrala Stock-

holm och på kvällen var vi bjudna ut till 
en gemensam kompis i Haninge så iväg 

for vi med 99:an. Femhundra meter innan 

avfarten från motorvägen märker jag att 

något händer med gaspedalen, motorn 
svarar inte, för att till slut stanna. Går ut 

och lyfter på huven, känner på kablar kol-

lar om det kommer fram bensin och star-
tar bilen igen, men så fort jag trampar på 

gaspedalen stannar motorn. Jag ringer till 

vår gemensamme vän som kommer och 
bogserar oss av motorvägen och in på Bil-

temas parkeringsplats. Vi åker hem och får 

en god middag till livs och återvänder se-

dan till bilen och höll så när på att krocka 
med en ÄLG! Vi kom snabbt på att det 

rörde sig om bensinpumpen. Av med den 

och upptäcker då att armen som går från 

bensinpumpen, in i motorn ligger lös och 

axeln som höll den var borta! Som tur var 

fanns fjädern kvar, så hem igen och slipa 

till en bult som vi sedan knäckte lite. Till-
baka till bilen som nu startade som ett 

skott och vårt (mitt) problem var löst. Jag 

var mycket glad för att detta skedde i Stock-

holm och inte på väg ner till Trollhättan. 

Nästa dag bjöd på nytt fantastiskt väder 
och resan till Trollhättan gick problemfritt, 

nästan. Vi gjorde en avstickare i närheten 

av Skara för att hämta en Saab-tavla jag 

köpt per telefon. Mottagningen på min 

mobiltelefon var dålig så jag uppfattade 
inte den exakta vägen, men jag kör in på 

en villauppfart och tror mig kommit &am, 

men det visade sig vara fel, men nu ville 
inte min kära bil starta igen och när man 

ska vänta på att motorn ska svalna går ti-

den väldigt långsamt. Tillsist gick bilen 
igång och jag fick min tavla. 

Till Trollhättan anlände vi och slog upp 

vårt tält hos mina danska vänner. Jag är ju 

halvdansk så det var fullt acceptabelt. Lite 
senare dök Mikke Isaksson upp i sin 99 

EMS 75:a och rullade ut sin sovsäck i mitt 

tält och lite längre fram på kvällen fick vi 

kontakt med Anders Dackemyr som denna 
gång kom i en 99 GLE 78:a. 

Nästa morgons färd till Kinnekulle. Jag 
säger bara till de inblandade:1n visste var 

jag skulle svänga av på stora vägen! På 

Kinnekulle Ring var det sig likt bortsett 

från att där var många nyare Saabar i mina 
och många andras ögon. Inte en så rolig 

trend för oss gammelbilsälskare. Tyvärr är 

det väl så att dom yngre medlemmarna 
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hellre köper 900 och 9000. Själv hade jag 
hoppats på att dom ville köpa V4 och 
99:or, men än så länge är 99:orna långtifrån 
accepterade och har man tänkt att sälja en, 
ska man helst betala för att någon ska ta 
emot den. Ursäkta utvikningen, tillbaka till 
texten. Trots detta var där många fina bilar 
och racen var lika roliga att titta på för oss 
fegisar som inte vågar köra på banan. Men 
en sak är säker. Ingenting går upp mot 2- 
taktarnas ljud när dom drar förbi! Efter 
vad jag tror för alla en helfin dag bedrevs 
social verksamhet på Trollhättans Camping 
på kvällen. Ni som bor på hotell och 
hemma hos icke-saab-kompisar, ni mis-
sar något väsentligt. Det är på camping-
platsen det händer! 

Söndag morgon drog karavaner av Saabar 

till Saabmuseet och alla bilar ställdes upp 
på prydliga rader. Här fanns mycket för en 
Saab-älskare att beskåda. Mitt under da-
gen hölls namnbytarceremoni. Då vår 
klubb bytte namn från Svenska Saab Re-
gistret till Svenska Saab Klubben. Flaggor 
hissades och halades Monstret varvades 
upp och rent ut av fälldes kanske en tår, 
om inte annat så av dom som fick avgas-
röken från Monstret på sig. Och när vi se-
dan konstaterat att vi inte vann några pri-
ser i år heller (skämt) var det bara att bege 
sig av hemåt och återgå till vardagen och 
för att se fram emot nästa träff och 
drömma sig tillbaka till en jättefin semes-
ter i glada vänners lag. 

Text & bild: Ulf Stenson 
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BAKRUTAN 

Nytt datum för MHRF:s årsmöte 
Vi har tyvärr tvingats att ändra det på förra Stämman kommer att hållas på Scandic Ho- 
förbundsstämman utsedda preliminära 	tel Star i Sollentuna. den 27 oktober 2001. 
datumet. 	 Väl mött, Horst Briining 

Sista uppropet "Demokrati kräver engagemang" 
Våra förväntningar på utskicket av uppro- Så varför inte diskutera detta i klubbens 
pet här nedan har tyvärr inte givit något styrelser och rekommendera lämpliga kan-
resultat och valberedningen står inför pro- didater som kan hjälpa till att föra förbun-
blem att ersätta avgående ledamöter i det vidare. 
MHRF:s styrelse. 

Vem vill ni se i MHRF:s styrelse? 
Den 27 oktober är det årsmöte i MHRF. 
Valberedningen har redan börjat arbeta med 
förslag till nya styrelseledamöter, och i år är 
det många poster som skall besättas efter-
som ungefär halva styrelsen enligt stadgar-
na skall väljas varje år. 

Det är inte så att den som sitter i MHRF:s 
styrelse representerar en viss klubb, men vi 
har alltid försökt se till att medlemmarna i 
MHRF-styrelsen representerar både små och 
stora klubbar, Stockholmsklubbar och klub-
bar från andra områden, riksomfattande klub-
bar, märkesklubbar och lokalklubbar. Man-
datperioden är två år, med möjlighet till 
förlängning. 

Till skillnad mot tidigare (då uppdraget 
var av ganska lindrig karaktär) förväntas 
samtliga styrelsemedlemmar numera lägga 
ner avsevärd tid på sitt uppdrag. Vi har 
varit framgångsrika i mänga frågor (besikt-
ningsfrihet, skattefrihet, importbestämmel-
ser, registreringsbestämmelser och mycket 
annat) men det finns många svåra ämnen 
som väntar på sin lösning. 

För att citera vår internationelle medla-
re Carl Bildt: det är ett slags frivillig värn-
plikt det rör sig om. Det är möjligt att den 
som ställer upp för MHRF under några år  

kanske inte hinner delta lika flitigt som tidi-
gare i sin egen klubbs liv, men det är ytterst 
viktigt att MHRF:s styrelse består av så 
kompetenta och handlingskraftiga personer 
som möjligt. 

Om ni tycker att ni i er styrelse (eller på 
annat håll i klubben) har någon eller några 
personer som skulle kunna göra ett gott 
arbete i MHRF-styrelsen ber vi er ta kon-
takt per brev, fax eller telefon med MHRF-
kansliet som sedan vidarebefordrar uppsla-
gen till valberedningen. Vi har styrelsemöte 
den 7 augusti och behöver därför era förslag 
innan dess. 

Lämna namn, adress och telefonnummer 
till de personer ni vill tipsa om, och dessut-
om en kort motivering om varför han eller 
hon skulle vara lämplig. I likhet med många 
klubbar strävar vi dessutom efter en för-
yngring av styrelsen! Ni kan också tala di-
rekt med valberedningens tre ledamöter: 

Bengt Dieden (smk) 08-94 08 30, 
frog@swipnet.se  
Sören Hammer 035-14 05 23, 
hammershus@telia.com  
Sven Olof Persson 0456-293 68, 
svenolof.persson@telia.com  
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Nya ansikten på MHRF:s kansli. 
Daina Johansson som har varit flitig och 
hjälpt till på både kansliet och försäkrings-
avdelningen har flyttat från Stockholm och 
övergivit oss. Hon har ersatts av Hans Blom-
qvist med gedigen bakgrund i mc-branschen, 
såväl inom tillverkning (Moto Laverda, Ita-
lien) som grossist- och detaljistsidan. Han 
är sedan slutet av sextiotalet medlem i MCHK 
och aktiv inom föreningens redaktionskom-
mitté. Som samlarfordon har han en Nim-
bus och fyra Laverda motorcyklar, samt en 
Hillman bil. 

Jag själv, Horst Bi-ilning, har efter näs-
tan 30 år i Stockholm flyttat till Skåne och 
bytt avgaslukten mot frisk lantluft (koskit 
m.m.). Jag kommer att fortsätta med vissa 
uppgifter för förbundet men kommer att  

ersättas som kanslisekreterare av Carl Zeid-
litz, även han mer mc- än bilkille. Han är 
ung, född 1972, och har efter studier inom 
historia och kommunikation på universite-
ten i Stockholm och Amsterdam, arbetat 
som produktionsledare i ett dotterföretag 
till AB Svensk Filmindustri. Även han är 
medlem i MCHK och samlar på TWN 250 
och Yamaha 1100 motorcyklar. Calle tillträ-
der sin tjänst på kansliet den 6 augusti 

Båda dessa herrar kommer säkert att Ida-
ra sina arbetsuppgifter galant men ni får väl 
ha lite tålamod och ge dem tid att acklimati-
sera sig och sätta in sig i alla rutiner och 
frågor. 

