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Hejsan! 

Tiden går fort, det är återigen dags att 
skriva några rader i ordförandespalten. 

Inbetalningskort. 
Jag börjar med det bästa först. Det vill 

säga din biljett till Bakrutor, träffar och allt 

annat roligt som klubben bjuder på. Med 

detta nummer skall ni få inbetalningskort 

för medlemsavgiften 2002. Som ni vet har 

vi efter beslut på årsmötet 2001 höjt med-

lemsavgiften med 25 kronor, alltså en 50- 

öring per vecka. Vi har haft en oförändrad 

medlemsavgift sedan åtskilliga år tillbaka, 

och det var dags att anpassa avgiften till 

klubbens verksamhet Höjningen kommer 

direkt medlemmarna till del genom bland 
annat fler reservdelar, bättre träffar och 

eventuellt en Bakruta med fler fargsidor. 

Tänk bara på att skriva namn och adress 

på inbetalningskortet. Varje år får Mats, 

vår kassör, minst tio inbetalningar som 
saknar uppgift om namn och adress. Några 

hör av sig i slutet av året och undrar varför 

de inte fått någon Bakruta på nästan ett år. 

Om ni inte får Bakrutan nr 2, kan ni räkna 

med att något är fel. Kontakta i så fall 
Mats och hör efter vad som hänt. 

Årsmötet 2002. 
Årsmötet kommer att äga rum den 16 

mars 2002 med start 12.00. Vi har i skri-
vande stund inte klart var någonstans. 

Alternativen är Linköping och Trollhättan. 

MI-IRF:s årsmöte. 
MHRF:s årsmöte 2001 ägde rum i okto-

ber i Sollentuna. Själva årsmötesför-

handlingarna innehöll inga märkvärdighe-

ter. Men, dagen inleddes med att den väl-

kände motor- och Saabmannen Per Gill-

brand kåserade kring förbrännings-

motorns utveckling. Per har byggt egna, 
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fullt fungerande, modellmotorer som han 

demonstrerar och kåserar kring. Det var ett 

mycket uppskattat inslag! 

På medlemsklubbarnas uppdrag har 

MHRF låtit genomföra en undersökning 

kring olika tillsatsmedel som ersättare för 

blyet i "svart slang". Vi kommer att publi-

cera resultaten i Bakrutan när de blir till-

gängliga. I korthet kan jag säga att för nor-

mal körning behövs inte dessa tillsatsme-

del. Om man inte tar ut maxeffekt eller 

varvar mer än 4000 varv kontinuerligt skall 

alltså inte dessa medel behövas. 

Miljön var också uppe för diskussion. Vis- 
serligen är vårt bidrag till den totala ned- 

4301~1 
smutsningen försvinnande litet, men det 

är viktigt att visa inte minst lagstiftarna att 

vi drar vårt strå till stacken. När det gäller 

våra bilar, blir slutsatsen att det inte finns 

någon bättre väg till bra avgasvärden än 

att hålla motorn i bra skick. Varför inte 

börja med att renovera motorn och återfå 

originalkänslan i motorrummet? På kö-

pet får du en motor du kan lita på och 

med bra avgasvärden. Det var allt för denna 

gång 

Med en tillönskan om God Jul och Gott Nytt 
År/ 

Martin 

Ursäkta, men hur står det egentligen till 

med kromet på Din bil? Vi har trettio års 

erfarenhet av förkromning och det finns 

förstås goda referenser inom SAAB- 

klubben, så ring gärna för mer information. 

Import-Export-Trading 

0920-220929 

Förkromningserbjudande resten av år 2001! 

Några prisexempel, exklusivt för SAAB-klubben 
SAAB 92/93/95/96 stötfångarbö j 350:-/st 

SAAB 93/95/95 stötfångare, mittdel 370:-/st 

SAAB 93/95/96 stötfångarhorn 125:-/st 

Dörrhandtag SAAB 93/95/96 140:-/st 

Alla priser inklusive moms och returfrakt inom Sverige! 

Skicka Dina delar till: ZvUnEx, Hornsgatan 2, 972 36 Luleå, (glöm inte avsän-
dare, adress, telefonnummer och innehållsförteckning), eller varför inte, bara slå en 

signal kvällstid på telefon :0920-22 09 29, så ska vi fortsätta att snacka krom !  
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A NEW WORLD RECORD! 

TEAM TODA XP TAR HEM 
VÄRLDSREKORDET PÅ STÅENDE 
KILOMETERN. 

Redan förra året i juni månad försöktes 
det att slås världsrekord med Saab, då var 
det Nildas Enander i sin 72 hk starka 96- 
65:a. Men i klassen 750-1100cc fanns det 
en renodlad racevagn från Radical Racing 
som förstörde det, 72 hk och 820 kg mot 
163 och blott 430 kg gav de en snittfart på 
ca 145 km/h mot 103,270 km/h för 
Saaben. (se Bakrutan nr 3-00.) 

Men Niklas skulle göra comeback! Under-
tecknad och Niklas upptäckte att klassen 
250-750cc var tom på deltagare och att det 
rekord som fanns där skulle kunna kapas 

med en rask 93 750cc motor. Men det blev 
med hjälp från nybildade Team TODA 
som består av Fredrik Tomerhielm och 
Göran Dahlen (TO DA). Motort-
rimmare och förare är Nildas XPEnander, 
att Niklas skulle köra kom sig av att Niklas 
har tävlingslicens och vill man få rekordet 
godkänt av HA och därmed inskrivit i 
världsrekordboken så måste föraren inneha 
licens. 

Så lagom till det nya världsrekordförsöket 
stod en röd Saab 93:a-59 färdig! Lättad till 
690 kg och försedd med Saabs super sport 
sats (Solex PIT 44)-förgasare. Expansions 
kammare från XP Niklas, motorn beräk-
nades lämna cirka 65 hk. DIN drar från 
4000rpm till 7200! Växellådan var en spe- 
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cial 1 låda med 7:38 slutväxel, avgasröret 
går ut strax under passagerardörren (ljud 
sensation!). 

Platsen för rekordet var lagt till Uråsa flyg-
fält någon mil utanför Växjö lördagen den 
29 september 2001. Förra året kördes det i 
Anderstorp men bara åt ett håll vilket inne-
bar att Radical Racings rekord (bara) är 
svenskt! Så världsrekordet i 750-1100cc 
slogs även det av TODA racing!  Men i år 
så kördes det i båda riktningarna, klassen 
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Uråsa. Super Audis, De Tomasos, 
Cosworth Escorter i all ära men när 93:an 
körde genom grindarna var allas blickar rik-
tade mot Saaben ! 

En föraroverall är bra att ha, men en sådan 
han inte att fixas, Niklas försökte låna en 
De Tomaso-förares overall, men efter att 
ha sagt att det var en fin Lotus han hade 
blev det nej! Men det löste sig, arrangö-
rerna lånade ut en. Vid första repan så 
körde Niklas ut genom grindarna, det får 

som 93:an gick i heter A2-2 (Ottomotorer 
utan överladdning), det är en klass som 
funnits sen 1903. 

Passa på att åk och titta när det körs så-
dana här rekordförsök, med åtta, tio klas-
ser gånger fyra! Så är det en massa udda 
fordon som ställer upp (roligt!). 

TODA körde 93:an på släp fram till Växjö 
där den sen fick gå för egen maskin till 

man inte göra! Det räknas som fusk. Efter 
det att bilen blivit besiktigad så får man 
inte lämna området, efter racet så plombe-
ras motorn, varje försök kostar 600:- 

Men sedan gick allt som smort! Team 
TODA (XP-powred)noterade ett nytt världs-
rekord på 500 m samt 1.000 m med stå-
ende start. Snitthastigheterna blev 87,191 
km/h för 0-500 och 106,657 för 0-1000m. 
Med en toppfart på ca 160km/h.Vid den 
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tekniska efterkontrollen som utfördes 

2/10-01 fann man att motorn höll rätt 

mått (748cc), det kostar sen 10.000.- 
för att få rekordet registrerat! Men det 

går att få rabatt. Och en sådan får de! 

Då kostar det bara 2.500.- 

Team TODA är på gång med en sats-

ning i historiska cupen klass E där bi-

lar upptill 1961 års modeller rullar, 

även där blir det med Saab 93. Det blir 
något att se fram mot till sommarens 
racet 

Text & bild: Bernt Olsson 
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Nytt från Vägverket 
I förra numret av PåGång berättade vi att nya 
regler gällande Vägtrafikregistret träder i kraft 
den 1 oktober 2001. Effekterna av dessa regler, 
för oss inom hobbyn, har nu börjat visa sig. Vi 
kan konstatera en del nyheter gällande anmälan 
till registret, ägarbyte, tillfälliga registreringar 
och nya avgifter. Vägtrafikregistret blir nytt 
samlingsnamn för bil-, körkorts-, yrkestrafik-
och parkeringsanmärkningsregistret. 

Av- och påställning 

Anmälan till registret om avställning, påställning 
eller ägarbyte kommer endast att kunna göras 
på senast utfärdade registreringsbevis i origi-
nal, via Internet eller s.k. tonvalstelefon. Möj-
ligheterna till personlig service eller anmälan 
via fax reduceras alltså. Beställning av nytt re-
gistreringsbevis kan göras via Internet, tonvals-
telefon eller Vägverkets Kundtjänst. 

Ägarbyte 

Tidsgränserna för anmälan om ägarbyte skärps. 
Den nya ägaren skall registreras inom tio dagar 
från överlåtelsen. Om anmälan kommer in se-
nare registreras den nya ägaren den dag anmä-
lan kommer in, vilket gör att den tidigare äga-
ren blir skyldig att ha trafikförsäkring fram till 
anmälan registreras. Vid ägarbyte skall senast 
utfärdade registreringsbevis i original skrivas 
under av både säljare och köpare och skickas 
in till Vägtrafikregistret. 

Import och export 

Vid import eller export av fordon tar Vägverket 
över ansvaret från Tullen. Vid import får ett for-
don framföras i Sverige en vecka med utländsk 
registrering. Under den tiden måste ägaren 
registreringsbesiktiga fordonet hos Bilprov-
ningen eller ansöka om tillfällig registrering hos 
Vägverket. Tillfällig registrering gäller i tre 
månader och kostar 300 kronor inklusive skyl-
tar. Skall ett fordon säljas till person bosatt i 
utlandet, d.v.s. exporteras, skall säljaren avre-
gistrera fordonet och den utländska köparen 
ansöka om en tillfällig registrering, som i detta 
fall gäller en månad och är kostnadsfri. 

Avgifter 
En registerhållningsavgift om 35 kronor kom-
mer att tas ut för samtliga fordon som finns i 
registret, till skillnad mot förut alltså även skatte-
befriade fordon i trafik. 

I sammanhanget kan nämnas att slcrotningsav-
giften för nyregistrerade bilar upp till 3500 kg, 
höjdes till 1500 kronor vid halvårsskiftet. Av-
giften tas ut första gången en nyregistrerad bil 
ställs på. Detta kan drabba fordon som impor-
teras eller nyregistreras som historiskt fordon 
efter att ha varit avfört från registret (skrotad). 
Enligt skattemyndigheten i Ludvika, som ad-
ministrerar avgiften, kan pengarna betalas till-
baka om ägaren kan visa att bilen tidigare varit 
registrerad i Sverige och att skrotningspremie 
inte utbetalats när fordonet skrotats eller av an-
nan anledning tagits ur registret. 

MHRF noterar att de här avgifterna rimmar 
illa med principen att historiska fordon skall 
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undantas från skatter och avgifter och kommer 
att diskutera lämplig strategi för att få dem av-
vecklade eller reducerade. 
Carl Zeidlitz 

Vägverket kan man nå på följande sätt: 
Internet: 	 www.vv.se   
Automatiskt Bil-Svar: 077-125 25 25 
Kundtjänst: 	 077-114 15 16 

Silikon eller ej? 