Horst Bra/ling 

Har du en pärla eller ett vrak? 
Stiftelsen Håll Sverige Rent driver, tillsam-
mans med ett stort antal kommuner, under 
året en kampanj för att få bort bilar som är 
övergivna eller som inte längre används och 
på så sätt utgör ett potentiellt hot mot miljön. 
Vad man vill komma åt är alltså alla de där 
som står som reservdelsdepåer runt om i lan-
det eller som helt enkelt dumpats i naturen. 
Många av dem finns dessutom kvar i Centrala 
Bilregistret, trots att de i praktiken är skrot. 

I en broschyr som med ett följebrev sänds 
ut till ett antal ägare av bilar tillverkade 
mellan 1965 och 1979 (både i trafik och 
avställda) erbjuder sig stiftelsen att kost-
nadsfritt komma och hämta fordonet. Man 
har börjat i Skåne, Västra Götaland, Dalar-
na och Norrbotten med tanken att så små-
ningom städa av hela Sverige. 

Tyvärr är broschyren inte i alla stycken 
så väl utförd, rubriken är t ex "Skall vi 
hämta vraket?" och vissa samlare som läg-
ger ner sin själ i iordningsställandet av sin 
pärla har synpunkter på att få den beskri-
ven som "vrak". 

Bortsett från den olyckliga inledningen 
är det här ett bra initiativ. I Centrala Bilre-
gistret fanns 1998 372.000 fordon, flertalet 
personbilar, som varit avställda mer än ett 
år och det är uppenbart att många av dem 
aldrig mer kommer ut på vägarna. Förmod-
ligen har antalet sedan dess blivit ännu större. 
Egentligen skall fordon skrotas "på pappe-
ret" om inte registerhållningsavgiften be-
talts under tre år, men systemet fungerar 
tyvärr dåligt. 

I våra kontakter med myndigheterna har 
vi en del svårigheter att förklara att det  

faktiskt inte står hundratusentals gammal-
bilar som bara väntar på att få rulla ut på 
landets vägar, och från MHRF:s sida skulle 
vi därför välkomna en aktivare skrotning av 
fordon som aldrig kommer att hamna i sam-
larhänder. Tyvärr är skrotfirmorna måttligt 
intresserade att utan ersättning hämta ett 
okomplett fordon och därför är kampanjen 
något som bör tas emot med utsträckta ar-
mar av alla som vill bli av med sådana bilar. 

Vad som krävs, förutom själva fordons-
resterna, är registreringsbeviset för att styrka 
ägandet. Inom några månader kommer sä-
kert en del medlemmar i er klubb att få den 
här broschyren med erbjudande om hämt-
ning av gamla bilar upp till 3,5 ton. 

Kampanjen är sponsrad av Folksam och 
vidare information kan fås på stiftelsens 
hemsida: www.hsr.se/skrot . I varje deltagande 
län kommer den som önskar bli av med sin 
"skrotbil" (ej pärla!) att kunna göra det re-
lativt enkelt genom att ringa 020-75 76 00. 

Hans Blomqvist 

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.mhrf.se  

Chefredaktör & ansvarig utgivare Lars Adolfsson 

I redaktionen Björn-Eric Lindh och Horst Braning 
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Dynamisk Saab 9X presenteras i 
Frankfurt 
Saab premiär-
visar en djärv 
högprestanda-
bil i koncept-
utförande på 
bilmässan i 
Frankfurt 
nästa månad, 
en bil som sta-
kar ut den 
framtida rikt-
ningen i Saabs 
designfilosofi. 

BAKRUTAN 

Saab 9X är en multifimktionell bil som 

utmanar traditionella designkonventioner 

genom att i en enda bil förena alla de egen- 

skaper man normalt förknippar med fyra 

olika typer av bilar - en coup, en roadster, 

en kombi och en pick-up! 

De första bilderna släpps den här veckan 
och visar hur de rena linjerna i Saab 9X 

formar en kompakt och sportig bil där 
"Saabiska" designelement nått en drama- 

tisk utveckling. Bilens övriga möjligheter 
framgår inte av bilderna men kommer att 

avslöjas i Saabs monter på 

bilmässan i Frankfurt. 

- Saab 9X är en avsikt-

förklaring, säger Peter 

Augustsson, VD för Saab 

Automobile. Den utgör ett 

påtagligt bevis på att Saab har 
påbörjat en spännande resa. 

Saab 9X går i täten för en 

produktoffensiv från Saab 

som innebär att en till två nya 
modeller eller konceptbilar ska presente- 

ras årligen i sex år framåt. 

Saab Antomobile AB 
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En Saabofärd 
med mersmak 
Efter att länge ha kollat på en Saabo, som 
stod utmed vägen hem till svärmor i 
Glindran, tog jag mod till mig en dag. Jag 
stannade och frågade en tjej som satt och 
petade i ett trädgårdsland, om husvagnen 
var till salu. Svaret blev nej, men Gunilla 
Nyman, som tjejen heter, såg till att jag 
fick kontakt med Östgöta Saab-klubb gan-
ska omgående. Ett telefonnummer till 
Magnus Lindberg— sen var cirkusen igång. 
Tack vare dessa Saab-människor kunde 
min fru och jag åka och titta på en Saabo i 
utkanten av Norrköping. Den hade stått 
där under ett partytält ca 9 år, men såg gan-
ska fin ut ändå. Frugans första kommen-
tar: "Vad nuttig den är!" 

Kenny, ja han som ägde vagnen, kom med 
nyckel så vi kom in i den. Ja, hel och fin var 
den. Det var inte mycket att fundera över. 
Vi köpte den, för vi visste ju att vi hade 
något klokt att dra med - vår Mazda 323- 
89, snart tjugotusen mil och ingen rost! 
Väl hemma byttes gasolslangar och hjul-
lagerfett, kollades bromsar och så - besikt-
ning. Ingen anmärkning. Fantastiskt! Men 
för säkerhets skull bytte vi däck ända. Av 
olika anledningar dröjde det till 16 juni 
2001 innan vi kunde ta premiärturen. Den 
gick till Saab-festivalen i Trollhättan. Un-
dertecknad hade inte alls koll på läget. På 
campingen där vi var på lördagskvällen frå-
gade jag Magnus vad det var vi var med 
på. Han berättade lite om söndagen. Och 
med den informationen bäddades Saabon 

och det blev natt. 

Söndag morgon var det upp tidigt, fixa 
toalettbestyr och frukost. Solsken och få-
gelsång — jo, det kan nog bli en fin dag. 
Klockan 9.00 gick kortegen till museet Där 
blev det lite problem vid incheckningen. 
En funktionär stoppade oss, tittade på 
bilen (han hade nog aldrig sett så snygg 
bil...) och på husvagnen och sa: 
—Det är väl husvagnen du ska ställa ut? 
—Ja, visst är det det! 
—Jo, för "det där" vill vi inte ha på områ-
det. Det får du köra ut sen. 
Och det hade jag ju förstått, tyvärr! När jag 
skulle köra ut vår Mazda, frågade jag samme 
funktionär var jag kunde parkera. Han sva-
rade: 
—Ut med den! Ut med den, fort, fort och 
långt bort! 
Ja, ja, så är det att ha Mazda i ett gäng där 
det finns många "djungeltrummor med 
startsnöre". 
Nåväl, det blev lugn och frid. Vi plockade 
fram stolarna och vår lilla vovve. Sen satt 
vi där och myste i solen. Husvagnen var 
öppen och mycket folk kom och tittade, 
pratade och frågade. En del bytte adresser 
med oss och — ja, det var bara trevligt. Då 
som först trillade polletten ner för under-
tecknad — Det var alltså det här vi skulle 
på! P.g.a. mitt onda knä kunde jag inte ta 
mig runt hela området. Det fanns ju så 
mycket att se! Otroligt med alla fina, väl-
bevarade Saabar överallt. Jag har aldrig sett 
så många Saabar på en gång förut. Och allt 
trevligt folk! 

Det hade gått runt bedömningsmän bland 
bilarna och husvagnarna. När jag och fru- 
gan satt och åt inne i Saabon sticker en 
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funktionär (som jag pratat med förut) in 
huvudet och säger: 
—Tyvärr måste jag meddela att den här 
vagnen vinner, därför att den är i så fint 
originalskick. 
Snacka om två stycken fågelholkar som satt 
och tittade på varandra. Vi? Har vi vunnit? 
Då fortsätter han: 
—Ni får absolut inte dra med "det där" ni 
har, vid prisutdelningen. Jag kan ställa upp 
med min gamla 96:a. Jag har drag på den. 
Och det blev onekligen ett mycket trevligt 
ekipage. Tack herr funktionär! Som pris fick 
vi en modell av den första Saaben som 
byggdes. Den är i trä, svart med ett litet 
rött säte och medar så att den kan gunga. 
Mycket trevlig. Så nu finns i vår samling en 

Saab 1947, en Saabo -67 och en Saab 95-77 
som faktiskt har gått närmare 49 000 mil. 
P.g.a. bromsproblem fick inte den följa 
med till Trollhättan. 

Att få hälsa på sin barndoms brevkompis 
och idol, "Carlsson på taket", det var också 
ett roligt minne av denna dag. Hoppas 
bara, Erik, att vi kan hitta en tid, så man 
kan få prata lite i lugn och ro. Det finns så 
mycket att fråga om! Ja, detta blev en stor 
och härlig upplevelse för min fru och mej. 
Och nog gav denna Saabo-tur mersmak. 

Sköt om er, Saab-vänner! 
Hälsar Lasse och Anna-Lena, Sonstotp Fin-
Orig. 

Världen är liten 
(Ett utslitet tema, men i alla fall...) 