Finns det tillräckligt starka argument för att gå 
över till silikonbaserad bromsvätska i ett 
samlarfordon med hydrauliska bromsar? Inga 
europeiska tillverkare av bilar eller mc använ-
der annat än konventionell bromsvätska 
(glykolbaserad), om vi bortser frän den tid då 
Citroön använde LEIM (mineralolja) och Lan-
cia olivolja. Endast Hummer och Harley-
Davidson använder silikonbromsvätska idag. 
Ändå är det påfallande många ägare av 
samlarbilar som skiftat till silikon. Varför? 
Högre kokpunkt? Längre bytesintervaller? 
Mindre risk för rost? 

Tendensen tycks vara att ju mer man sysslat 
med bromssystem desto mindre benägen är 
man att byta till silikon. Priset är minst det 
femdubbla. När vätskorna blandas det minsta 
kan problem uppstå som mycket negativt på-
verkar säkerheten och ägarens ekonomi. 
Bromspedalen påstås dessutom bli svampig 
men få tycks veta varför. Är det värt kostna-
den, besväret och riskerna att byta? Vi efterly-
ser därför personer med kunskap som kan 
upplysa våra medlemsklubbar om hur broms-
system ska skötas. Bromssystemets hälsa är 
väl så viktig som motorns och dessutom utsatt 
för stora påfrestningar i en samlarbil. 

Du som har kunskap i ämnet, hör av dig till 
MHRF:s kansli tel 08-30 28 01 eller maila till 
<mhrfenihrLse>. Vi avser att ta upp ämnet 

under vårens seminarier i konsten att sköta en 
samlarbil. Tack för hjälpen! 

Bengt Dieden 

Vill klubben ha 
sponsorpengar un-
der 2002? 
Varje år avsätts ca 30.000:- i MHRF-försäkring-
ens budget för "sponsring" av klubbevenemang. 
I första hand går pengarna till klubbar som ar-
rangerar extra stora saker, t.ex. internationella 
träffar, i andra hand till klubbar som firar jubi-
leum av något slag och i samband med detta 
vill göra något extra. 

Vill du att också din klubb skall komma i åtanke 
ber vi er senast den 1 februari skriva till MHRF-
försäkringen och berätta vad ni skulle vilja an-
vända bidraget till. I regel ligger bidragen på 
1.000:- 6115.000:-. När vi bestämmer oss sneg-
lar vi naturligtvis på hur många försäkringar 
klubben har i förhållande till sitt medlemsantal, 
och på hur försäkringstillströmningen till klub-
ben än Vi vill också att klubben som vanligt 
skall ha sänt ut den årliga premiefoldern till alla 
medlemmar. 
Varför vi inte sätter av mer pengar till spons-
ring? Helt enkelt därför att pengarna kommer 
från försäkringstagarna - om vi höjde alla pre-
mier med 1:- skulle vi få in ytterligare närmare 
25.000:- som kunde användas till sponsring, 
men ambitionen är naturligtvis att hålla 
försäkringspremierna nere. 

Helen Elmgren/Björn-Eric Lindh 

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

Telefon 08-30 28 01 
	

\ 

Fax 08-31 27 06 

Besöksadress Tomtebogatan 33 

Stockholm 

Adress 

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

flox 21152 	100 31 Stockholm 

E-post till kansli: mhrf@mhrf.se  

Hemsida: www.mhrf.se  

Chefredaktör ansvarig utgivare Lars Adolfsson 

1 redaktionen Björn-Erik Lindh, Carl Zeidlitz. 

Hans Blomqvist 
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JOE 357 har 
åkt fårdigt 
Denna historia börjar egentligen 9 må-
nader tidigare då min far köpt en WV 
Passat - 75:a. Den bilen höll dock inte 
måttet. Den stod på verkstad 1/3 av ti-
den, och detta på en fabriks ny bil... 

Far gick på senvintern -76 till SAAB och 
fick ett bra pris på en fabriksny 99GL. Den 
28/3- 76 fick far hämta 99:an — en karo-
liner blå sedan med en blåpunkt radio och 
dragkula. Det senare har troligen kortat li-
vet på transmission eftersom far köpte en 
släpvagn året efter. Från detta datum har 
bilen rullat dagligdags i fars ägo till hösten 
-89 då undertecknad tog körkort och "fick" 
JOE i present, samtidigt som far köpte 
en 9000 turbo —88. 

Som grön i trafiken och med en själsäkerhet 
som alla artonåringar i trafiken fick JOE 
bekänna arg i allt från rödljus-race till full- 

packad raggarbiL På nått vis så över-
levde både jag och JOE dessa 
utmaningar med en och annan snö-
driva som extra bromssköld. På det 
hela taget så har 99:an fullgjort sina 
uppdrag med bravör, till och med 
hala vintervägar mot fjällen med 
skotrar på släpvagnen (även om det 
är slirigt). 

Hösten —95 köpte jag en 900 2,1 — 
92:a och då började det allvarliga 
förfallet på JOE. I och med att 

99:an inte rullade varje dag så började brom-
sar gå trögt, elfel på torkare osv. Rosten 
har varit ganska snäll mot JOE trots att 
underredesbehandling aldrig är gjord. 
Dörrarna och bakskärmarna är svetsade 
som brukligt är på en 99:a. 

Nu har dock rosten på bottenplattan farit 
så illa på JOE så nu återstår endast skrot-
ning, efter 36000 mil. Den 30/11-01 åker 
JOE in i ladan för demontering till för-
mån för ER 99-tokiga som vill ha GRA-
TIS 99:delar. Jag SKÄNKER bort allt 
utom karossen med bottenplatta, det som 
finns kvar i vår åker på skroten. Slå en sig-
nal — den del du söker kan vara i det skick 
som du vill. 

Text & bild: TottmgJohansson, 0241-61 8 69 
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Jakten på 
den gröna 
Wagonbacken 
En fråga jag ställt mig några gånger nu 
är :Varförfinns allabilar jagvill ha iNorr-
land? Har Norrlänningarna osedvanligt 
bra smak, eller är det bara slumpen, av-
gör själv. 

Denna berättelse gäller en opalgrön Saab 
99 wagonback av 1976 årsmodell. Denna 
bil användes flitigt av Saabs tävlingsav-
delning som servicebil när Saab fortfarande 
var ett fabriksteam i rally och även lite se-
nare visade det sig... 

Efter samspråk med Bemt Melin, mer 
känd som Malin, kom vi att prata om 
servicebilen. Han var ett med den "gröna", 
som lär ha varit snabbast också. Det tävla-
des tydligen i vilken servicevagn som var 
kvickast..."ler*. 

Vad jag lyckats spåra så fanns det 3 st. 99 
or som var servicebilar åt Saab. En 
gråmetallic, en orange och en grön. Den 
metallicgrå blev skrotad 1982, de två andra 
finns nu i min ägo. Men jag tänkte berätta 
hur jag hittade Malins bil. 

Efter en sedvanlig koll i bilregistret så vi-
sade det sig att bilen fanns i Lund. Grattis, 
bara 40 mil ifall det skulle bli affär, men 
verkligheten skulle visa sig bli helt annor- 

lunda... Jag ringde upp registrerad ägare 
på bilen. Efter omkoppling så svarade det 
i telefonen. Det visade sig att ägaren, som 
var boende i Lund, var på semester i Spa-
nien och svarade i mobilen därifrån. Jag 
frågade om han var ägare till en grön Saab 
99:a. — Njaa, sade han, -jag har en Saab 
9000, men ingen 99:a... Jag förklarade att 
han stod som registrerad ägare på en Saab 
99. Då gick det gick det upp ett ljus för 
honom. Han berättade då att när han 
bodde i Umeå och jobbade åt ett telefoni-
företag fick bilen överskriven på sig. Det 
hade varit företagets firmabil. Sen gick fö-
retaget överstyr och han själv flyttade till 
Lund, men han trodde nog att den stod 
kvar där uppe i norr. Det gjorde den sist 
han var däruppe. Han skulle ta tag i det då 
han kom hem efter semestern. Sagt och 
gjort efter några veckor kontaktade jag 
honom igen. Han hade inte lyckats hitta 
sin f.d. kompanjon, så jag fick ett telefon-
nummer till dennes mor. Efter åtskilliga 
samtal så svarade en gammal kvinna. Änt-
ligen kunde man förhoppningsvis få reda 
på fakta om bilen fanns kvar. Kvinnan 
lovade prata med sin son om bilen till 
helgen. Då skulle jag kunna ringa tillbaks. 
Jag ringde på söndagen och kollade, då 
sade hon att hon trodde att bilen skulle 
skrotas. Någon skulle ha växellådan på 
bilen, resten skulle gå till skroten. Jag frå-
gade om jag kunde få ett telefonnummer 
till han som var intresserad av växellådan. 
Men då hennes hörsel var kraftigt nedsatt 
så var det inte det lättaste att få fram vad 
man ville ha sagt. Hon skulle prata med 
sonen igen sade hon i alla fall. Efter ytter-
ligare några dagar så ringde jag henne igen 
och då sade hon att bilen var borta! Jag 
fick känslan av att hon hade noll koll på 
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läget så jag frågade än en gång om jag inte 

kunde få telefonnumret till den person där 

bilen stått. Han måste ju i alla fall veta vil-

ken bil jag syftade på. Jag fick till slut num-

ret till en person som hade taxi i Umeå, 

typ sonens kompis. Iallafall ringde jag 

honom. Då kom fakta fram, bilen hade en 

kille som körde folkrace fått. Min första 

tanke var: nej, nej och åter nej! Jag fick yt-
terligare ett telefonnummer, nu till den 

person bilen stod hos. Det var en under-

bart trevlig kille. När jag frågade om han 

hade bilen så kom svaret: -Du menar 

wagonbacken? Jo visst fanns bilen kvar, 
han hade tänkt bygga den till ekonomi-

rallybil, men det hade inte blivit av. Jo då 
den kanske kunde vara till salu. Efter lite 

kohandel så fick jag köpa bilen eller rättare 

sagt byta till mig den emot en folleracetopp. 

Det visade sig att bilen stod i Lövånger 8 

mil norr Umeå. Inte i Lund. Jaja, det var 

väl bara att ta tjuren vid hornen ytterligare 

en gång och planera ännu en Norrlands-

färd. 

Efter planera så skulle färden ske sent i 

sept. 2000. Den här gången var även sömn 

inplanerad, så det inte blev en 16-ventils-

hämtning i repris. Dagarna innan ringdes 

ett vandrarhem i Umeå upp och bokades 

för fredag natt. Lördagens nattsömn skulle 
ske i Vormsele, allt gick som smort. Avfår-

den hemifrån från forna Kungabyn, Stora 

Levene, där ätten Stenkil var med och for-

made det som skulle komma att bli 

Sverige, skedde på fredag middag. 

Bilen hade lastats med diverse godis som 

skulle byta ägare i norr och spännbanden 

var med. Under resans gång passade jag 

på att ringa diverse trevliga Saabprofiler för 

att få samlingen med autografer komplett 

i boken "Från 2 takt till turbo". Så när 

Köping passerades så uppringdes Herr 

Cederberg, £d. kartis åt Per och Stig. Detta 

i både Saab, Talbot och Audi. Men denna 

gång var det bom, då han var på annan 

ort. Men det går fler tåg... 

Jag ringde till vandrarhemmet i Umeå för 

att få koden till dörren. Då kom chocken, 

det hade blivit dubbelbokat så det fanns 
inget rum till mig. Naturligtvis var det 

fullt... Sova i bilen igen? Suck! Efter di-

verse utfrågning om det fanns tillgängliga 

rum på närliggande orter så visade det sig 

att det fanns vandrarhem i Lövånger, sam-
hället jag skulle till. Det var en lättnad när 

det fanns plats där. Ägaren var ofattbart 

trevlig och det var superservice. Problemet 
var att jag inte visste när jag skulle komma 

fram till Lövånger. Att det skulle bli efter 

midnatt var helt klart, men det löste sig 

fantastiskt bra. Ägaren sade att jag lägger 

nyckeln i receptionens postlåda så kom-

mer du när du kommer. Och då 

receptionen är stängd på helgen så lägger 
du pengarna för rummet under duken på 

bordet i stugan så löser det sig. Snacka om 
service och tillit. Kan varmt rekommen-

dera vandrarhemmet Kyrkbyn i Lövånger. 

Det ligger ca 8 mil norr om Umeå om ni är 

ute på Saabhajk. 

Nästa stopp var Björna där fördelaren och 

tändboxen skulle hämtas till 16-ventils-

motorn. Det blev en liten avstickare på 10 
mil från E4-rutten. Grejorna var utlagda 

och de hämtades kl. 22.30 på kvällen. Väl 

ute på E4:an igen så var det bara blåsa på 

mot Umeå. Väl där intogs en kvällsburgare 

på Max, bilen fick också lite behövlig nä- 
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ring och sedan var det bara 8 mil kvar. 01.30 
stod jag på trappan till receptionen i Kyrk-
byn i Lövånger och hämtade nycklarna till 
stugan för välbehövlig sömn. Jag hade 
avverkat 108 mil på 13 timmar med mats-
topp samt hämtning av trevliga ting. 

Sömnen var välbehövlig. Mobilen var satt 
på ringning kl. 08.00. Efter diverse 
morgonbestyr så var jag på väg mot 
folkracebanan i Gumboda. Där skulle jag 
träffa Rickard Normark för byte av delar 
mot wagonback. Först så intogs en deli-
kat frukost hos OK i Lövånger där wie-
nerbröd och yoghurt såg mest kaloririkt 
ut Väl på folkracebanan så var det genom-
gång av hur tävlingen skulle bestyras. Sen 
drog tävlingen igång. Där träffade jag 
Rickard, vi samspråkade om hans folkrace- 

99:a och om dittan och dattan. Senare så 
visade det sig att han hade Sportdelar i sin 
ägo också. Det tipsade jag en oerhört trev-
lig norrbo om, så numer finns de i hans 
ägo. Rickard fick ett 99:a topplock och jag 
fick en Wagonback. Ma var nöjda och glada. 
Efter lastning av kombikupén och avsked 
så var det avfärd till nästa punkt på pro-
grammet. 

Då det samtidigt var veteranbilsmarknad i 
Skellefteå och Martin var där, så hade vi 
bestämt innan över telefon att vi skulle 
sammanstråla i Lövånger för att sedan 
besöka Martins Saabpolare Sune, kolla på 
hans bilar och ta en fika. Sune hade några 
enastående fina V4:or, en Standard och en 
rallybil. Ingen av dem gick av för hackor. 
Tänk den dag 16-ventilaren och service- 

14 



BAKRUTAN 

bilen är i samma skick, hmm. Efter en fika 
med tillhörande Saabsnack så var det dags 
för Stenlund och mig att ge oss av mot 
Martins hus i Vormsele. Men vi gjorde två 
nedslag i den Norrländska myllan, där en 
99-turbo avplockades på delar och två Saab-
bröder besöktes för att se på deras folkrace-
V4:or med tillhörande delar. P samma ort 
besöktes också två Vauxhall Viva GT för 
förevigande till fotoalbumet. Den ena av 
dem hade tydligen vart rattad av Reine 
Johansson, för den som är insatt i 
banracingen. Sen var siktet inställt på 
Vormsele, där den behövliga vilan skulle 
ske. Martin tillredde en underbar middag 
som avnjöts tillsammans med Saabprat. 
Kvällen gick alldeles för fort, vi beskådade 
litteratur etc. och så är det ju när man har 
trevligt. Klockan var läggdags innan man 
hann blinka, så behövligt viloläge intogs 
frampå nattkröken. Vi steg upp vid 7- 
snåret. Efter en start med frukost så var 
det avskedsdags. Det var en dimmig mor-
gon men resan nedåt startades efter ett 
stopp vid Vormforsen. Man ser ju inte 
sånt på mina breddgrader, så det är aldrig 
fel att stanna och titta på omgivningarna 
och insupa dessa. 

Ungefär halvvägs till Umeå så åkte jag fel 
pga. ett vägbygge. Men det blev bra i slut-
ändan i alla fall. Jag passerade Vännäs, or-
ten som för oss Rallyfanatiker namnet Råd-
ström förbinds med. Nu hade vädret bli-
vit det bästa med strålade sol och så var 
det hela tiden ända ner till Västgötaslätten. 

Resan gick utan trubbel. Vid halvtio tiden 
på kvällen så stod Malins Wagonback 
hemma på gården. 

Nu när det gått ett år sedan denna resa 
gjordes så har jag hämtat hem den orange 
Servicebilen också. Den framfördes av 
Ivansson och Tommy Trollspeed. Denna 
är en 1976 års modell, USA-bil. Den var 
utrustad med automatlåda och hade 
insprutningen kvar. Den gröna hade ut-
rustats med dubbla förgasare istället för 
insprutning. Den orange bilen köptes 
utav Team JE i Märsta för att sedan få Kalle 
Grundel som ägare. Den avslutade sin ak-
tiva karriär som laståsna på Mjölby sten-
huggeri. 

Jag skulle vara oerhört tacksam om ni som 
har kännedom om hur bilarna var utrus-
tade ville höra av er. T.ex. med tidningsre-
portage från motortidningar, fotografier 
etc., som jag kunde få kopiera, allt är av 
intresse. Jag letar också efter en omvandlare 
av Fabrikatet Redi-Line. Den omvandlar 
12 volt till 220 volt. Jag är även intresserad 
av andra saker som de varit utrustade med: 
t.ex. bakaxelrikt. Det finns säkert utrust-
ning som jag inte har kännedom om. Har 
ni något ni kan tillföra eller berätta så är jag 
oerhört tacksam om ni ville ta kontakt med 
mig. 

Text & bild: Åke Svantesson, Stora Levene 
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Vinterkörning 
— en A-Ö vägledning 

från Saab 

Vintern är årets mest påfrestande tid 
både för bilar och förare. Besvärliga 
körförhållanden ökar kraftigt risken för 
olyckor, även rutinresor kan utvecklas 
till äventyrliga upplevelser. Att vintrarna 
i Skandinavien är bland de strängaste i 
Europa ställer hårda krav på bilarnas 
förmåga, krav som Saabs bilar är kon-
struerade för att klara. Saab 
Automobiles ansvarige testingenjör, 
Torbjörn Christensson, har ställt sam-
man en vägledning från A-Ö för årsti-
den med enkla tips och åtgärder som är 
till nyttaftir alla bilförare. 

A 
Antifrys. Glykol är motorns första för-

svarslinje mot temperaturer under noll. 

För att den ska vara effektiv bör halten 

vara minst 50 Vo. Om du fyller på kylarv-

ätskan med enbart vatten så späds bland-

ningen ut. Låt kontrollera frostskydds-

vätskan varje år, oberoende av körsträcka. 

Det är en nödvändig del av bilens 

rutinmässiga service. 

B 
Blankis. Samtidigt som is och snö är up-

penbara riskmoment, så är blankis ett näs-

tan osynligt hot. Det gäller särskilt just i 

övergången till temperaturer under noll. 

Se upp i kurvor som ligger i lä eller skug-

giga hörn dit solen inte når, det är där 

blankisen oftast överrumplar den 

ouppmärksamme. Undvik att bromsa och 

gör inga häftiga rattrörelser, utan lätta på 

gasen och fortsätt långsamt. 

C 
Checka batteriet. Det utsätts för hårda 

påfrestningar på vintern på grund av den 

extra belastningen från värmefläktar och 
lampor. De flesta är numera underhålls-

fria men kontrollera spänningen, särskilt 

om bilen ofta används för korta körningar. 

Du kan ladda batteriet över natten eller 

försöka lägga in längre körningar emel-

lanåt. 

D 
Drivis vill man undvika på rutan — 

isskrapning är betungande. Om du inte 

har bilen i ett garage, ta dig tid att täcka 
vindrutan med en pappskiva. Då slipper 

du skrapa is på morgonen. Se också till att 

låsmekanismen och gummitätningarna 

runt dörren är smorda, då går de lättare att 

öppna. 

E 
ESP, Electronic Stability Program är ett 

värdefullt, säkerhetshöjande hjälpmedel, 

speciellt vid körning under halkiga förhål-

landen. Om bilen är på väg att förlora grep-

pet, aktiveras bromsarna och motor-

effekten reduceras om det behövs. Men 

sluta inte köra förståndigt med hänsyn till 

omständigheterna bara för att din bil har 

ESP, ingen elektronik i världen upphäver 

naturlagarna! 

Frysförhållandena kan förändras plöts- 

ligt under kalla perioder, även under en 
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pågående bilresa. De flesta moderna bilar 

har en display för yttertemperaturen, vil- 

ket är ett bra varningssystem för föraren. 

Men även om du har en sådan, var upp-

märksam på förändringar och omslag i 

vädret 

G 
Greppet är avgörande under vinter-

förhållanden. För vinterdäck är minsta 

liga mönsterdjup 3,0 mm Visste du för-

resten att ett sommardäck med minsta till-

låtna mönsterdjup, 1,6 

mm, tränger undan 85 pro-

cent mindre vatten än ett 

nytt däck? Så undvik 
vattenpölar för att eliminera 

risken för vattenplaning. 
Och tänk på att aktivera 

bromsarna emellanåt, spe-

ciellt om du kör i saltslask, 

för att förvissa dig om att 

de fungerar effektivt när de 

behövs. 

H 
Huvudet. Nackstöd är ett 

nödvändigt skydd mot 
pisksnärtskador i samband med 

påkörningar bakifrån, och de är vanliga 

under halkiga vinterförhållanden. Se till att 

ditt nackstöd är rätt inställt, särskilt om 

du brukar turas om med en förare som är 

kortare än du själv. Stödet bör vara i nivå 

med bakhuvudet Om det är för lågt, viker 

sig huvudet över skyddet, vilket utsätter 

halsen för ännu större påfrestningar. 

Indikera om du har fått något fel på bi-

len. Sätt upp en varningstriangel minst 

hundra meter bakom bilen och sätt på dina 

varningsblinkers. På motorvägen bör du 

hålla dig undan en bit från bilen i väntan 

på hjälp. 

J 
Jäktigt blir det om inte bilen startar. Hjälp- 
startkablar är bra att ha med sig, antingen 

för egen del eller för att kunna hjälpa an- 

dra. När du ansluter, börja alltid med att 

ansluta de båda positiva polerna till varan-

dra, och anslut därefter det laddade 

batteriets negativa pol till motorblocket i 

den andra bilen. Anslut aldrig de negativa 

polerna till varandra, då finns det risk att 

gnistor antänder ångor intill batteriet. 

K 
Kolla avståndet. Håll ännu längre avstånd 

till framförvarande bil på isigt vinterväg-

lag. Stoppsträckan för en bil som kör i 50 

km/h är mer än dubbelt så lång under 
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isiga förhallanden som när vägbanan är 
torr. 

Lampor - fram, bak och blinkers — kräver 
särskild uppmärksamhet när det snöar och 
är slaskigt. De täcks mycket snabbt av 
smuts från vägbanan. Rengör dem efter 
och under varje resa om förhållandena är 
besvärliga, så att du kan se och bli sedd. 
Smutsiga strålkastare kan innebära att räck-
vidden försämras så mycket som 30 me-
ter. 

Mörkerkörning är vanligare på vintern 
på grund av de kortare dagarna. Dimma i 
mörkret kan vara förrädiskt, och snö mot 
vindrutan är distraherande. Tänk på att 
köra med halvljus för att minska reflexb-
länk och tona ner ljuset på instrument-
brädan. Använd dimliusen vid behov, men 
glöm inte att släcka dem. I Sverige är det 
förbjudet att använda de främre dimljusen 
ihop med halvljuset. 

N 
Nyttja rätt växel. Rätt växelval innebär 
att du ibland ska köra på en högre växel. 
Ofta är det bättre med tvåan i stället för 
ettan (eller till och med trean) för att minska 
risken för spinnande hjul när du startar 
eller accelererar i snö eller is. Har du auto-
madåda, använd då "vinterläge" om det 
finns. Även ett Traction Control System 
(TCS) hindrar hjulen från att spinna. 