Jag hade beställt resa till Madeira med min 	tvåtaktare, röd, med rattväxel och av en 
gamla mor (89 år) still going strong. Står 	taxichaffis hade han hört om en blå Saab 
och checkar in på Kastrup och vad ser jag 	med rattväxel. 
längst fram i kön om inte Bengt Karlsson 
från Karlskrona, bror till den minst lika 	Min mor ville gärna ha en bok om Ma- 
berömde Göran K. Vi bestämmer att träf- 	deira så vi gick in i en bokhandel och då 
fas en kväll för att se hur många Saabar vi 	hittade jag en med en svensk flagga på ryg- 
sett under vår vecka. Kvällen blir en fredag 	gen som vi köpte. Den var väl inte up to 
på Madeira Park Hotels uteservering. VII- 	date, men expediten blev förmodligen 
ken känsla det är att sitta på Madeira och 	glad att bli av med den. Och där, på en 
snacka Saab. Tyvärr såg ingen av oss några 	bild såg jag en 96:a V4:a med amerikaljus, 
Saabar, men ryktena gick. Eftersom jag 	så då fick jag det verkligen bekräftat,löv- 
terroriserade varenda taxiförare fick jag veta 	rigt förflöt kvällen mycket angenämt me!- 
att det åtminstone hade funnits gamla 	lan mig och Bengt. 
Saabar på ön. Av piccolon på vårt hotell 
fick jag veta att en av hans grannar haft en 	Som sagt några Saabar sågs inte men an- 
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P.g.a en miss i förra numret av 
Bakrutan där en del av artikeln 
saknades, kommer den här i repris. 
/Red. 
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nars var ön en levande veteranbilsplats. Det 
äldsta jag såg var en Jaguar XK 120 och en 

MG TC båda från slutet av 40-talet Ordet 

rost existerade överhuvudtaget inte på 

Madeira. Vem har sett en Mazda 323 för-
sta modellen i rostfritt skick dom sista 20 

åren, eller rostig också för den delen? 

För övrigt, kan jag rekommendera Madeira 
å det varmaste, kanske inte för en små-

barnsfamilj, men för oss övriga. Storsla-

gen natur, lagom varmt, hyfsat billigt och 
som får en att drömma om Eriks fram-

farter i Monte Carlo Rallyt. 

Text: Ulf Stenson 

Ett nytt begrepp inom 
Saab-världen... 

—Har ni hört om...? 
—Garage... Var då? 

—Vilka då...? 
—A, vem är den där "Farbror Walter"? 

Ja, nu undrar ni allt... Vad är det för fdurer, 

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 

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 
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 sand?! 

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. 

Anders: Mannen som värnar om 900:ans 
överlevnad, äger även ett par 2-taktare. Han 

har en tendens att samla på sig diverse 

objekt med renoveringsbehov, gärna gra-

tis. Är högsta hönset och ansvarar även 
för att vi inte stökar till och grisar ner. 

Fredrik E: Motto "Den som haft flest 

prylar när han dör —vinner"! Köper och 

skrotar Saabar på löpande band. Han har 

även införskaffat sig en nylufttrycks-fil och 
filar motorer för brinnande livet. Samsas 

om utrymmet med flickvännens V4:or. 

Ansvarar för föreningens slantar. 

Bert: Är sällan på plats, men det är banne 
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mig skinande rent när han har städdag. 

Förvarar en vräkig amerikanare på sin plats, 

till förtret för oss andra. Ska se till att Chris-

topher skriver det som verkligen sas. 

Göran: Motto "Vinna eller spring två mil 

i skogen"! Är den som pratar mest om 

sitt "godis" på hyllorna i förrådet. Han 

har även en imponerande vagnpark på ett 

20-tal bilar, dock inte i garaget, där det just 

nu står en Opel...?! Ser till att vi göds med 
bullar och att fikarummet alltid är i topp-

trim. 

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 test-

vagn för dessa erfarenheter i somras. Även 

han har skaffat en fil. Behöver inte ta nåt 
ansvar. 

Christopher: Har ännu aldrig setts köra en 

Saab, enbart renovera. Vi väntar med spän-
ning på premiärturen. En av de få som 

skriver läsligt och har därmed ansvar för 

den biten. 

Walter: "Visionernas 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 pa 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 hitta 

någon som vill lacka om den andra ögon-
stenen. Hjälper Göran med vägg-

dekorationer i Fikarummet. 

Peter Återfallsförbrytare, som faktiskt ägde 
en GT när det begav sig. Utnyttjar Garagets 

expertis för att slippa meka själv. Ser till att 

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? 

Saabgaraget är inte en ny sektion under 

SSR, utan ett härligt gäng Saab-entusiaster 

21 



BAKRUTAN 

som har roligt ihop och praktisk nytta av 
varandra. Mycket utav verksamheten går 
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 säger väl allt... 

Text: Gerda & Fredrik, Bromma 

Den tar vi, sa polisen! 
Rätt svar på läsarfrågan 2-01 var Ruben Börjesson, traftkpolisen från Nyköping. 
Det svaret kunde ett flertal av våra läsare trots att fotot på Ruben inte kom med. Men i 
stället får ni dubbel fotodos denna gång 

Ingen av de största kändisarna i Saab-sammanhang men mycket känd inom rallysporten 
i Sverige och Europa. När han jobbar är det oftast han som tar hand om snabbutrs -ckninga- 
rna, inte så konstigt då han har stora meriter som rallyförare. Bäva månde bilbusarna! 

22 



BAKRUTAN 

Dessutom är Ruben åkrädd och kör hellre än han åker med andra. Numera har Ruben 

blivit TV kändis i Traffipax... förlåt Trafikmagasinet där han visar film från polisens egna 
upptagningar och även ger goda råd om hur man ska bete sig i trafiken. 

Karriären inleddes då han som fiortonår' ing fick Lisa kartan åt sin far som körde orienterings-

tävlingar med en Volvo PV Sport När Ruben fick körkort övertog han ratten, men det var 

först efter avslutad polisutbildning som tävlandet tog fart och 1968 köpte Ruben en nyare 

PV av 1965 års modell. Redan 1969 lade han av då han inte tyckte sig hänga med i standard 

PV:n och att det inte kändes roligt att inte kunna konkurrera på lika villkor. Som för så 

många andra rallyförare blev uppehållet inte så långvarigt utan redan efter några månader 
blev han ombedd att åka med en klubbkamrat som andreförare i Östgötarallyt. Ruben 

nappade med det förbehållet att dom skulle köra varannan sträcka. Det gick mycket bra 

och kompisen fick SM-poäng. Slutet på den historien blev att Ruben köpte kompisens 

Kadett Rally och hans nya karriär inleddes. Han vann ganska många grupp-1 2  segrar men 

ingen totalvinst. Inför säsongen 1972 köpte han en ny Opel Ascona och med den kom 

totalsegrarna. Ruben bestämde sig för att satsa på SM 1973 och med lite tur då han i 
Östgötarallyt fick starta efter "Eken" Johansson på en sträcka eftersom "Eken" var rädd 

för att hinna upp Ruben och då "Eken" rullade i en "dyngsväng" hann kartläsaren ut 

lagom för att varna Ruben som i annat fall kanske åkt av. Då säsongen var slut kunde 
Ruben glädja sig åt ett SM-silver i grupp 1 2. 1973 blev han sexa i SM för att 1975 ånyo åka 

hem en silvermedalj, då med en BMW 2002. Till 1975 bytte han bilmärke till BMW 2002, 
inte minst för att kunna samnyttja servicebilar med Ingvar Carlsson. Hans bästa resultat 

med den svarta BMW:n var seger i en SM-deltävling. År 1976 byggde han den första 

rallyutrustade BMW 320 i världen och fick faktiskt visa upp den i Miinchen. Med denna bil 

gick det inte lika bra som med 2002:an och efter några oturliga mekaniska haverier fick 
Ruben nog och sålde bilen. 

Redan tidigt under karriären började Ruben och hans kartläsare Marianne Sterner, känd 

motorjournalist och ägare till berömda kortnos-Saaben "Skunken" då hon arbetade hos 
Teknikens Värld, att tävla utomlands. Första försöket, Tulpanrallyt 1970 slutade i en total 

femteplats! Efter några skapliga försök i Tjeckoslovakien blev det så dags för England och 

RAC-rallyt 1974. Som bäste privatåkare kom Ruben i mål på en total 21:a plats. Han hann 

även tävla med en Triumph TR7 V8 i England under 70-talet och det var en lite svårkörd 
bil med mycket motor och inte färdigutvecklad då Ruben körde den. I slutet av karriären 

körde han även en Rover Vitesse vid några tillfällen. Men det som är viktigast för Bakrut-

ans läsare är Rubens stora framgångar i EM för poliser med olika Saabbilar. Redan i första 

försöket 1971 blev det vinst, då med en Saab V4 1700 C med cirka 120 hästkrafter som 
marknadsavdelningen i Nyköping lånade ut. Andreförare var Ulf Arvidsson. Sin andra 

seger tog Ruben 1974 med sin Ascona och 1975 lånade Saab ut en 99 EMS med osynkad 

växellåda åt Ruben. Sista (senaste?) försöket med Saab i EM sammanhang skedde 1977 då 

man åkte med en polismålad 99 ur "krockreserven". Under 1977 till 1980 körde Ruben en 
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vass Vaz i standard B 
innan han de sista 

åren av karriären, som 

avslutades 1985, 

körde Volvo 240. 

I dag är Ruben fort-

farande aktiv med bi-
lar. Han är test-

ansvarig för Tekni-

kens Värld, pratar tra-

fik i TV, jobbar som 

trafikpolis och tillhör 
de personer som har 

ett stort förtroende-

kapital vad det gäller 
trafikfrågor. Det 

märks inte minst på 	  
att han ofta tillfrågas av pressen i allehanda trafiksammanhang. Inte så konstigt då han har 

sunda åsikter i ämnet. 