0 
Oljan i motom kan bli ytterst trögflytande 
och seg när bilen står ute om natten i kall 

väderlek. För att skydda de rörliga delarna 
på bästa sätt måste oljan snabbt bli tunn 
under uppvärmningen, pressa inte motorn 
innan den är varm. Bor du så att 
temperaturerna ofta ligger omkring -20°C, 
överväg då att använda en olja med lägre 
sk. viskositet, t.ex. 5W/30 eller 5W/40. 
Att använda motorvärmare är en mycket 
god investering, både för bilen och för 
miljön. 

P 
Passa på plåten. Lackeringen utsätts för 
hårda påfrestningar på vintern på grund 

av vägsaltet och snöns och isens härjningar. 
Spola och tvätta bilen ofta, och kontrol-
lera alltid bromsarna efteråt. Även om de 
flesta nya bilar är underredsbehandlade, 
kan det vara värt att kontrollera att bilen 
har ett tillräckligt skydd. Du bevarar både 
bilens värde och dess utseende. 

Q 
Qlimatet. Snabb uppvärmning av bilen 
är naturligtvis önskvärd när man startar i 
kall väderlek. Men låt dig inte frestas att ta 
en genväg genom att låta bilen stå med 
motorn igång. Det kan skada både miljön 
och motorn. Skaffa motor- och kupevär-
mare i stället! Om du inte har luftkondi-
tionering kan du låta sidorutorna vara lite 
öppna, eftersom imma på rutorna då för-
svinner snabbare. Var noga med att ta bort 
snö från luftintaget, då minskar 
imbildningen. 

R 
Rejäl utsikt. Var noga med att ha lika bra 
sikt bakåt som framåt. Vänta tills värme- 
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slingorna i bakrutan har börjat verka. Om 
bilen har en torkare på bakrutan, kan den 
användas för att ta bort lätt snö, men kon-
trollera först att den inte är fastfrusen i 
rutan. Att köra iväg med dåligt skrapade 
rutor — framåt som bakåt — är ett lagbrott 
som kan ge böter. 

Sladd får man lätt på snö eller is, även vid 
relativt låga hastigheter. Bromsa inte! Om 
du får sladd på framhjulen i en framhjuls-
driven bil, tryck ner kopplingspedalen för 
att frikoppla motorn (lägg in neutralläge 
på en automatlåda), och styr framhjulen i 
den riktning du vill åka. Om du får sladd 
på bakhjulen, frikoppla och styr emot slad-
den, alltså i den riktning som bilens bak-
del rör sig. Om du har ABS (låsningsfria 
bromsar), hjälper det till att hindra sladd i 
samband med inbromsning. Broms-
pedalen vibrerar hårt när ABS är aktiverad, 
men släpp inte utan bromsa hårt! Testa 
funktionen under säkra förhållanden så att 
du lär dig hur ABS fungerar. 

Tillförlidighet året runt får du enklast 
om du regelbundet lämnar in din bil på 
service hos en auktoriserad verkstad. Sam-
tidigt som du får service av viktiga säker-
hetssystem som bromsar, däck, styrning 
och lampor på bästa sätt, fråga om råd 
beträffande körning i temperaturer under 
noll. 

Uppmärksamma bilen framför. Tänk all-
tid på avståndet. På vintervägar bör du 
dubbla avståndet till framförvarande bil 
för att skaffa dig en tillräcklig bromssträcka. 

Planera dina resor och var beredd på nöds-
ituationer — en incident som på somma-
ren knappt märks kan lätt bli till ett drama 
under vinterförhållanden. 

V 
Ventilationen är viktig för säkerheten. Alla 
tycker om att ha det varmt och bekvämt i 
bilen. Men se upp så du inte blir dåsig. En 
av de främsta fördelarna med luftkondi-
tionering är att den håller kupén fräsch och 
föraren alert. Om du inte har luftkondi-
tionering, fall då inte för frestelsen att ha 
det för varmt. Ha ett fönster lite öppet 
och ta en rast emellanåt, särskilt under lång-
resor. Och kom ihåg att ta av den tjocka 
vinterrocken så sitter säkerhetsbältet 
mycket bättre. 

X 
Xenonlarnpor blir allt vanligare i dagens 
bilar. De utgör det senaste stora genom-
brottet i belysningsteknik. Xenon-
lamporna har längre räckvidd och utgör 
en mindre påfrestning på ögonen för fö-
raren genom att de ger en bredare och vi-
tare ljuskägla. 

Y 
Ytterst viktiga är däcken. Lagen säger att 
manfår använda vinterdäck från oktober 
till och med april och att man måste göra 
det från december till och med mars, om 
vinterväglag råder. Däck, speciellt vinter-
däck, är en färskvara eftersom gummit i 
vinterdäcken stelnar med tiden. Om du 
ändå kör fast, minska trycket i däcken. Det 
ger mer grepp eftersom en större yta av 
däcket ligger an mot marken (men kom i 
håg att snarast pumpa däcken igen). 
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"Gissa 

vad lag har här?" 

säger Erland Rova i Natta-

vattra, kronojägare i Sveriges 

kanske kallaste revir, där en 

temperatur på —45 C inte dr 

ovanlig. "En Saab, min tredje 

Saab. Fem minuter kommer 

det att ta att skotta fram den. 

om  sex minuter är jag På råg. 

Det hår år vardagsmat fär mig 

och min Saab — /år fag bara 

fram den ur drivarna så startar 

den som ett skott och går som 

ett urverk." 

BAKRUTAN 

Startar som ett skott 
även i sträng kyla 

Zikten. Vindrutespolningen är avgörande 
för att man ska ha bra sikt på vintern. Se 
till att hålla behållaren för spolarvätska 
välfylld, torkar du vindrutan utan vätska 
repar du ytan. Men gör aldrig misstaget att 
hälla glykol i spolarburken - det skadar 
lacken. 

Å 
Återanvändning i form av t ex begagnade 
vinterdäck, värdelösa isskrapor, dåliga tor-
karblad och repiga vindrutor rekommen-
deras inte. Se till att du har fräsch utrust-
ning inför vintern! 

Ä 
Ändra din körstil. Årstiden måste få på-
verka din planering. Tänk på att alla förut-
sättningar förändras. Både restid och 
bromssträcka blir längre. Det enda som 
blir kortare är dagarna. 

Ö 
Övertro på den egna förmågan har skickat 
många förare av vägen. Använd förnuftet 
och en stor portion fantasi när du är ute 
och kör. 

Bilder saxade ur Saab 93-59 reklam, SAAB. 
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Några 
edrasvängar 
Några egna turer i 
samband med "the 
International club 
Meeting 2001" i Fin-
land. 

Redan vid överresan Stock-

holm — Turku samman-

strålade bilar och besätt-
ningar från olika länder. 

Det blev snack och nyfiken 

besiktning. Redan här slog 

det mig att den svenska 
uppställningen var påfal-

lande mager. På hamn-

planen i Turku togs vi väl 

emot, ett uppsamlings-

heat ordnades och en kara-

van drog prydligt iväg till 

Uusikanpunki (Nystad). 

Den fascinerande vis-

ningen av biltillverkningen 

glider jag förbi här och stan-

nar vid bilmuseet vid fa-

briken. Förutom en min-

dre och gripande del från 

bilverkstädernas barndom i Finland är 
museet disponerat som en rikhaltig 

"SAAB Collection". Lokalerna och 

utställningsarrangemangen är enkla och 

oskuldsfulla. Många bilar tycks inrullade 

direkt från rallyskogen. Jag hade tillfälle att 

ta följe en stund med Erik Carlsson och 

den likaledes elegante och verserade Simo 

Lampinen. Herrarna memorerade kurvor 

och diken och tycktes till och med känna 

igen bucklorna på några rallyekipage. Jag 

vill verkligen rekommendera det här mu-

seet, som har en helt annan och kärvare 

karaktär än det eleganta och sparsmakat 

sorterade museet i Trollhättan. De två 
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kompletterar varandra väl. 	 trästad när Du kommer till Finland! 

Besöket i Uusikanpunki innehöll ett litet 
rally med sight-seeing i stadskärnan med 
sina välbevarade trähus, rikligt mönstrade 
och festligt färgade. Finska ostkusten är 
känd för sina städer med strikta kvarters-
former från 1600-talet och med låga och 

Det stora mötet i Ellivuori innehöll givet-
vis ett rally med frågor och manöverprov. 
Landskapet och vägvalet var suveränt. Jag 
blev "tänd" och stannade kvar i området 
ett par dagar efter den stora Saab-träffen. 
Här var det skogar och ljusa jordbruksfält, 

mycket detaljrikt snickrade byggnader. Den 
kanske största och bäst sammanhållna trä-
staden finns i Rauma. Jag bröt mig ur bil-
kolonnen till skogshotellet Ellivuori och 
gjorde på egen hand en återseendets resa 
till Rauma. Sakta strosade jag per bil och 
till fots i dessa spännande, välmående och 
livliga kvarter. Unna Dig att åka till Raumas 

sjöar och vattendrag med broar och slussar. 
Här var det grusvägar backe upp och backe 
ned. Här var det ljuvligt att lätt och lekande 
fara fram med smattrande gas och lågmält 
puttrande tomgång. I ett par mindre orter 
stannade jag för natten, kom i samtal med 
både yngre och äldre som var nyfikna på 
bilen och dess pockande tvåtumssmatter. 
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Det blev till och med en liten provtur. 

Två mil öster om Tampere ligger Kangans-
ala med bilmuseet Mobilia. Det är en stor 
och modern anläggning där Du bland an-
nat kan se marskalk Mannerheims stads-
bil, en imposant militärgrå RR Silver Ghost 

1915. Huvuddelen av utställningen ägnas 
i år åt rallybilar — med anledning av att 
Finska rallyt fyller 50 år och dessutom har 
fått en ny huvudsponsor. Rallyfilmer med 
härligt ljud visades fortlöpande. Ett par 
tyska pojkar var även där och vi tittade 
bland annat på en av de allra första seger-
bilarna, en Saab-kusin, en trecylindrig 
Sonderldasse. En av Simo Lampinens  vin- 
narbilar visades också, V4-1972. 

Inom en mil från Mobilia ligger vackert på 
en tallås mellan två sjöar ett annat bil-
museum. Vehoniemi. Det är en ganska li-
ten anläggning med äldre bilar och en trevlig 

servering. Ett gäng poliser rastade där, tit-
tade på och kommenterade min gamla bil 
och drog sedan iväg med sina polismålade 
Mondeo-bilar. 

Återresan till Ruotsi gick åter över Turku. 
Jag hade en liten tid över innan färjan skulle 

gå. Trästaden 
lockade åter. Ome-
delbart intill ham-
nen ligger en stads-
del som heter Port 
Arthur. Den tillhör 
inte det som nämns 
i turistbroschyrema. 
Port Arthur är från 
början av 1900-talet 
och alltså betydligt 
yngre än trästaden i 
Rauma. Från att ha 
varit några ned-
gångna och kanske 
illa sedda kvarter har 
området nu 
snyggats till och är 
med sitt centrala läge 

på väg att bli eftertraktat och fashion. Trä-
husen har paneler och snickerier med en 
egensinnig och lekfull jugend. 

Tvåtaktaren fick på färjan hem sällskap 
med en gulbrun 99:a som var på väg till 
festivalen i Trollhättan och därefter hem 
till England. Vi skildes åt i Stockholm. 

Sammantaget hade jag på väg rullat inte 
fullt 100 bekymmersfria mil. Det hade va-
rit en fm försommartur. 

Text & bild: Bo Betgquist 
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Det går precis lika bra 
med ved 
Vad finns det för logik i att mängder av olja fraktas kors och tvärs över jordklotet, när vi 
har bränsle pa hemmaplan. Den tankeställaren fick undertecknad när jag säg den tväsitsiga 
Saaben (vedsäckar i baksätet) pa torget i Skövde. En n -ataktare pyser ut rök, här bolmade 
det pa hela torget när 99:an startade. Men, veden kanske var sur? 

Trxt c:- bild: Uno Peres« 
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Saab- Skånias 
höstträff 
Så var det då dags för vår sista träff för året 
här nere i Skåne och motorhuvarna rikta-

des in mot Ravlunda, någorlunda åtmins-

tone. Själv körde jag fel den sista biten. 

Väl på plats var alla andra komna. En vacker 

slutvinjett mötte mig och Karl Anders-

son i form av uppställda Saabar. Vi be-
fann oss på parkeringen till Ravlunda brän-

neri där motorjournalisten, konstnären 
m.m. Peter Haventon mottog oss. Vän av 

ordning undrar förstås varför vi åkt till ett 

bränneri och därtill ett nedlagt. Saken var 

den att nyss nämnde Peter köpt stället för 
några år sedan och ide gamla lokalerna har 

så han och hans fru flyttat in och där Peter 

inrett en del av fabriken till moped och 

leksaksbilsmuseum. För mig var det 

modellbilarna som drog mest. Peter hade 

mycket smakfullt byggt montrarna som 

gamla trähusfasader med skyltfönster och 

i dessa då ställt modellbilar och tidstypiska 
detaljer. Den monter som mest tilldrog 

vårt intresse var den med Saabmodeller 
som dock också representerade ett annat 

känt svenskt bilmärke. Mopederna stod 

uppställda på tak och golv i en organise-

rad röra och det vattnades i munnen när vi 

kände igen en del av de gamla klenoderna. 

Även dom vi inte kände till alla var de in-

tressanta att se. Klart mer själsliga än da-

gens EU-moppar. Paret Haventon hade 

också inrett ett café där vi drack kaffe och åt 
äpplekaka. För alla norrlänningar, alltså alla 

de som bor ovanför Skånes riksgräns lig- 

ger Ravlunda i Skånes äppeldistrikt och då 

är denna kaka ett måste. Mitt i kakätandet 

dyker våra trogna vänner från Danmark 

upp, d.v.s. Cirstine Dahl och hennes Jan 

med en kompis. Dessa tre är flitiga Saab-
Skånia besökare. På rak arm vågar jag påstå 

att de varit hos oss de fem sista gångerna 

och tyvärr kommer de oftast för sent, så 

och denna gång! 

När vi vackert sagt adjö drönade en buss-
last mätiniskor in på museet och jag kände 

igen några ansikten. Det var Hallands 

veteranklubb som gjorde en utflykt (orda-

grant heter de inte så men de får ursäkta). 

Gissa om det blev glada miner när de steg 

ur bussen och såg fyra 96:or, två 99:or och 

sex Sonetter, det blev liksom bonusen på 

deras resa. Innan hemfärden idkade jag 
polsk gatuförsäljning, d.v.s. krängde 

klubbregalia från bakskuffen på 99:an och 

därmed var Saab-Skå' nias säsong avslutad 

för denna gång. Väl mött nästa år! 

Hälsar Ulf Stenson 
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Svaret på läsarfrågan 
nummer 1-01 

Bosse Swan‘.r. Från tvåtaktsrök till ren 
luft och med historien i portföljen, men 
med blicken mot framtiden. Så kan man 
kortfattat beskriva mannen som 
läsarfrågan nummer 1-01 handlade om. 

Som ung och nyutbildad maskiningenjör 
fick Bosse anställning hos Saab 1964. 
Snabbt fick han börja som tävlingsledare 
på tävlingsavdelningen tillsammans med 
Bosse Hellberg. Därmed fick Bosse för-
månen att under nästan 15 år vara med 
och leda ett av världens mest professio-
nella och framgångsrika tävlingsstall. Han 
slutade 1978 alltså två år innan tävlingsav-
delningen lades ner 1980. Då blev han chef 
för avdelningen verkstadsservice vilket 
innebar att han hade personalansvaret för 
tävlingsverkstadens personal. Han berät-
tar om hur tävlingsverksamheten utveck-
lades till fulländning, inte minst vad det 
gällde resursutnyttjande då Saab aldrig va-
rit någon jätte vad det gäller ekonomiska 
resurser. 

Saabs tävlingsavdelning var berömd för 
sin extremt goda planering före tävling-
arna. Bosse tar som exempel det brittiska 
RAC-rallyt. De första åren var rallyts sträck-
ning hemlig nästan fram till starten och då 
var det hektiska dygn för att ordna till 
serviceplatser och tider för att allt skulle 
fungera. Efterhand lättades 
hemlighetsmakeriet upp och då blev det 
genast lättare att planera. Tävlingsav-
delningen var också föregångare då det 
gällde professionellt testarbete. Under 

mitten av 1970-talet då det blev 
dubbegränsning insåg man att det gällde 
att få fram effektiva däck. Dunlop kontak-
tades och tillsammans gjordes många tes-
ter och en däcktekniker från Dunlop fanns 
med tävlingsavdelningen under några år. 
Detta resulterade bland annat i ett nytt 
smalt vinterdäck som var mycket bra. Re-
sultatet kunde ses i Svenska rallyt 1975 som 
kördes dubbfritt trots många protester. 
Tävlingen blev en överlägsen viktoria för 
Saab med Stig Blomqvist som etta och 
Per Eklund som tvåa med fransmannen 
Jean-Claude Andruet som trea nästan 
halvtimman efter. Året efter blev det ånyo 
dubbelseger med Per som etta i ETK 909 
och Stig som tvåa efter en klappjakt som 
går till historien. 

Bosse åkte med förarna ganska mycket 
under testerna och vid vissa tillfällen även 
som kartläsare under rallytävlingarna och 
Bosse kan stolt berätta att han tillsammans 
med Per vunnit en deltävling i Rally-SM 
med en Saab 99 EMS i standard A. Bosse 
säger att han aldrig känt sig åkrädd utan 
känt sig trygg och full av beundran för de 
skickliga rattvridarna. Däremot blev han 
ibland åksjuk av notläsandet. 

Bosse är en mycket aktiv man idag med 
cirka 70 resdagar som ansvarig för miljö 
och Public Affairs hos Saab Automobile 
AB. Detta arbete innebär främst att hålla 
kontakt med myndigheter, regeringen med 
flera för att kunna ge korrekt information 
om fordon och miljöfrågor men även få 
information om vad som är på gång. Det 
sker hela tiden en kontinuerlig skärpning 
av miljökraven, ibland fullt riktigt, men 
Bosse efterlyser även en ökad vidsyn och 
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anpassning till omvärlden från svensk sida 

då vi är ett litet land i en stor värld. 

Han bemöttes med viss skepsis från 

Bilsportförbundet under tiden som täv-

lingsledare hos Saab. Men 1982 blev han 

utsedd till FIA observatör och senare till 

domare. Dessa kvalificerade uppdrag har 

Bosse kvar. Senast var han i Finland i sam-

band med Finska rallyt och San Remo rallyt 

Under åren har han varit med på samtliga 
VM-rallyn. Som den miljöarbetare han är 

tycker han att fler gamla bruksbilar utan 

katalysator borde skrotas ut och att myn-

digheterna borde hjälpa till genom exem-

pelvis höjd skrotningspremie. Däremot 
värnar han givetvis om veteranfordonens 

vara som det kulturarv de är. 

På den svåra frågan om vem han rankar 

som den bäste rallyföraren genom tiderna 

svarar han efter en kort tankepaus, Hannu 

Mikkola en av "the Flying Finns", därför 

att han behärskade allt och även klarade av 

revolutionen med fyrhjulsdrift och verkli-

gen höll en hög klass under många år. Fast 
inte långt efter rankar han en ännu aktuell 

förare, Tommi Mäkinen, även han från 

Finland. Bland Saabs många skickliga fö-

rare ser han två som höjer sig över mäng-

den och det är, knappast förvånande, Erik 

Carlsson och Stig Blomqvist Det är omöj-

ligt att jämföra de två, men båda vari den 

absoluta världstoppen under sina respek-

tive epoker. Stig är fortfarande aktiv, i 

Mitsubishi och Skoda med stor framgång 

ibland Erik behöver inga kommentarer, 

han bara är "Mr Carlsson"! 

I samband med att tävlingsavdelningen 

lades ner 1980 fanns det långt gångna pla- 

ner på att bygga en 4WD Saab, tekniken 

och övriga ingredienser fanns men Saab 

hade för små resurser för att projektet 

skulle kunna bli framgångsrikt. Därmed 

tog sagan slut för den gången, eller som 

Bosse så väl uttrycker det "Var sak har sin 

tid". Det resonemanget fortsätter han med 

då jag frågar om vilken Saabmodell som 

är hans favorit. "Saab 9-5 Aero givetvis! 

Det är den bästa bil vi byggt" och prisar 

sin tjänstebil som gått 7000 mil utan pro-
blem och han ser fram mot att få hämta ut 

en ny Aero av 2002 års modell. Han jäm-

för med sin första tjänstebil en ny Saab 

Sport av 1964 års modell som ju var en 

höjdarbil då. I fall han skulle från Troll-
hättan till Stockholm tvingades han stanna 

och tanka i Örebro samt även att upprepa 

proceduren på hemresan. I dag kan han 

åka tur och retur, utan tankuppehåll, på 

samma tid med mycket bättre komfort och 

säkerhet för att inte tala om den enorma 

skillnaden i utsläpp mellan bilarna. 

Den självklara avslutningsfrågan till en 

man som hunnit uppleva så mycket spän-

nande under sin karriär hos Saab blir: Var 
det bättre förr? Han svarar: "Inte bättre 

men roligare." I dag är kraven större på 

alla, men vad som än händer kommer tek-

niken att gå framåt och uppdraget är att 

göra det bästa möjliga av de chanser som 

teknikutvecklingen ger. Han tror att vi i 

framtiden kommer att få vätgasdrivna 

bränslecellsbilar, frågan är bara när. Kloka 

slutord av en man som verkligen är på väg 

mot framtiden. 

Text: Martin Stenlund 

Ett stort tack till Bosse Svaner för hjälpen 
med artikeln. 
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Saablar vad 
många 
Saabar vid 
Slussen! 
Under sommaren 2001 har de populära 
Slussträffarna i Trollbä tt a n varit 
mycket välbesökta med en topp om 15C 
fordon i mitten av augusti. 

Den 29 augusti då Bakrutans utsände be-
sökte träffen kom det 87 fordon och däri-
bland flera fina Saabar, precis som det bör 
i Saabarnas hemland. Förutom de på fo-
tot sågs en mycket fin 93b 1958, en Sport 
med trimmade Ronalfälgar och sa vitt vi 
vet den första helrenoverade jubileums 
V4:an från 19 75, en Saab 96 Silver. 

Slussträffarna är ett stort publiknöje där 
man med eller utan fordon umgas, träffas 
och njuter av allt vackert och sist men inte 
minst äter upp dc berömda räkmackorna. 

l'ext & bild: Old Troll/,r,: 
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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 bLa 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 &inringar Gerda Persson 
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Evenemang 2001 

16 januari 
kl. 19.00 

26 januari 
kl. 09.00 

26 februari 
kl. 17.00 

16 mars 
Id. 12.00 

18 april 
kl. 18.30 

25 maj 
Id. 10.00 

31 augusti 
Id. 11.00 

Årsmöte för Saabklubbens Norrlandsektion. 
Samling: Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal, Storgatan 
67 1 tr, Umeå. Info: Anders Johansson 090-18 60 26 

Saabmarknad i Norrköping. Nu i nya större lokaler. Kända 
profiler från Stockholm säljer delar. Den välkände tvåtakts-
tritnmaren Jan Östberg berättar om motorer. Rolf Uhr 
visar sin potenta Racing Saab. Vi bjuder på kaffe och smör 
gås Samling: B&B Reklam, Norrköping Anmälan och info: 
Michael Bergman 011-13 70 33, 070-232 71 25. 

Saabklubbens sektion Saab Skånia anordnar träff. 
Plats Yngve Nilssons Karosseriverkstad i Laholm. 