De tre lyckliga vinnarna är följande: 
1. Bengt Karlsson, Karlshamn 
2. Uno Persson, Tidaholm 
3. Anders Jensen, Borås 

Priserna kommer med posten. 

Martin Stedund 

1) "Krockreserven" bestod av ett antal extra bilar som iordningställdes de gånger Rikspo-

lisstyrelsen köpte en större mängd tjänstebilar från exempelvis Saab. 

2) Grupp 1 var nästan otrirnmade standardbilar som lite föraktfullt kallades "skyltfönster-

klassen". 

Tack till Riken Börjesson och Perry Lidström för hj4 med material till artikeln. 
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Till klubbmedlemmarna 

9 

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

ANNONSMAGASINET 2001 
Tidningen sänds ut omkring den 20 november till motorhistoriker i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland och har en upplaga av över 70.000 exemplar. Här når Du alltså intresserade utanför Din 
egen klubb, personer som Du annars inte för tag i. Så många läsare har inte någon annan publikation 
i hobbyn! Annonspriset är som tidigare mycket lågt, 20:- per annons (svenska, norska eller danska) 
för upp till 8 rader inkl. namn och telefon (20:- tillkommer för varje extra åtta rader) och gäller 
privatannonser. 

Företag och föreningar är också välkomna att annonsera. Som företag räknas även den som 
köper, tillverkar eller har egen import och säljer. Då gäller en särskild prislista, se information 
nedan. Endast föreningar anslutna till MHRF får annonsera. 

Använd gärna bifogade blankett. Så här gör Du som privatperson: 

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

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

3. I annonsen hamnar det som står inom rutorna samt uppgifterna om namn och telefon.. Adressen 
kommer däremot inte i annonsen om den inte står inom rutorna. 

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

5. Lägg med avgift i sedlar, en annons kostar 20:-, två kostar 40:- osv. Det går bra med svenska, 
norska eller danska kronor. Vik gärna annonsen så att det inte syns att det finns pengar i kuvertet. 

Sänd annonsen till MHRF, Annonsredaktionen, Box 1008, 271 00 YSTAD. 
Senast fredagen den 8 oktober måste vi ha Din annons för att Du skall vara säker på att få 
med den. 

Behöver Du prislista för företagsannonser kan den beställas på adressen ovan eller per telefon 0411- 
621 47. Känner Du till något företag som Du tycker borde annonsera är vi tacksamma för alla tips 
som gör bladet mer läsvärt! Det går också att nå oss via e-post, adressen är geijers.ega@swipnet.se  

Välkommen som annonsör! 
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MHRF:s ANNONSMAGASIN 2001 
Sänd annonsen till N1HRF. Annonsredaktionen. Box 1008. 271 00 YSTAD. 

Senast måndag 8 oktober måste vi ha din annons för att du skall vara säker på att få med den. 

111 	SÄLJES 	 ELLER 	LII 	KÖPES 

El Engelska bilar Eli  Svenska bilar 	Tävlingsfordor0 Övriga bilar/blandat 	Mc- och mopeddelar 

Ej Franska bilar E Tyska bilar Ej Traktorer 	Ej Bildelar (blandat) 111 Litteratur 

El Italienska bilar E USA-bilar 	El  Tunga fordon Ej Kin och moped 	Ej Övrigt 

Namn 	 Tel 	  

(Namn och telefonnummer kommer med i annonsen, men däremot inte adress om du inte skriver den inom rutsystemet) 

Adress 

Postnr 	  Postadress 	  Jag bifogar annonskostnaden 	 

Internet 

Om det är möjligt tänker vi 2001, utan extra kostnad, lägga ut annonserna på Internet ett par 
veckor efter det att alla fått Annonsmagasinet. För att göra detta måste vi ha ditt medgivande. 
Kryssa i rutan om Du vill ha med din annons även i detta medium. 

Ja tack, jag vill ha min annons även på Internet utan kostnad. 

GÖR SÅ MÅNGA KOPIOR DU BEHÖVER AV DEN HÄR SIDAN! 
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Klubbmästaren informerar 
Nu börjar det bli dags att planera för nästa års träffar... 

Jag hjälper Er gärna med tips och ideer. Jag har fått en hel del erfarenhet genom att själv 

arrangera träffar samt deltagit i många olika arrangemang 

Kom ihåg att en träff behöver inte vara ett stort arrangemang, alla tillfällen då ett gäng Saab-
entusiaster gör något trevligt ihop är en träff. 

Några detaljer att tänka på för Er som har planer på att arrangera något trevligt för oss 
andra år 2002.  

All information om Er tilltänkta träff skickar Ni till mig, inte till redaktionen. 
Min uppgift är bl.a att se till att samordna träffarna så att de inte krockar med varandra och att 

kunna informera Er om lämpligt datum för just Er träff Jag kollar även upp andra större 
veteranträffar. 

Se till att gå ut med informationen i god tid. Det har tyvärr hänt att träffar inte blivit 
utannonserade som de bör. Jag behöver få in Ert material senast 1 vecka innan stoppdatum 
för Bakrutan. Även den information som ska in på hemsidan bör skickas till mig i god tid, 

eftersom denna ska samköras med Webmaster. 

Träffar som är planerade till våren eller sommaren, bör annonseras ut redan i Bakrutan nr 4, 

absolut senast i Bakrutan nr 1 på året Som Ni alla vet kan vi aldrig garantera att Br nr 2 hinner 
ut i början av sommaren. Glöm inte att Ni själva kan göra ett inlägg på Saabklubbens hemsida 

om Er träff, gå in på "Anslagstavlan" och vidare till "Saabklubbens Forum". 

Saabklubben kan även sponsra Er med bidrag till träffen. Kontakta mig för mer information. 

Vänliga hidmingar Gerda Persson 

Evenemang 2001 
23 sep 	Saab 2T&V4-tfäff på Sjaelland. Se separat annons för mer information 

10 nov 	Sune Strömberg visar bilder på Motorcentrum i Umeå klockan 11:00. 
(SSK) Frågor rörande detta möte besvaras av Jörgen Nyberg på tfn. 
0930- 108 64. 
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SAAB 2TeN4 TR/Ef PÅ SVELLAND 
SONDAG DEN 23. SEPTEMBER 

Trxf for alle som har mod på Saab 2T og V4 i skon forening tilsat stumpemarked, en lille Saab-

dyst, grillmad, et lille orienteringslob samt kaffe og kage. 

Program: 

10:00 Ankomst 

10:15 Velkomst 

10:16 Stumpemarked med lidt TT og V4 dele. Tag selv lidt med. 

10:45 Konkurrenceme begynder. Dyst på Saab-viden og korefxrdigheder. 

12:01 Lunch. Der vii blive serveret grillmad og lidt vådt. 

12:45 Intro tu l orienteringslobet, som skal gennemkores langsomt!! 

13:00 Lobsstart: enkeltstart. 

15:00 Kaffe og kage samt sejersceremoni. 

15.58! Tak og farvel. 

Korselsvejledning.  

Fra Sverige og Paris: 

E 47./E 55: motorvejsafkorsel nr.33 Lellinge/Koge C, vej 150. Det er 2 km syd for Koge retning 

Rodby/Gedser. Drej mod Koge. Umiddelbart efter (50 meter) drejes tu l hojre mod Åshoj 2. 
Der er SAAB-logo opstillet. Kor 3,9 km og drej tu l hojre for enden af vejen mod Lidemark 6. Kor 

1,4 km og lige for i korer op på broen drejes tu l venstre mod Kleinsmedegården. Så bare ret frem 
mod den blå mg! 

Fra Jylland og Fyn: 

E 20: motorvejsalkorsel nr.33 Koge C, vej 150. Det er 20 km ost for Ringsted retning 

Koge/Kobenhavn. Drej til hojre mod Koge og forsxt ca 3 km Umiddelbart efter 1 krydser 
motorvej E 471E 55 (50 meter) drejes tu l hojre mod Åshoj 2. Der er SAAB-logo opstillet. Kor 3,9 

km og drej til hojre for enden af vejen mod Lidemark 6. Kor 1,4 km og lige for i korer op på broen 
drejes tu l venstre mod Kleinsmedegården. Så bare ret frem mod den blå rog! 

Tilmelding tu l Claus på tlf( 45) 21 75 32 75/ clop(å`mail.tele.dk  eller Ulf Stenson (+ 46) 042- 
242323 / ssr-saabskaania@saabregistret se 

Trrefudvalget. 
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Stor utförsäljning av 
begagnade Saabdelar 

Lördag och Söndag den 6:e och 7:e Oktober 2001, låter dödsboet efter Jan Johans-
son försälja allt i begagnade Saabdelar. 

Försäljningen omfattar allt från instrumentknappar till kapade framdelar och hela 
karosser. 

Delarna kommer främst från 96 2T och V4, samt en del till 99 EMS och 900. 
Observera: inga 92 delar, samt bara lite till 93 och 95. Allting är prissatt. 

Grundtanken med utförsäljningen är att andra inom klubben och vår hobby skall 
få möjlighet att nyttja delarna, priserna är därför satta med hänsyn till detta. Ni 
som avser att köpa skrymmande delar som huvar, dörrar, skärmar, motorer och 
växellådor, måste se till att kunna medföra detta från platsen. Det blir många som 
kan hjälpas åt att lasta, även viss traktorhjälp vid tunga lyft. 