Årsmöte För Svenska Saabklubben. För mer information 
se bifogad kallelse. 

Saabklubbens Norrlandsektion inbjuder till Brandövning 
och genomgång av förebyggande åtgärder. Samling: Motor 
centrum i Umeå. Info: Anders Johansson 090-18 60 26 

Saabklubbens sektion Saab Skånia anordnar Saabmarknad. 
Plats: Saxtorp utanför Landskrona 

Saabklubbens Norrlandsektion inbjuder till Augustiträff. 
Samling: Motorcentrum i Umeå. Info: Anders Johansson 
090-18 60 26 
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SAAB Marknad & Försäljning 211_ 

I Norrköping Lörd. 26 Jan 2002 kl. 09.00 

För 3:e året arrangerar Micke Bergman 
en marknad med bilar & delar till SAAB, 
framför allt till 2-takt och V-4. 
Nu i större & varmare lokal... 
I år med några kända profiler från 
Stockholm, som säljer delar mm, samt den 
välkände 2-takts trimmaren Jan Östberg 
som säljer delar & berättar om motorer. 

Saab Nordic, Rolf Uhr visar sin potenta Racing SAAB 

Kaffe & smörgås till alla som kommer! 
Anmälan per telefon till Michael 
011-13 70 33 eller 0702-3271 25 
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Norrlandsnytt 
2001-11 

Hej på er alla! 

Nu var det då äntligen dags för lite nyheter 
och information från oss i SSK Norrlands 
styrelse igen. Vi har på ett ungefär, plane-
rat vad som skall ske under år 2002 men är 
för den skull öppna för förslag och ideer 
från er medlemmar, för det är ju i slut-
ändan ni om ska trivas och ha kul på våra 
möten. 

Vi avslutar år 2001 med ett årsmöte i Umeå 
den 16 januari och kallelse till detta finns 
på annan plats i denna tidning. Vi bjuder 
på fika och alla medlemmar är välkomna! 

Vi inleder sedan den nya säsongen med 
en garanterat värmande tillställning den 18 
april då vi samlas på Motorcentrum i Umeå 
kl. 18.30. Vi avråder er att komma i kos-
tym och vit skjorta då vi skall genomföra 
en mindre BRANDÖVNING  i samar-
bete med Umeå brandförsvar. Vi räknar 
med att hinna få en genomgång av före-
byggande brandskydd, varvat med prak-
tisk brandsläckning. 

På tur vad gäller träffar under våren kom- 
mer sedan "regnträffen", förlåt, vårträffen 

pa Nydala camping. Vi har inte nagot fast-

ställt datum för denna ännu så håll utkik i 
nästa nummer av Bakrutan eller på hem-
sidan, så kommer besked så småningom. 
Man brukar ju säga "tredje gången gillt" så 
vi räknar med superfint väder denna gång. 

Förra sommarens augustiträff blev såvitt 
vi förstår av de närvarandes kommentarer 
en riktigt lyckad träff så vi räknar med ett 
liknande upplägg även år 2002. Prelimi-
närt blir träffdatumet den 31 augusti med 
samling på Motorcentrum i Umeå kl. 
11.00. 

Vi räknar även med att köra den sedvan-
liga novemberträffen på Motorcentrum i 
Umeå men vad som skall hända där är i 
dagsläget för tidigt att berätta om. 

Vi vill också uppmana er som skall besöka 
dessa träffar att kolla i det aktuella numret 
av Bakrutan ifall det har blivit några änd-
ringar i sista stund. En titt på Saab-
klubbens hemsida är nog det bästa sättet 
att få aktuell information eftersom att Bak-
rutan har en förmåga att komma ut lite 
sent ibland. 

Syrehen fik SSK Norrland vill med dessa ord 
önska alla medlemmar en 

God Jul & Gott Nytt År! 
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Årsmöte SSK Norrland 20020116 

Plats: Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal på Storgatan 67 1 tr. 

Kl. 19:00. 

Dagordning 
1. Öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3 	 Frågan om mötets behöriga utlysande 

4. Val av ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare för mötet. 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföran- 

den justera årsmötesprotokollet. 

7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och kassaredovisning 

för det gångna verksamhetsåret. 

8. Föredragning av revisionsberättelsen. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Val av styrelseledamöter för följande tidsperioder: 
Ordf.sekr och en styrelseledamot väljes jämna årtal. 

Kassör och en styrelseledamot väljes udda årtal. 

Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år.  

Val av två medlemmar till valberedning för en tid av ett år. 

11 	 Information från och förslag till SSK 

12. 	 Sponsring och priser 

13: Kommande möten och träffar 

14: Hemsida 

15 	 Övriga frågor 

16 	 Mötets avslutande. 
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Premiärtur i 
Saab 95 
-eller tur i oturen 

Från Stockholm hade jag kört och var just 

på infarten till Malmö i måttlig fart. Jag 
var ensam i min Saab 93 

och var på väg till 

Bulltofta flyg-

plats. Det var 

sommar 
och året var 

1961. 

Vad nu? 

En fågel? 

Krasch! 

Omtumlad 
rullade jag in till 

vägkanten och stan- 

nade. Biltaket var intryckt ungefär 10 cm 

men vindrutan var oskadad. 

En mörk DS 19 sköt förbi, åkte ikapp last-

bilen framför mig och hejdade den. Det 

visade sig att lasten var enmetersved och 

att en vedklump hade slitit sig och träffat 

min bil. Vedklumpen hade givetvis rört 

sig framåt i körriktningen under sin flyg-

färd varför anslagsfarten "bara" var skill-

naden mellan vedklumpens och min has-

tighet. Att klumpen inte slog in genom 

vindrutan var dock stor tur! 

Papper utväxlades med lastbilschauffören 

och jag åkte hukande till Saabs verkstad, 

vars stora skylt stack upp bland husen strax 

intill. Tur igen. 

Bilen blev mottagen och skulle vara färdig 

om en vecka. Jag började få bråttom men 
blev hyggligt nog skjutsad ut till flygplat-

sen. Detta var min lyckliga premiärtur i en 

Saab 95. 

Bilen var nu "parkerad" och i gott förvar 

och när jag en vecka senare återkom kunde 
jag hämta ut den hel och det var bara att ge 

sig ut på vägen igen. Smidigt! Hur söka-

ren på taket kunde undgå oskadd är en 

gåta. Tur igen! 

Text : Bo Benquist 
Teckning: Gunnar A Sjögren 
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Utförs- 
backen eller 
en anled- 
ning att köra 
Saab 
Det var en septemberdag 1956. Jag minns 
det så väl. Vi var två pojkar på Autobahn 
på väg hem från södra Tyskland i pappas 
bil. Det var medlut. Vi var inga erfarna 
bilförare. Det var jag som körde och jag 
körde verkligen bilen i medlutet. Jag höll 
gasen och höll stadigt i ratten. 

En inte så stor bil närmade sig sakta baki-
från. Förmodligen var den grön. Den gick 
ut i vänster körfält och passerade oss lugnt. 
Det var en svensk bil och det var en Saab. 
Den var tydlig också på väg hemåt. 

Jag inbillar mig att jag hörde ett lätt 
tomgångsljud och jag minns så glasklart 
hur paret i bilen konverserade och tycktes 

helt avspända. Den lilla bilen gled lätt och 
ledigt ifrån oss i medlutet, stötte ut en 
liten rökpuff nere i dalen och försvann så 
småningom framåt. Jag kände förundran 
och ett sting av avundsjuka på de två i Saab-
bilen. Redan då måste jag ha matat in i 
medvetandet att en vagn som går så där 
tillsynes elegant skall jag skaffa mig. 

Några år och ett par motorcyklar senare blev 
det också så. Minnet och känslan från den 
där dagen 1956 lever kvar. 

De tvåtaktare som jag sedan körde hårt 
och dagligen till en bit in på 70-talet var 
alla skaffade genom medvetna val och med 
tillit och glädje. Samtidigt var det givetvis 
bilar som passade in i ekonomin. 

I vår tidning Bakrutan har nyligen före-
kommit antydan om att de som körde Saab 
på 60-talet inte hade råd med något annat. 
Enligt min mening är det inte alls på det 
viset. Saabbilen passade inte alla men en 
del av oss hade en positiv och entusiastisk 
inställning och kände att den här bilen 
passade inte bara vår plånbok utan även 
psyke och livsstil. En del hade Saabandan 
och andra hade den inte. 

Text: Bo BeTquist 
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Sant eller 
falskt? 
På senvintern köpte jag en Sonett II V4, 
en väldigt fin bil, svensksåld, orörd, samma 
ägare sedan -72. Visst fanns där skavan-
ker. Man kan inte räkna med något annat. 
Bl.a. var innertaket sönderbränt av solen 
så jag beslöt omgående att få detta ordnat. 
Jag kontaktade sadelmakeriet Top'n trim i 
Helsingborg eftersom jag då bodde där 
och hade god erfarenhet av dem. Och läm-
nade bilen där den 18 april 2001. Kom 
ihåg detta datum! Top'n trim i sin tur kon-
taktade en glasmästare, låt oss kalla ho-
nom Bosse, som efter lite tid monterade 
av fram och bakruta. Killarna på Top'n 
trim skötte sitt jobb och fixade innertaket 
och kontaktade sedan Bosse för att mon-
ter på rutorna igen. Ytterligare tid tog 
innan han dök upp. Han tryckte i fram-
rutan och när han skulle sätta bakrutan på 
plats knäckte han den! Detta var bara bör-
jan... Bosse upplevde det inte som ett 
brådskande ärende utan tog sig gott om 
tid för att försöka få tag i ny ruta. Dagarna 
gick till veckor och veckorna gick till måna-
der... Men till slut hade han lyckats få ner 
fem stycken rutor, men ingen av dom pas-
sade, enligt honom. Vad göra? Tillverka 
ny ruta? Skulle enligt Bosse kosta 30 000:- 
+ moms. Då blev det plötsligt en fråga 

om skuld. D.v.s. vem som skulle stå för 
kalaset. Bosse tyckte att jag skulle ta det på 
min försäkring. Det tyckte inte jag efter-
som det inte var mitt fel. Men Bosses för-
säkringsbolag sa nej och hänvisade till 
Top'n trims bolag som också sa nej och — 
hänvisade till mig. Själv var jag djupt över-
tygad om att jag inte tänkte betala en krona 
för den spräckta bakrutan. Jag gjorde en 
skadeanmälan och vid förhands-
granskningen sa Länsförsäkringar nej. Men 
fjorton dagar senare hade dom bytt åsikt... 
Bosse var jag hjärtligt trött på så jag vände 
mig till en av de större glasfirmorna i sta-
den då dessa tidigare har gjort utmärkta 
jobb åt mig. När dessa i sin tur förhörde 
sig om nytillverkning av bakrutan hade 
priset stigit med det dubbla. Snacka om 
inflation! Då började det viskas om plast-
ruta varvid jag sa att den kommer först i 
över min döda kropp. Istället föreslog jag 
att de skulle ta ner några av de rutor som 
Bosse ratat. Sagt och gjort, så skedde och 
vips satt bakrutan på plats. Tänk vilken 
klantskalle Bosse är! 

Nu till det spännande: Hur länge stod bi-
len hos Top'n Trim? 
1:2 månader? 
X: 4 månader? 
2: 6 månader? 
Först rätta inmailade eller inringda svar får 
en SAAB 96 i skala 1/87. 

Skicka till sonettscape@telia.com  eller ring 
0413/72224 Ulf Stenson 
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Saab 
Sussette 
1958 
En av mina första bilar 
var en Saab 93 från 1958. 
Den var något år begag-
nad. Det var ingen sport-
modell men den var ut-
rustad med lång- och 
bredljus och sökare. Den 
hade läslampor och 
armstöden bak var ut-
förda som förvarings-
fack med lock. Men det 
är STOLARNA jag vill 
berätta om. Med tiden 
har jag insett att de inte 
var av helt vanlig typ. För 
insteg i baksätet fällde 
man stolarna framåt på 
vanligt sätt. Dessutom 
var de dock helt fällbara 
bakåt. Det var en enkel 
och synlig konstruktion, som jag inte sett 
sedan dess. Några särskilda forskningsin-
satser har jag inte gjort, men det skulle 
vara intressant om Du som känner igen 
det här hör av Dig. 

Stolarnas stomme var på årsmodellens vis 
gjorda av runda rör. Fällbarheten bakåt 
möjliggjordes genom att en bit nedtill av 
ryggstödets stomme plockades bort. Här 
fanns således lösa rörhylsor, 6-7 cm långa. 

"Ordinarie" stol i en 93-58. 

När stolsryggen fälldes ned bakåt hade den 
full styrning i sidled. Det måste därför ha 
funnits knäleder eller liknande — som jag 
inte har någon minnesbild av. 

När man ville ligga i bilen gjorde man så 
här: 

- vek fram ryggstödet och tog bort 
de lösa rörhylsoma 

- Fällde ryggstödet bakåt 
- körde fram stolen så att rygg- 

37 



BAKRUTAN 

stödet gick ned framför bak-
sätets sitdyna 

- 	pallade upp stolens ryggstöd till 
horisontellt läge 

- ökade gärna komforten med ex- 
empelvis en gummimadrass 

Liggytan blev något högre än vad model-
lens bäddsats med plywoodskivor ger. 
Förvandlingen var dock mycket enkel och 
kunde begränsas till ena sidan. På 
förarsidan var givetvis ratten störande och 
försvårade mer avancerade övningar. På 

passagerarsidan var utrymmet tämligen 
juste och kunde användas för vila även 
under gång. 

Var stolskonstruktionen i min gamla kära 
58:a en ensling? Hör gärna av Dig! 

Bo Bergquist 
Lugna gatan 10 
128 38 Skarpnäck 
Tel: 08-64953 56, 070-672 25 06 

Text & bild: Bo Beizquist 
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0iOttlafflähite/1- 

Underteckna ber ödmjukast att erhålla plats i Er fantastiska o fabulösa tidskrift, för lite 
norrskvaller. 
19 maj - Vårmönstring på Nydalabadet Umeå, ett samarr med UVS/N2v1H.Yårträff enligt 
norrländsk tidsuppfattning med sol?...nähe..vårregn ..jomenvisst... dessutom definitivt regnigare än 
fjolårsträffen men detta till trots befanns slående och glädjande många på plats.Totalt summerade vi 
ihop ett drygt 40-tal bilar och stor bredd på märkesfloran. 

Mitt stanunisgäng —opel- välkomnade bla Fabrikör Gustavssons Kapitän-59, Magnus Nyquist 
Como A 4d och inte minst Edolf Norbergs nyrenoverade Kadett-38. Med Norbergs Kadett på plats 
fick alla en ordentlig lektion gammelvacker bilstudie. Det var som vädret plötsligt blev mycket 
bättre! 

Saabvyn bestod av bla. "vår" Lars Hellquist med sin svarta Stig Blomquist-V4 . Rune Danielsson 
medförde en FolkRace-Saab99 i DollyPartonkurvig svart klädnad. Kroppsformationerna var dock 
mer innåt och på fler ställen till skillnad mot orginalet Förutom dessa syntes ett antal mer original 
versioner av kort o långnosar. Ledningscentral i form av en MB-buss hade också rekvirerats för att 
hålla hårbottnarna torra - klokt beslut. Inne i bussen var temperaturen hög , ryk från kaffemuggama 
och ryk från Video-TVn som visade de mest skumma och oljeslickande filmsekvenser. Förmodligen 
rök också sanningshalten vid runda bordssamtalen. 

Med ett kroniskt oantastligt senadragsliknande rörelseschema drogs dock undertecknads 
kameralins hela tiden åt den tyska fordonsgruppen mittemot så jag beklagar fotobristen av denna 
saunaliknade seans. 

Men nästa år kommer solen! 	vi ses då! 
16 juni Afterparty vid Lappp-portens strand efter Lappmarksrallyt i Lycksele 

Vi noterade en härligt lång (varför stressa...? ) kvällsol över gänget. dessutom mycke grill m 
gottigott.... smakade bara mera tillsammans med mycke långväga o glada gäster 

28 juli Yankee Cars & Classic arr Pharahos i Lycksele. En årlig Bil och Mc träff på Djurparken, 
150 st välputsade fordon, fullt med glada skinnvästar och myggjagare„ afton-cruising , rock & 
50tals fest på kvällen, kan det bli bättre? Segraren hade visst en prislapp på ung. 600 lakan för sin 
kärra — ingen Opel - ej heller SAAB. Håkan Ångström trotsade yankeystinunet med två 
representanter från sin SAAB gruva i Helsingfors: Röda "monten" naturligtvis , men den som 
tilldrog sig största intresset var Haffas 95:a, en av fyra..? kvarvarande äktingar i Sverige. - Stark 
impfaktor för dubbla torkare på bakrutan Både gammal , raggare och ung kände sig starkt 
känslomässigt berörd med det välkända svartvita plåtfodralet och overallpojken bredvid. - Ett 
kungarike för en bandspelare - ni skulle hört kommentarerna !! 
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0iattlands6iten-2 
25 augisti SAAB-Opeltråff i Anumark/Umeå 

Samling MotorCentrum kl 11,00. Därefter kortege-körning genom Umestan där förövrigt Bilens 
Dag firades nere på kajen ...vi drog naturligtvis därför en väl synlig repa förbi nymodigheterna. 
En liten fårganalys av "repan" avslöjade följande: 

Gukl - Rekord-71:Gull-Brith Wiklund-Widefjäll , Stig och stor lilleman i baksätet. - Jag tror guldet 
i lacken var blankare än någonsin ...obbolamiljön? 

J-kis-vart - Rekord-62 Coupe: Lars Pårud med sin eleganta direktionscoupe' 
I kvällsskymningen syntes Lars ratta Chev-Nova från 65, ett inköp enbart fbr rally Nattugglan 

..idag utbytt till en röd Jeep Cherokee 78... skall klara de norrländska snövallarna.. ? vad kommer 
härn,ä.st... 

Grå - Rekord-57: Roger Andersson med möa . Mycket vackert minicheva-exemplar med keps 
...."liten amerika studie" 
Ljusgrå - Rekord-56: Kenneth Engström m familj i f251jebil, karossmodell med mysiga mulliga 

melodiösa midjor 
Svart - Rekord-53: Karolina Boberg och Joel Andersson. Sommarens höjdare! "direkt från logen 

V i a besiktningen ut på gatan". Ett rart exemplar med stor historik-känsla. Man gohurrves. 
Va - Monza-86: Sebastian Nykänen ny opel-medlem med rätta tagen — Välkommen! Medförde sin 

stortysk i behagfullt skick. Skvallerpressen noterar att i oktober har en gul Rekord Coupe -71a 
flyttat från Lycksele till Sebastians hemviste 	man gratulerar 

Gul/svart- Kadett B Coupe: undertecknad med säker SAABkartis från Helsingfors i högerstolen. 
Topprustad kärra med bla. frontpackad HELLA-apparatur , 2,5tums utblås under buken med rätta 
rytet , 205-sulor på äkta ATSare i ytterhörnen samt ivriga o mustiga mornfingar under huven - allt 
under en väldigt gul/svart yta - en riktig asfaltstormer ? När detta läses är den tyvärr såld, men... en 
ny sångerska har stallat in sig : eWita... vilken röst gumman har  

Pssth! På tal om Kadett så anades senare på kvällen, i Nattugglestartens skymningsljus en viss 
Lars Hellquist.. ..... smyga omkring med möa i ena näven och cykel i andra ... ! 
Röd 93:a 011e Larsson en klar....röd....pärla - mer ord behövs inte 
Beige 93:a Sune Andersson med snart en orginalare i varje lada. Dagens eskort var en modell 

flickfangar-dörrar .....dessutom till salu! 
Röd 96 -63:a röd Åke Rosander livade upp samlingen med sin riviga rödbeta , topprustad med 

bla taksökare och svart huv! Skvallerpressen förmedlade nyligen att här återfinns finns ett mänskligt 
hopp. - Åke (mkt trevligt fbrnamn) har blivit med OPEL. GRATTIS"  - Vadådå...Rekord 65 4d 
DL 6a' nurunnunrnrnm husvagnsdragare numnm - Men käre broder det här med Ford då 
...undertecknad far buskiga ögonbryn 
Röd MorsteCario-66 Tommy -Johansson den yngre - med polare/kartlots i högersätet. Under 

huven kunde man ANA en ruvande variant på Mr Brigg&Stratts grundkontruktion, denna dock med 
verifierat rallyfbrflutet. Efter att ha släppt på hängslena så visade denna Mr B&S vision en omgående 
o noterbar vilja att ylande skena iväg bortåt minst 6 tusen varv - med ett klart o myndigt 
djungelvrål... ni vet!! 
huruvida lågvarvsegenskaper existerade tar vi en annan gång. 

Va MB Coupe-knappast veteran Stig - Johansson den äldre-(veteranbesiktagd?) med fru 
Katarina Vit modern bauta-tysk med siktmedel på kylarn, måhända något gratisutskick från 
hjälpmedelscentralen fbr att stävja pendelaxelrörelsens problematik (-den är väl kvar ? ) - Stig har 
förmodligen lika svarta fingrar som samvete över den numera uppdaterade gräsklipp-taktarn under 
huven på Tommys röda MC 
Bk1-96a —64 Jörgen Nyberg ...med Anita i högerstolen ... i familjen nopteras att: 
- dotter "ett" 8 år med bra anmärkningsvärt minne - den blåe uppfattats som hennes! 
- dotter "två" 4 år saknar fbr närvarande egen bil. Här hävdar undertecknad att en storkubiks Opel är 
en självklarhet , se tendens ovan tvp Rosander. 
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diOttla/14.64ite/Z-3 
Årets skrikare från en viss 56:a föranledde oroliga farhågor i arr-leden om olyckstillbud vid 

vägöverfarten från E4n i entrén till SAAB-Johanssons hemställe -Slant på kopplingen.. muttrades 
lågmält som förklaring , men genom ägarfhjset lyste vetskap - illa dolt o troligen sant - att 2-t pojka 
aldrig varit med om en så agressiv fartökning på asfalt med tillhörande hårresande ljudsensation 

MAT - YES! Hamburgare! serverades omgående till de nu samtliga anlända deltagarna hemma 
hos träffansvarige Anders Johansson i Anumark Mycket smakligt och efter ett avrundande 
snabbkaffe var det då dags att övergå till dagens egentliga program: 

Snabb indelning i tre lag och ledsagning ut till fyra olika stationer av Anders i mycket svart 900 
TURBO och 
Rune Danielsson i mycket vit 900 där inlejd kunnig personal övertog för "utbildning" i speciella 
moment kunskaper. 
1- Traktor/vagn körning framåt genom en uppställd plastkonrad med åtföljande inbackning i 
"garage". Bäst koll på plastkonerna och fordonstågets samtliga fyra axlar hade 011e Larsson tätt 
följs av Sune Andersson och Kenneth Engström! Tid och fållda koner gav omgående utslag av 
placeringen i prislistan. 