Försäljningen sker vid Jan Johanssons föräldrargård i Störlinge på Öland. Väg-
beskrivning: kör mot Borgholm väg 136, vid Rälla tag till höger mot Högsrum, 
därefter mot Gärdslösa. Efter Gärdslösa kommer Störlinge. I Störlinge kommer 
en vägskylt att visa in på gården. 

Försäljningen börjar kl 07.00 resp dag, och pågår så länge det finns köpare. Försälj-
ning av lösa delar sker under tak. All förfrågan om denna försäljning ställs till 
sekreteraren i klubben, Hans Willebrand, 0480-33056 eller e-post 
hans.willebrand@telia.com  

Efterlevande till an ohansson får E störas med n° on förfr 

 

. Det kommer . , 

 

inte att ske någon förhandsförsäljning eller undanläggande (tingande) av delar. 

Ni som saknar delar till innevarande eller kommande objekt, passa på och fynda 
vid denna försäljning som är unik och aldrig återkommer. 

BAKRUTAN 
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Stekhett i 
Eket 
Anmälde mig tidigt till Saab-

Skå'nias sommarträff över en helg, 
för den vill man ju inte gärna missa 

då det verkade käckt med övernatt-

ning, skitsnack o.s.v. Men p.g.a. för 

sena anmälningar reducerades 

träffen till en dag. Först sista veckan 
innan evenemanget skulle äga rum 

drösslade anmälningarna in. Själv 
tyckte jag det kunde vara trevligt 

att sova över på Perstorps hotell 

och sitta och inmundiga något 
gott i sommarnatten, så därför 

bestämde Micke Isaksson och jag 

oss för denna "mini-mini semes-

ter" och bjöd oss hem till Sten-

Arvid som välvilligt tog emot oss 

på korvgrillning med tillhörande 
drycker. 

Söndag morgon bjöd på strålande 
solsken och människor och vi 

körde med 11 bilar från Perstorp 

till Örkelljunga, allt från Sonetter till... 

Sonetter! Nä, inte riktigt, någon 96:a och 
900 var också med. Väl i Örkelljunga togs 

vi emot av andra Saabentusiaster med K-

G Christoffersson i spetsen. Vi delades in 

i två grupper. Den ena skulle gå tipspro-

menad och den andra skulle köra mini-

racing. Själv hamnade jag i sistnämnda 
gruppen. Resultatet var minst sagt blan-

dat, mitt eget vill jag helst slippa veta, dä-

remot Micke triumferade i denna gren. I 

tipsrundan revanscherade jag mig till en 

godkänd andra plats. Under tiden bjöds 

det rikligt med dricka. 

Solen sken oavbrutet så det var befriande 

att gå inomhus där resultaten lästes upp, 
priser delades ut. Och frågesvaren gicks ige-

nom. Så var det dags att sitta in i sina kok-

heta fordon och nu hade bilantalet vuxit 

till 21! Efter att ha kört några kilometrar 

till Eket vek vi in på en asfaltplan där bi-
larna "linades" upp. Det var början till ett 

praktiskt prov: Med en påse över huvudet 
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skulle vi 
köra X antal 
metrar, den 
som korn 
närrnast 
den upp-
mätta linjen 
vann. Vid 
denna sta-
tion skratta-
des det vilt 
av någon 
anled-
ning... Motorerna startades åter upp för 
att ta oss till slutmålet, hem till Axel Strand. 
Bilarna trycktes in på garageuppfarter, 
gårdsplan, gräsmatta och utanför tomten. 
Axel är en allsysslare när det gäller renove-
ring av bilar. Det enda han kanske inte syss-
lat så mycket med är lackering, vilket han 

nu har provat på. Annars gör han allting 
själv. B.1.a. berättade han att han hand-
knackat två kofångarböjar till en Alfa, för 
mig såg det ut som om dom var komna 
från fabriken! Här bjöds det på korvar och 
dricka och folk sökte sig in under träd eller 
in i garagen för att få lindrande svalka. (Här 

gör jag en paus i skrivandet för telefonen 
ringer). Det var Dennis och Mats som 
ringde, dom hade snurrat runt i Skåne för 
att hitta oss men kom alldeles försent. 
Dom fick förhoppningsvis en skön sight-
seeing tur istället. Bättre lycka nästa gång! 
Nå, tillbaka till träffen. Efter lite fika och 

mycket prat 
avslutades 
så mötet 
och folk 
vände till-
baka till 
Västergöt-
land, Öster-
götland, 
Danmark 
och olika 
orter 
Skåne. (Var 
Lennart 

Jarenbäck tog vägen vet jag ej.) Slutligen 
vill jag rikta ett stort tack till Sten-Arvid 
och K-G för en väl planerad och genom-
förd träff och Axel som upplät sin plats 
till oss. 

Text & 	Ulf Stenson 
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Lyckseleträffen 
16 juni 2001 
Kan man ha en Saabträff samtidigt som 
den stora träffen i Trollhättan? 
Visst kan man det om viljan och Håkan 
Ångström finns! 

Den 16 juni arrangerades en Saab- och 

Opelträff i Lycksele i samband med 

Lappmarksrallyt och denna gång hade man 
tur med vädret. Bröderna Mattsson från 
Gällivare visade framhjulen vid dagens 

Lappmarksrally och belade en mycket he-

drande tredjeplats. 

Det var ett något förvirrat gäng som sam-

lades vid Lappmarksporten 15 kilometer 

söder om Lycksele för att delta i Saabträffen 
då arrangören Håkan Ångströms entre 

dröjde tills nästan alla intagit medhavd 

nödproviant i väntan på den utlovade 

utspisningen. Ett fullständigt genialt 
schackdrag för sätta fart på försäljningen 

av de nya klubbmuggarna testades på träff-

deltagarna. Kaffetermosar levererades av 
den lokale krögaren, men inga muggar. 

Kaffesugna deltagare fick snällt köpa sig 

en SSK mugg å 60:- för att få i sig den 

efterlängtade drycken. Flera påstod sig ald-

rig köpt så dyrt fika nånsin förut. Men det 
blev fika med guldkant kan mani varje fall 

säga. Norrlandssektionens styrelserepre-

sentanter, radarparet Johansson och Da-

nielsson sålde även bra med andra klubb-

attiraljer. 

Med Håkan anlände också hela kok- och 

grilltrossen bestående av släkten Ångström 
och i ett nafs frambringades allehanda läck-

erheter som potatissallad, koldcorv, grill-

korv, dricka och kex. Sent omsider anlände 

de få kvarvarande Opelentusiastema också 
och fick chansen till ett intellektuellt ut-

byte med alla glada Saabfantaster. 

Kvällen blev en gemytlig tillställning i det 

fina vädret, där social samvaro stod högst 

på programmet. Bland deltagarna sågs 

personer från så avlägsna platser som Gäl-
livare, Arjeplog, Umeå och Nordmaling. 

Saabbestå'ndet var väl spritt från Saab 92 A 

utan baklucka och turbo, via ett antal kort-
nosar i bruksskick, via en 96 V4 1700 'S', 
till nyaste bilen en 95 av 1976 års modell. 

Högsta nyhetsfaktorn hade utan tvekan 

den orange 1700 'S'V4:an. Alla ville titta 

på den och fråga om den då det är få för-

unnat att ha sett en sådan Saab annat än 
på bild. En del nöjde sig inte ens med att 

titta i jakten för att få nyhetsbegäret stillat. 
Bakrutan återkommer med en artikel om 

dessa intressanta bilar. 

Vi hoppas också att Håkan Angström åter- 
kommer som träffarrangör om två år igen. 

Text: Mikael Albertsson 
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Fyndet på jord- 
golvet... 
Del 1 

Undrens tid är inte förbi än i alla fall... 

Den började med ett telefonsamtal tidigt i 
våras. Det var min äldre bror som ringde 
och frågade om jag var intresserad av att 
titta på några Saabdelar. Tokig som man 
är, så varför inte, titta kan man ju alltid 
göra så jag svarade: ja, det vill jag. Det var 
en kollega till min bror som hade Saab-
delarna. 

Försäljaren ringde efter några dagar och 
berättade om de Saabdelar som han hade 
lagrade i sitt garage och som han ville bli 
av med. Det visade sig vara en sportmotor 
med förgasare, med ett förflutet inom rally, 
och en därtill hörande sportaxel, ny i kar-
tong och hur ofta hittar man en sån? Dess-
utom följde en träratt till en GT750 med 
på köpet. Det är klart att jag blev intresse-
rad av en titt! 

Jag skulle ringa när det var aktuellt att be-
stämma en tid så vi kunde titta på delarna. 
Detta drog ut på tiden på grund av en trå-
kig händelse inom närmaste familjekret-
sen. Men när det var avklarat så kunde jag 
börja ta tag i saken igen. Jag ringde en Saab-
kunnig man med bättre kunskaper om 
Saabsportar. Han var klart intresserad av 
att titta på sakerna, så vi sammanstrålade 
på den aktuella adressen i staden. Agaren 
till Saabdelarna berättade om den tävlings- 

historia som finns om motorn och dess 
tidigare ägare. Så var det dags för en titt 
och där låg en motor på jordgolvet till-
sammans med massa annat skrot. 

Motorn var mycket var en riktigt en sport-
motor, dock hoprostad. Sedan tittade vi 
på en splitter ny vevaxel till en sportmotor, 
och så till det intressanta: Förgasarna som 
var kompletta Landa-förgasare med filter 
och insug. Det kunde knappast bli bättre, 
även om träratten var illa medfaren, men 
man kan inte få allt. Det var ett kanon-
fynd. Dessutom fanns det även en del an-
dra intressanta saker med tävlingshistoria 
som också fick följa med på köpet. Det 
blev affär, en rimlig summa pengar bytte 
ägare och delarna lastades i bilen. 