Att saabpojka klarade ovan uppgift bäst må undertecknad ana i vanan med den felvända 
driftplaceringen på artfamiljen sifferbenårnd som 92/93/95/96 osv . Kenneth då? undertecknad har 
lite svårt att förklara/förstå denna topplacering - erhölls hjälp av hustru Asa 7? eller betala han in 
sig... för att vid undertecknads eget praktiska manöverprov med detta fordonståg resulterade trots 
upprepade envisa o svettiga försök endast i nedslående utslag - garageinbackningen befanns kemisk 
omöjlig. (fordonsdata: 1958 års teknik typ 2 cylindrig 30 hästars vridmomentstinnmotor, svänghjul 
tonnvis - bakhjulsnssisterad styrning med muskelservo allt detta kallat BM-Victor och som därtill 
var sammankopplad med en 2 axlad låg tjurskallig släpvagn) 

Undertecknad blev dessutom snudd på utvisad pga en smärre "missuppfattning" av körvägen vid 
första målgångsfösöket till "garaget". Domaren obeveklig -harnbl.! 
2- Golf - att medels en skevrodrad felvänd "järnfemma" förpassa tio bolluslingar i en jättelik 
svampkorg 40m längre bort..Modern sport där ungdomen segrade: Tommy Johansson före 
Sebastian Nykålien. Då undertecknad noterades för flest träningsslag steg temperaturen och 
förhoppningarna raskt men tragiskt nog saknades både Pamevikstukad keps och Stig-Helmers tweed-
uniform i tävlingsutrustningen. I denna belägenhet befanns handikappet fullständigt övermäktigt och 
tävlingsresultatet ...timber! ..... vädret dock fortfarande soligt 
3- Bågskytte 

Info o snabbutbildningen leddes förtjänstfullt av kunnig klubbfunktionär, till vardags VW-
verkmästare men hjärtat fyllt med djup SAAB emotion 	 

Kung... Sune Andersson plockade mest pilar i mitten av samma tavla ! Undertecknad saknade 
plötsligt skolslöjdens self-kit av koger, träpilar o båge. Nostalagichock samt dagens nya främmande 
fullplastmaterial blev lite för mycket och resultatet kan ses som spridda skurar -vaidscriinn ! 
4- Hemlig uppgift inne i den dunkla ladugården 

Först fick den av gruppen utsedde memorera en sprängskiss, därefter bli ledsagad in i cagda 
byggnads djupa mörka håla för an montera ihop just inlärda detaljhög. Av efterlevande från 
uppgiften har undertecknad hört att svårighetsgraden låg på typ en SAAB motor-nivå, tillika 
socialstyrelsens , alltså montera ihop en 6-8 lösa delar. Tiden avgjorde och naturligtvis resultatet. 
	en köttkvarn ! 
- Avslut med kraftfulla applåder och prisutdelning till de förtjänta pristagarna. 
- Man tackar arr-gänget för en jättelyckad dag och hoppas på en återkommande träff nästa år 
- undertecknad söker numera träningsläger samt överlevnadskurs som skall täcka både storstads som 
lantgårds bryderier. 
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dfottlanctsbiten-4 

- ovan syns starkt fokucerade och målmedvetna träffdeltagare 
Final: Nu är vintern på allvar här (13 grader kallt -början nov) och man spanar med bävan genom 

fbnstret mot vedförrådet, räcker det måntro ... fjärran man minns bara den roliga gemenskapen och 
den goa sommarvärmen från årets träffar. 

Usle läsare, - Hav tröst, sluta deppa, enkla huskurer för energihushållningen och badmodet films: 
Starka kryddor som chiliepeppar och olika former av curry är rena bantningsmedel. Det har tyskt 
institut för närings och dietmedicin kommit fram till. Starka kryddor ökar nämligen värme-
produktionen som förbränner fett. 
- Även kaffe lär sätta igång förbränningen „så häll upp en kopp ...ta en lussebulle till och njut av en 

varm go jul 	 önskar 

.„/Appee m familj 

PS 1 
- Beblanda inte 
julskinkan med ovan 
kryddförslag... 

.... inte bra 
- DS 1 

PS-2 
- Köra vinterrally är 	 Kalldrage igen !! 

inte helt fel heller. 	 Sätt Umeå som 
1 början av mars 2002 	 basort 
kommer förmodligen 	 - Jajjamen.. 

DS-2 
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Köp & sälj 
SÄLJES: 

SAAB 95 V4-68, röd, drag, 2"-system, 99-stolar, nya yttre drivknutar för 6.000 mil sedan, 

körbar men avställd sen 95, matt lack, något rost i hjulhus/golv bak + baklucka, rost i hö 

dörr, batteri saknas. Pris: 2.500:-. 
Hans Wiksten, Brunfio, 063-75 21 87, 070-639 79 87 

Tändfördelare till 750 GT, VJ3BR7T med kort brytare i bra fungerande skick samt fin org. 

träratt till Sport och Monte Carlo. Säljes t högstbjudande eller bytes mot motortrimdelar 

2-T Öved Clasén, Linköping, 013-39 50 51 

Video från träffen med SAABgaraget i augusti, CD-rom, 7 minuter, stereoljud. Bilder 

från samling, "gubbrace" i Skepptuna och manöverprov Skokloster. Framställd med 
gedigen utrustning. Pris: 60:-, 80:- inkl porto. 

Per Lundkvist, 08-752 09 72 

SAAB 96-79, alabastergul. Jag överväger att sälja min mors bil som jag fått överta efter 

hennes död. Den har varit i daglig drift till 2000. Nu är den inte besiktigad, men i hyggligt 

skick. Framskärmar och dörrar behöver åtgärdas, men renoverade (ej lackade) kan med-

följa. Bakskärmar bytta 97, även andra delar kan medfölja t ex nya bakljus. Bud önskas. 

Blå inredning till 80 utan höger framstol, i övrigt bra. Blå höger dörr till 80. Röd höger 
dörr 63-67 (?) fin! Oanvänt reservhjul till 80. Trimmat block med topp 63-64? Gr II, ej 

GT-axel, med trimningsanvisningar. Kan någon ha nytta av dessa saker? Bud önskas. 

Svante Gabrielsson, Gnesta, 0158-52101 

Prislista 2002 är klar: 
Den innehåller mer än 1750 olika fabriksnya originaldetaljer, dessutom får du Piratlistan, 

Plåtlistan och Litteraturlistan. Den blir din för 50 kr, antingen skickar du ett brev eller 

sätter in pengarna på mitt postgiro 475 06 59-7, glöm inte att skriva ditt namn och adress. 

I detta pris ingår även under året kommande nyhetsbrev. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 64 Frändefors, tel/fax 0521-43133 

SAAB 96-76, ljusgrön, 11.000 mil, 2 ägare, Norrbottenkörd = fri från rost, originalradio. 

Pris: 5.000:- eller högstbjudande. Hans Engman, Boden, 0921-16642 

SAAB 95 60-64 bara fin bil av intresse, orginal eller renoverad men inget rep. objekt helst 

under stockholm ( bo i skåne ). Tel kväll: 044 54340. Dagtid: 0730 232362. E-mail: 
rikardssaabdelar@swipnet.se  
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SAAB 96-75, silvermetallic, nyskattad + nybes u a, nyren. bromsar bak, nya bromsslangar 
fram, uppsvetsad och i bra bruksskick, mattsvart motorhuv, 78:ans "vinge" på bakluckan, 
i övrigt original, motorn har gått 15.000 mil, s + v-däck. Pris: 8.000:- eller bud. Gärna byte 
mot 95:a i samma prisklass både 2-T och V4 är av intresse (to m 75A). 
Bo Thorildsson, Malung, 0280-122 83, 070-560 34 46 

En ny vevaxel till 850 cc. 
Hasse Johansson, Veinge, 0430-18028, email: hasse.johansson@telia.com  

SAAB 96-62, mycket bra bruksskick, mellanblå, originallack, fullt körklar. Pris: 10.000:-. 
Motor V4 std B (Matti), nyrenoverad o lackad svart. Pris: 3.500:-. 
Jan Erik Eriksson, Blötbergsvägen 35 B, 771 65 Ludvika, 0240-377 15, 070-645 56 74, 
email: janerik_rally@hotmail.com  

SAAB 96-65, påbörjad plåtrenovering, en del ek.plåt medföljer, komplett förutom motor 
+ låda. Pris: 1.500:- eller bra bud. Har även några hyfsade framskärmar till långnos, 2 plåt 
+2 plast, kyl och huv till V4 billigt. Bra balducka till 900 5D. Pris: 500:-. 
Ulf Hindström, Limmared, 0325-71089 

Min trimningsmanual för SAAB 92 — 96 är nu uppe i 64 sidor. Målsättningen med 
manualen är att sprida kunskap om SAAB trimning för att få ut fler trimmade 2-taktare 
med motorer som håller på vägarna. Manualen kostar 500 kr med mallar för ett avstämt 
avgassystem för SAAB 93-96 som garanterat ger dig mer effekt och/eller vridmoment 
jämfört med SAAB:s trimningsanvisningar för sportavgassystem. Enbart manualen kos-
tar 300 kr och en uppdatering för tidigare köpare 200 kr. Beställning sker genom ins. på pg 
64 51 20-7. 
Nildas Enander, 031-13 72 62, 070-733 48 78, email: niklas.enander@husqvarna.se  

classicsaabracing.com  
3CP-tips, gamla goda trimtips och nytillverkade trimdelar. Team TODAxp och 3C3M-
Power Twostroke Engineering Solutions startar nu en ny hemsida för trimmade tvåtak-
tare. Besök oss och lär dig mer om trimning och om hur man bygger en snabb SAAB. Vi 
beräknar att hemsidan är i drift fr o m 1 december 2001. 
Niklas Enander classicsaabracing.com  

Unik rally V4: pga. 2-taktsmekandet säljer vi en rally-V4 med intressant historia. Den är en 
av endast två byggda V4:or för Hellateamet. Just detta ex kördes av en känd profil: Erik 
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Uppsäll. Bilen är komplett, med lös std B motor och tätstegad låda ,original SAAB std-B 
system märkta med "saab" med rätt flänsar i 1:a delen av grenröret, fotbollsfälgar mm. 
Bilen är helt komplett sånär som på stolar + båge och rostfri. Pris: 15.000:-. Kontakta oss 
för bild på bilen i skogen från tiden det begav sig. Finns även ett par dubbelblåstoppar. 
Pris 3.000:-. 
Göran DahMn, 08-85 16 28, 070-53296 18, Fredrik Tornerhielm, 070-76669 90 

KÖPES: 

Till SAAB 95-75, vänster bakre bilbälte, vänster bakre kofå'ngarhom, skärmgummi bak. 
Jan Svensson, Lidköping, 0510-242 78, email: stingray69@telia.com  

GT/Sport-vevaxel köpes för 2.000 kr oavsett skick. Jag behöver skivor för renovering av 
en axel till min 64:a. 
Niklas Enander, 031-13 72 62, 070-733 48 78, email: niklaq enander@husqvarna.se  

SAAB 96-64, i gott skick karossmässigt, alla papper OK, gärna i 08-området. 
Tilman D Thulesius, 08-581 710 33, email: tihnan@algonet.se  

Fram och bakskärmar till vår 93 F som är under renovering i vinter, framskärmarna till 
kortnos passar. Vi söker nya eller begagnade skärmar i bra skick. 
Göran DahMn, 070-5329618, email: goran®orbi.se, Fredrik Tornerhielm, 070- 
7666990 

Kabelhärva till 93 F — GT, helst ny och komplett = nog omöjligt att få tag i, men jag 
chansar då mitt sen 10 år avsomnade projekt ska sättas igång i vinter. Även andra GTdelar 
som t ex original extraljus är av stort intresse. Ring och meddela vad du vill bli av med. 
Yngve Ekberg, Huddinge, 08-774 28 85 kl 18-21, email: yngve.ekberg®seb.se 

ÖVRIGT: 

Om det är någon av er som saknar sin via brev inskickade annons till mig kan detta bero 
på att jag endast erhöll ett tomt skadat kuvert från posten utan avsändare i början av 
oktober. Gör ett nytt försök med att skicka annonsen till mig eller gå in på vår anslagstavla 
på websidan. Hälsningar Yngve. 
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Detta är Svenska SaabklubbenQ 

"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 inkl. GT, 	Lennart Holmgren 	 026-2570 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 hild. 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. 

Syre/sen för SSK 
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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 

Saab Skånia: 

Ulf Stenson 
Handelsmansgatan 5C 
252 49 Helsingborg 
Tel: 042-24 23 23 
skania@saabklubben.com  

Tidningsredaktion: 

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: 
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 
nordand@saabklubben.com  

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 
mhrf-fors@saabklubben.com  

Gotlandssektionen: 

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