Så bar det av till garaget, motorn ställdes 
upp på ett bord för behandling med medel 
som fick motorn att gå runt. Den var inte 
så dålig som vi först hade befarat. Efter 
demontering visade det sig att en kolv hade 
smält på grund av felaktiga tändstift och 
en rätt hårt planad topp. 

För närvarande så är motorn under reno-
vering med nya kolvar och en ny vevaxel 
och som kronan på verket kommer det att 
monteras Lancia-förgasare, så det blir ett 
krutpaket med lammelldiffad växellåda. 
Ekipaget kommer att visas upp på en Saab-
träff till hösten så det blir spännande att 
se och höra krutpaketet. Jag kommer med 
en ny artikel till vintern när sportmotorn 
med Lancia-förgasare har körts och testats 
i sitt rätta element. 

Text: Rune Danielsson 
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IMS bredvid Per 
Eklund 
Oj då! 

Inför RAC-rallyt ville Per Eklund få en 
sista chans att köra en träningstävling 
med en Specialbil. I vanliga fall tävlar 
han ju som bekant i Standard A-klassen 
med sin Saab 99 EMS på cirka 130 häs-
tar. I RAC skulle han ha en betydligt 
motorstarkare bil med en helt annan 
körteknik. 

Per ville därför ha en bil till minirallyt "Sol-

stanatta" — en av Värmlands populäraste 
tävlingar. En tävling där hela Värmland-

seliten brukar mötas i en spännande fight 

om platserna. 

Per fick inte en av de vassaste 99:oma. På 
fredagen var han på tävlingsavdelningen i 

Trollhättan där man vari full färd med att 

iordningställa de två RAC-bilarna. Ingen 
hade därför haft tid att ägna sig åt något 

annat och Per fann till sin bestörtning att 

det var mycket som fattades på den bil han 

skulle tävla med nästa kväll. 
I sina unga amatörår var Per van att skruva 

själv och det tog han itu med. Frampå 

småtimmarna hade han fått ihop bilen 

någotsånär och forslade hem den till 
Arvika för efterjusteringar tillsammans 

med några kompisar på lördags-

förmiddagen. 

En rallyreporter får ibland vara beredd att 

"offra sig" för att hänga med i sporten. 

Åka tävling då och då för att från inside 
bilda sig en uppfattning om vad det hand- 

lar om och följa utvecklingen. Att ibland 

ta pulsen på våra bästa rallyåkare. 

Orolig 
— Du har väl skrivit något dumt nu, sa Per 
när jag träffade honom minuterna före 

besiktningen i Molkom. — 1-lär har du alla 

papper, du är kartläsare nu, fortsatte han. 

Per var litet orolig för att han inte tatt all 

utrustning med sig. I "Solstanatta" var han 
nämligen tillbaks till stadiet som privat-

förare. — Det var ju länge sedan man syss-

lade med sånt här. Nu finns det ju andra 
som ser efter och fixar allt åt en. 

Men Per hade allt i sin ordning, besikt-

ningen passerades och efter tvättning och 
byte till dubbdäck var det dags för avfärd 
till starten i Älvsbacka. I sällskap hade Per 

sin egen servicebil — en av tävlingsav-

delningens före detta — med kompisarna 

Berth Paulin och Lennart Svensson. 
Bilen var en av de första 99:oma som gjor-

des i ordning för något år sedan. Var väl 

använd med åtskilliga mil som tränings-
och testbil. Den var inte i det skick som de 

bilar som numera byggs på tävlingsav-

delningen men Per räknade med att mo-

torn i alla fall höll omkring 200 hästkraf-
ter. "Solstanatta" är som sagt en populär 

tävling och i år hade cirka 250 ekipage an-

mält sitt deltagande. Sex specialsträckor om 
sammanlagt sju mil väntade med hård-

frusna vägar. Dubbdäck var tillåtna och Per 

valde de däck som han använde i Polar-

Bergslagsrallyt. Alltså avsedda för blandat 

grus-och isunderlag med måttligt över-

häng. 

103 i snitt 
Första sträckan var en snabb 20-kilometers- 
bit där Per kände sig för. Avverkade 
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sträckan på litet över 12 minuter eller med 

103 km/tim i snitt. Men vi hade inte varit 

värst. Morgan "Persbergam Jr" Carlsson 

hade värre fart på sin vassa Ford Escort. 
Slog oss med tre sekunder. 

Inga problem rapporterades till servicen 

på väg till SS 2, en kort 9-kilometerssträcka. 

I körordern fanns varning för spårig väg. 

Efter endast några kilometer hittade vi 
Morgan en bra bit vid sidan av vägen. Han 

hade kanat av i en svag sväng och blivit 

— Det kanske stämmer. Det var mycket 

uppför och då går Volvon bra medan det 

är litet sämre än Saaben, trodde han. 

Brett 

SS 3 var tävlingens kortaste bit med sina 

2,4 kilometer. En rolig bit där vi inte fick 

upp någon större medelhastighet, endast 
56 km/tim. Vi tog i alla fall tillbaks en 

sekund på ledande Wennerstrand. Nästa 

sträcka var något längre, 4,1 kilometer. En 

bra sträcka även den där dock 

stående. Upp på höjderna kom dimman 

smygande. Per slog av på farten då vägen 
var svår att hitta vissa ögonblick. Han hade 

inte den bästa belysningen på bilen, bara 

två fjärrljus till sin hjälp. Fick stundtals åka 

med enbart halvljus. 
Det spåriga underlaget bekom inte 99:an 

ett dugg. Per tryckte på och bilen flöt 

ovanpå utan kast och slängar. Även här 

fanns det folk som åkte fortare. Roger 
Wennerstrand hade pressat sin Volvo 142 

hela 16 sekunder fortare. Per var 
konfunderad. 

Wennerstrand återtog sin tappade sekund. 
Vi hade högt startnummer, 115, och de 

som åkt tidigare hade omsorgsfullt sprät-

tat bort all is varför vi åkte på uteslutande 

grusvägar med mycket bra fåste. Per Ek-
lund åker mycket brett med sin 99:an. Stäl-

ler upp bilen i god tid före kurvorna för 

att vara på den säkra sidan om de skulle 

nypa. Jag tyckte ibland att det är ont om 
plats. 

— Bilen är för stor. Klagar Per. — Får en 

sladd får en ju inte plats. 
Att vi inte får plats märks. Bakändan är 
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ofta nere i dikena. Per tar till det knepet för 
att få stopp på bilen när det går för fort. Vi 
tankar och slänger i oss ett par korvar som 
Berth och Lennart bjuder på. 

Det är lugnt på transporterna, sade ar-
rangörerna före start Det tycker vi inte utan 
får sno på för att hinna i tid till nästa special-
sträcka. Per tycker inte om detta men vi 
konstaterar samtidigt hur fint alla tävlande 
uppför sig i trafiken. Ingen buskörning 
på transporterna som vi kunde se. 

Hemtam 
Per är hemtam ide här trakterna. Har för-
modligen tävlat på de flesta vägarna och 
en del sträckor har även ingått i Svenska 
Rallyt När jag bläddrar ett blad för mycket 
i roadbooken — och det inte stämmer i 
papperen — räddar Per situationen genom 
sin lokalkännedom. 

Äntligen en lång sträcka—SS 5 som är 18.2 
kilometer. Nu börjar Per bli vän med bi-
len. Satsar. Ökar tempot och bilen får verk-
ligen känna på en hårdhänt hantering. För 
den ovane är det otroligt att han hinner få 
hjulen i rätt riktning in i böjama. Oftast 
står hela ekipaget åt fel håll i ingångarna. 
Men det är med flit de gör såhär. Storåka-
rna. Det går lättare att "slänga runt" bilen 
i T-korsen. I vinkelkurvorna saktar han 
inte ner mycket. Demonstrerar hur fint 
bilen flyter genom och accellerar iväg Även 
nu bromsar Per med bakvagnen i diket. 
Vi gör några flygturer över krön och dun-
sar i ordentligt. Olycksamma ekipage kan-
tar vägen. Man undrar hur besättningen 
klarat sig när man ser upp- och nedvända 
bilar. Men turen är med rallyföraren för 
det mesta. 

Jobbigt 
Per har det jobbigt på den krokiga sträckan. 
— Veva ner rutan, det är varmt här inne, 
pustar han när vi kört hälften. Och visst är 
det varmt i bilen. Per är tvungen att ha full 
värme på i kupén för att inte motorn skall 
koka. Jag har en liten specialuppgift på 
sträckorna. Framför mig på panelen sitter 
ett visarinstrument med strömbrytare un-
der. — När visaren går upp på 120 0, säger 
Per, skall du slå på strömbrytaren. Det är 
oljan i växellådan som blir för varm och 
måste kylas ner. Jag får slå på brytaren ofta 
för det blir varmt i växellådan. Att den 
förresten håller! 99:orna har helt 
osynkroniserade växellådor. I stället har 
man tjockare drev som är mycket hållbara. 
Per kopplar inte ur när han växlar  ner i 
exempelvis kurvor. 
—Jag kör med vänsterbroms, berättar han 
när jag förundrat frågar. Högerfoten på 
gasen, vänster på broms och så trycker jag 
i växlarna. Det är jag tvungen till. Vet jag 
hur böjen svänger styr jag genom. Men 
när jag växlar upp trampar jag alltid ur. 

Oj då 
Det skrapar i växellådan när Per växlar. Men 
bara ibland. Han är skicklig i att trycka i 
växeln på rätt varvtal. Det går fort nu. Ib-
land hinner nog inte ens Per med att se 
om det är vägen han åker på. Det skumpar 
plötsligt ovanligt mycket i bilen. Vi har 
sneddat litet för mycket i en lång böj. 
— Oj då, det var ingen väg där, utbrister 
Per spontant. Han finner sig dock snabbt! 
Men det kunde ha varit! 
Inget förvånar tydligen Per Eklund. Per är 
ordentligt svettig när vi når målet. Han 
pustar ut, vi får vår tid och brummar iväg. 
Per känner på kopplingspedalen. Den ver- 
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kar okej, fast han mitt på sträckan fick ett 
slag av den så att pedalgummit for av. 

Brutalt 
Det är som sagt bråttom på transporterna. 

Service står beredd. 

— Ni får två minuter på er att byta fram-

hjul, kommenderar Per. 

Berth och Lennart hinner och vi är klara 

för start på den sista specialsträckan. Ro-
ger Wennerstrand visar sig ha ett totalt 

försprång på 9 sekunder. Den är en 16 

kilometersbit som väntar, en sträcka som 

ingick i årets Svenska Rally men som då 
kördes baldänges. 

Per är samlad. Säger ingenting och jag för-

modar att han tänker avgöra tävlingen till 

sin fördel. Han åker brutalt. Slänger in bi-
len i kurvorna. Utnyttjar varje del av vä-

gen. Uppställen är många, långa och breda. 

Det är otroligt hur han hinner med. Han 

vevar på den lilla ratten, bakändan ner i 
diket, ett framhjul i luften och det andra 

krafsar efter fäste. Det dunsar i sidoplåten, 

som tur är nästan alltid på Pers sida. Vi 

stannar dock aldrig upp, rullar hela tiden. 
Efter åtta kilometer kommer vi ifatt vår 

framförvarande startande som före start 

uttryckte sig såhär. 
— Det är ett helvete att ha Per Eklund efter 

sig Man Par bara sitta och titta i backspegeln. 

Per tar i ordentligt. Kommer snabbt förbi 

vår konkurrent som föredömligt håller åt 
sidan. Bilen flyger i luften men som tur är 

är det rakt efter krönen. Mer lätt dimma 

och Per längtar efter ett par dim- och kurv-

ljus. Vi kan inte prata med varandra så 
mycket. Intercom saknas och motorljudet 

är högt. Jag skriker varningar för vinklar 

men vet inte om Per hör mig. Börjar redan 

bli hes. 

Mål 

In mot mål och sista raksträckan. Vi lyfter 

över ett krön, det skriker i växellåda och 

motor. Dunsar i nedslaget sedan lyfter vi 

över ytterligare ett krön. Samma otrevliga 
ljud i de mekaniska delarna. En sista hård 

duns och vi rullar snabbt in i kontrollen. 

Per vispar runt med växelspaken. Inget 
motstånd, kopplingen har rasat. 

Schöve 
Nu bryter litet språkförbistring ut i bilen. 

Per pratar snabbt på värmländska, det är 
litet svårt att hänga med ibland. 

—Fort, vi måste schöve, säger han. 

Vi har 5 minuters transport till slutmålet. 

Så fort alla papper är klara i kontrollen 

börjar vi skjuta (för det visar sig vara det 
som menas med schöve) bilen. Vi har mer 

tur. Det lutar utför och Saaben rullar snab-

bare och snabbare. Per har varit med förr, 
det märks. 

—Om du inte hinner springa med så hoppa 

upp på bakre stötfångaren och ställ dig. 
Jag hinner inte springa, jag hinner inte ens 

hoppa upp på stötfångaren utan får i nat-

tens mörker se Per och bilen försvinna från 

mig. Jag springer så mycket jag orkar för 
mig själv mitt på vägen, jagandes tävlings-

bilen. Äntligen ett litet motlut, ekipaget 

sackar men upptäcks av några åskådare. När 
de får se att det är hemmaidolen Per blir 

det några hjälpande knuffar. 

Jag hinner ifatt. Mycket, mycket andfådd. 

—Är du med! skriker Per. 

Vi rullar över stora vägen och hoppar 
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snabbt in i bilen. Kommer till slutmålet. 

Spännande 
Här är spänningen stor. Vi hann in i tid 

men hur har då Roger Wennerstrand kört.) 

Stackarn kommer inte alls. Han har tagit i 

för hårt, haft oturen på sin sida och blivit 

kvar i skogen. Per har vunnit men i allra 
sista momangen. 

Pers kondition är mycket bättre än min 

och han kan tala lugnt. Andfådd och flås-
ande måste jag ha gjort ett underligt in-

tryck på funktionärerna som ju inte visste 

om vårt missöde. 

Efter en halvtimme hostar jag inte längre. 

Per lullar omkring och talar med allsköns 

bekanta. 

Facit 
Slutfacit. Det fortaste jag åkt bil någon 
gång. Återigen imponerad över att man 

kan hantera en bil som Per gör och ändå 

vara kvar på vägen. Att alla mekaniska de-
lar håller så bra som de gör. 

Kanske framförallt! Att det finns så många 

andra, ännu så länge mindre kända förare, 
som har en sådan körskicklighet som be-

visades ide värmländska skogarna. Ett fint 

arrangemang med bra och roliga vägar och 
perfekt tidtagning. Men med något för 

snålt satta tider på transporterna. 

Vi synar bilen efteråt. Litet småskråmor 
på vänster bakskärm, en något större 

buckla på vänsterdörren. Det är allt. 

— Inga veck på taket heller, konstaterar Per 

belåtet. 

Rullar hem i natten efter en sista genom-

körare inför RAC-rallyt. Där åker man 60 

specialsträckor och håller på i omkring 70 

timmar. Vi körde 6 sträckor på 2,5 timme. 

Artikeln hämtad från ItlIS nr: 1-77. 

Av Ingemar Carlsson 
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Köp & sälj 
Säljes: 

SAAB 96-62, vit få ägare, renoverad 82-83, därefter litet körd, avställd 89 då bes ua, därefter 
ej körd, hela tiden torrt och fint garagerad. Ny lack vid ren, bra däck och krom, invändigt 
som ny. Säljes p g av platsbrist och bristande intresse. 
KG Jonsson, Osby, tel: 0479-12403 

Bakrutan 1983-97 totalt 51st (komplett 87-96) + de första 4 medlemsman-ildarna. Allt för 
400:-:.. Verkstadshandbok SAAB 96-62 (fotostatkopia). Pris 200:- 
Carl-Gustaf Almquist, Simpnäs 4047, 760 42 Björkö, tel: 0176-91236 

SAAB 95-59 i mycket dåligt skick + SAAB 95-60 lågt chassinr, lätt renobj. Säljes ihop till 
högstbjudande. 
Stefan Gustafsson, Frödinge Skolgatan 1, 598 95 Vimmerby, tel: 0492-40354 OBS ej 
efter 21.00 

SAAB 96-80, jubmodell i hyfsat skick med org.fälgar, v-däck på plåtfälg (uselt mönster), 
takräcke. Pris 3.500 
Daniel Björkkvist, Staffanstorp, tel: hem 046-25 71 12, arb 040-35 86 57, email: 
dbt@beijer.se  

SAAB 95-75, nylackad originalgrön, renoverad, mycket plåt bytt som bakskärmar, front-
plåt, huv, dörr, baklucka. Men mer finns att göra, skall besiktigas, säljes p g av tids o 
platsbrist. Prisidé: 10.000:- prutat och klart. 
Vill endast ha serisösa svar av köpare som inte använder bilen som reservdelsbil eller 
dylikt utan har tid och vilja att få den i drift igen. Bilen finns utanför Katrineholm. 
Magnus Orest, Ranängsgatan 16, 416 64 Göteborg, tel: 031-15 95 71, email: 
mboop@telia.com  

SAAB 96-65, olivgrön, 6.000 mil, s & vdäck, mycket fin inredning, nya bromsbackar fram, 
div originalpapper och div reservdelar medföljer eller säljes separat bl a en kylare till 96, 
maila för mer info. Pris: 9.000:-. 
Markus Dyrvold, Östersund, email: dyrvold@spray.se  

SAAB 96-80, jubmodell, hyfsad kaross, rostigt underrede, bra motor, delvis renov brom-
sar, avställd, Ronalfälgar (kan ev säljas separat). Pris bil: 3.500:-, fälgar 3.500:- eller 6.000 
komplett. 
Dan, Örbyhus, tel: 0295-108 07, 070-580 36 80, email: tomrny.maria@telia.com  
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L7-;-: -vt 	ia; /1 /1./ L 	,111.41.1 

Div nya delar till SAAB 900-87: Face lift, strålkastare H+V + torkare dito, combilampor 
fram H+V, Baklampor CC H+V, framskärmar H+V, Gasstötdämpare fram o bak, kon-
densor, startmotor, grillkrom, grå grill, avgassystem 2 1/4" + mycket smått o gott. 
Hans Bäcker, L Vå' rviksvägen 26, 461 59 Trollhättan, tel: 0520-135 69, 070-171 54 36, 
email: h.backer@telia.com  

SAAB 95-73, bes men avstånd, går bra. Pris endast 5.500:-. SAAB 96-64, ljusblå, 4-vid, går 
bra, ej bes men bes.klar, regpapper saknas. Pris endast 3.000:-. Bilarna finns i Skellefteå. 
Lennart Morin, Klostergatan 8, 931 62 Skellefteå, tel: 070-247 73 94, 0910-77 57 63, 
email: lennart.morin@telia.com  

Kolvar till 2T, gummilister till vind + bakruta 93B, 95,96 och 97 Sonett, avgasrör mm till 
Sonett 
Mats Jonsson, tel: 0150-129 04, 070-554 67 77, email: matsj@svvipnet.se  

SAAB V4-69, kaross, rallyregistrerad med vagnbok, bur, rallyfjädrar, grupp2 skyddsplåt. 
Karossen är bortom all räddning, men identiteten, bur mm är bra. Pris 2.000:-. Till SAAB 
99-74: komplett drivaggregat (motor + vxllåda) i bra skick, använt för ca 15 år sen och 
därefter förvarat i varmgarage. Pris: 1.000:-. Till SAAB 900 T Sedan-82: Spoiler fram o bak 
i bra skick.. Pris: 800:-. Till SAAB V4: 2st röda framstolar med hög rygg. Pris: 200:-. Ist 
beige framstol med hög rygg. Pris: 50:-. 
Öved Clasn, Linköping, tel: 013-39 50 51 

SAAB 95-73, karolinerblå, i samma familj sedan 76, har stått avställd 4-5 år men kördes 
dagligen till dess, vinterdäck ingår. Pris 3.500:- eller högstbjudande. Helrenoverad motor 
till V4-73 med bl a helt nya registerdrev, motorn ej använd efter ren. Pris 1.500:-. 
Karin Öberg, tel: 08- 88 72 63 

SAAB 95-73, norrlandsbil, några renobjekt t ex 95-78 + 96-80. Du som köpte mina 
breddade JP-fålgar, ring, har slarvat bort din adress. 
Johny Hansson, tel: 070-681 94 51 e 17 

Något till gammeISAABen? Husvagn SMV Lyx 12-67, bes ua juli-00. Nytt/bytt 99: bromsar, 
el, gasolledningar, kylskåp, stödhjul, mm. I övrigt original. Pris endast 6.500:- 
Cecilia Tingman, Bromma, tel; 08-25 59 04 e 17 

Till SAAB 95-65: kompl brun/grå inredning i bra skick. Pris: 1.000:-. Balducka från samma 
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Köp & sälj 

bil 99% rostfri. Pris: 700:-. Ny höger framskärm i plast till kortnos. Pris: 400:-. 
Bo Thorildsson, tel: 0280-122 83, 070-560 34 46 

SAAB 96-74, karolinerblå, mkt fint skick & går bra, nybes, få ägare, inredning som ny, 
säljes endast p g av platsbrist. Pris: 9.500:-. Mkt fin karolinerblå 95-baklucka, div beg 
skärmar i bra skick. 
Gerda Persson, tel: 08-87 88 00, 070-557 88 02, email:gerda.persson@telia.com  

Nya delar Monte Carlo-motor med nyren. vev, nya 70-mm sportkolvar, nyren oljepump, 
ihopsatt, uppmålad & klar för iläggning i din bil, säljes inld oljetank. Alla delar är "rätt" på 
motorn och den är ej trimmad, påkostad ca 12.000:-. Pris: 12.000:- eller byte fin kortnos 
eller tdmdelar 2T. Med MC-vxllåda är priset 13.000:-. Kolvar: en sats 1700cc +0,5mm + 
en sats std. Pris: 1.000:-/st Champion tändstift 2T 40:-/st. Div nya verkstadshandböcker 
på svenska & engelska, 2T, V4, 99,900 & 9000 även beg finnes, både original och pirat Pris: 
50-800:-. Bromscyl. 61-63 & 64-66. Pris 150:-/st. Koppling 99-75. Pris: 500:-. Dörr rep-
plåtar H + V både in & utvändigt. Pris: 150:-/st. Golvplåt fram & bak. Pris: 150:-/st 
Långnos framskärmar utan hål för lister, SAAB original. Pris: 1.000:-/st. 99 framskärmar-
71. Pris: 250:-/st. + mkt, mkt mer. Beg. delar Safarifront till långnos original ej något 
plagiat, mkt ovanlig. Pris: 2.000:-. V4 vxllåda, endast 1.000 mil sen ny. Pris: 1.000:-. 9000 
Vä skinnstol fin. Pris: 500:-. Hö dörr V4 rostfri. Pris: 400:-. Bakparti kapat i dörröppning 
99% rostfri. Pris: 500:-. Jag har även hur mkt andra beg delar som helst som jag vill bli av 
med. 
Fredrik, tel: 08-87 88 00, 070-587 88 01, email: fredrik.ekendahl@telia.com  

Mitt beg jätteSAABlager i ladan bestående av delar till 92-99, t ex dörrar, huvar, skärmar, 
bakluckor, fronter, rutor, stötfångare, inredningar, drivaxlar, bakaxlar + minst 2 ton 
övriga delar från ca 20 skrotade 2T & V4 + ännu mer, för mycket att komma ihåg och räkna 
upp här. "Allt eller inget" till högstbjudande för lägst 5.000:-. 
Yngve Ekberg, te1:08-774 28 85 e 18 

43 



BAKRUTAN 

Köpes: 

Bakluckehandtag och blå golvmattor till lagunblå SAAB 95-78, slutväxel 9:42 (Sonett) 
Rikard Berglund, Crafoords väg 14, 113 25 Stockholm, tel: 08-30 66 52, email: 
ricke@cheerful.com  

Bra motor som passar i en SAAB 93, helst en 750cc men allt av intresse. 
Andreas Lundgren, Piteå, tel: 0911-186 31, 070-587 22 99 

Inredning till svart 93F, rött tyg + röd galon, komplett eller delar. 
Morten Strandrno, Norge, tel: + 47 40 41 36 34, email: strandmo@online.no  

SAAB Sonett III, allt av intresse, bara den är körklar och inte upprostad, kan också vara 
intresserad av ett påbörjat renobjekt om det inte är för mycket jobb kvar. 
Anders, Hyltebruk, tel: 0371-430 32, email:Anderslina@hotmail.com  

Delar till 96-64. 
Dan, Örbyhus, tel: 0295-108 07, 070-580 36 80, email: tommy.maria@telia.com  

"Lanciaförgasare", helst komplett med insug och luftburk, bra betalt för bra delar. 
Anders Lövmark, tel: 08-583 535 67, email: an1o06@handeLsbanken.se  

Till SAAB 95/96 köpes en ny eller beg "stolsbalk", dvs den plåtprofil som ligger under 
framstolarna mellan trösklarna. Plast ("krom") dekoren till gummistötfångare 95/96/ 
97/99. Standard B-system till V4, även lösa delar av intresse. Original frontspoiler V4. 
Mats Jonsson, tel: 0150-129 04, 070-554 67 77, email: matsj@swipnet.se  

Till SAAB 9662-63: Inredn.delar med rött tyg och grå galon i hyfsat skick, behöver inte 
vara helt perfekt bara det är helt och inte alltför urblekt. Krom fram och bak i bra skick. 
Bo Thorildsson, tel: 0280-122 83, 070-560 34 46 

Volt, oljetryck och oljetempmätare med SAAB-logo köpes. Såldes som tillbehör för 99/ 
900/9000. 
Mats Jonsson, tel: 0150-129 04, 070-554 67 77 

Till SAAB 92-50: Nya eller nykromade stötfångare inkl horn fram o bak, 4 navkapslar, 
endast nya duger. 
Yngve Ekberg, tel: 08-77428 85 e 18 
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Köp & sälj 

Klädsel till Saab 99 GLE-78. 
Ulf, tel: 042-24 23 23 

Skänkes: 

Jag håller på att skrota 2 V4:or, en 68:a och en 69:a. Tycker synd att kasta allt på skroten 
som inredning mm. Skulle bli glad om någon kunde ha nytta av nåt, delarna finns i 
Ludvika och är gratis. 
Jan Erik Eriksson, Blötbergsv 35 b, 771 65 Ludvika, tel 0240-371 15, email: 
janerik_rally@hotmail.com  

Blå inredning till SAAB 96-61 bortskänkes p g av platsbrist, förarstol lite trasig annars i 
gott skick. 
Ingemar Ström, Nässjö, tel: 0380-12050 

Önskas: 

Vi önskar hyra en lada / loge / stort garage för våra veteranSAABar ca 10 st. Krav: Torrt 
och inte mer än ca 15 mil från Stockholm. Obs: inget mek, bara ren uppställning, punktlig 
hyresbetalning utlovas. Alla svar beaktas. 
John Jonasson, tel: hem 08-715 24 29, 070-786 36 12 eller Yngve Ekberg, tel: 08-77428 
85 e 18:00 
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Detta är Svenska Saabklubbens 
"modellombudsmän" 

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

Modell 	 Ombudsman 	 Telefonnummer 

Saab 92/93 inkl. 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. 

Syrelsen för SSK 
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Tidningsredaktion: 

1 
Mattias Johansson 
Valhallsvägen 3 
434 31 Kungsbacka 
Tel: 0300-74530 
red@saabklubben.com  

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

MHRF-besiktningsmän: 

1 
emN 

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

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 

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

Norrlandssektionen: 
Anders Johansson 
Anumark 13 
905 95 Umeå 
Tel: 090-18 60 26 
nordand@saabklubben.com  

Göran Kölbom 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel: 08-742 72 70 
mhrf-fors@saabklubben.com  

Gotlandssektionen: 
Jan Alamo 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel: 0498-27 93 92 
gotland@saabklubben.com  

Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 
skaniagsaabklubben.com  

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel: 0521-22 30 33 
trollhattan@saabklubben.com  

  

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 
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