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Hej på er i eftervärmen! 
En sådan underbar sommar vi upp-
levt! Jag har kört mycket gammel-
Saab under sommaren och bara nju-
tit. I ett utslag av lite fåfänga har bi-
len utrustats med vita däcksidor som 
hjälpt upp det något mörka intrycket 
väldigt mycket. 

Tidigare i veckan hade jag och Hans 
Willebrand förmånen att få prova den 
nya Saab 9-3 SportSedan i Stockholm. 
Det var en mycket kompetent och 
givande bil. Skall man döma Saabs 
framtid efter den bilen ser framtiden 
mycket ljus ut, det kan jag lova. Mer 
om detta längre fram i Bakrutan. Ett 
tack till Saab Sverige och Örjan 
Äslund som tänker på klubbarna i 
sådana sammanhang. 

Samarbete? 
På vår hemsida finns det som bekant 
en Anslagstavla där man kan annon-
sera och diskutera Saab. Där har dis-
kussionen tidvis varit het angående 
Saabklubbars samarbete och eventu-
ella sammanslagning. Min uppfattning 
är att det nu är dags att ta upp de 
diskussioner som hölls innan Torsten 
Åman gick i pension. 900: an har fort-
farande en ganska tydlig profil som 
bruksbil. Men med fokus på klassiska 
Saabar som 92 till och med 99 kan vi 
skapa något bra ihop. 

Som ett exempel på samarbete har 
två klubbar i Danmark, Saab Totakt 
Klub Danmark och Saab V4 og So-
nett Klub Danmark enats om en ge-
mensam klubbtidning. Tidningen 
heter Saab Entusiasten. Är det dags 
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att enas som en klubb för klassiska 
Saabar? Jag vill framhålla att det är 
viktigt med en lokal förankring i form 
av lokalsektioner. Vad tycker DU? 
Skriv en rad och berätta vad du 
tycker! 

Saabfestivakn 2003 
Saabfestivalen nästa år kommer att 
äga rum i tre dagar mellan 13-15 juni. 
Preliminärprogram kommer i Bak-
rutan och på hemsidan under hös-
ten/vintern. Fredagen räknar vi med 
att ägna åt olika former av klubbverk-
samhet, lördagen till banköming och 
söndagen till utställning. 

Webinaster 
Vad kan du göra för klubben och dina 
kamrater? Behovet av en ny eller en 
assisterande webmaster är fortfarande 
stort. VI BEHÖVER DIN HJÄLP! Har 

du kunskap om webmåsteri, år bra 
på svenska och helst klarar felfri eng-
elska har vi uppgiften för dig! Adres-
sen är ordf@saabldubben.com  

Konvertering för blyfri bensin 
På årsmötet gav stämman styrelsen i 
uppdrag att undersöka intresset av att 
klubben samordnar en konvertering 
av V4-topplock för blyfri bensin. En 
(!) medlem har hört av sig per post 
och 54 har svarat via Internet. 18 st. 
av 54 svarande kunde tänka sig att 
betala upptill 3000kr. Vi kommer att 
fatta beslut utifrån resultaten och åter-
komma med besked. 

Det var allt för denna gång! 
Martin 

Ps. Du har väl din bil försäkrad i 
MHRF? Ds. 

Klubbshoppens 	sk 

jT7,1 
nya postgironum- T%Irr 
mer 
För betalningar av klubbshopsprylar skall följande nya postgironummer samt 
mottagare användas: 

36 52 67-4, "Svenska Saabklubben Ryttaregatan 8D, do B Olsson". 

Med vänliga hälsningar, 
Bernt Okson 
Materialförvaltare 
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Med Saab i 
klassikern 
Midnattssol, renar och mygg... Det är 
mycket som sägs om hur det är långt 
uppe i norr i det här landet. 
Även om vi här, i Järvsö i Hälsing-
land, bor i Norrland och närmast är 
halvlappar i en del sydsvenskars 
ögon, är det inte nästgårds till Norr-
botten precis. I själva verket är det 
drygt 70 mil till Luleå på E4:an och 
ett tiotal mil till via inlandsvägarna. 
Av det här resonemanget förstås att 
det inte blir särskilt flitiga besök där 
uppe. Därför var MHRF:s Sverige- 

klassikern, i år kallat Polarrallyt, ett 
utmärkt tillfälle att få se och uppleva 
nordligaste Sverige. Rallyt arrangera-
des av Norrlands motorveteraner med 
Luleå som bas. Det var 167 ekipage 
som deltog, allt från mopeder till stora 
lastbilar med fleraxliga släp. 

"Lättviktiga" Saabar 
Vi, det vill säga jag Lars-Olov Sund-
quist och min bättre hälft, Solveig 
Bakke i vår 96 -73 tillhörde således 
tillsammans med övriga fyra anmälda 
Saabar den lättviktiga delen av start-
fältet. Det var lastbilsentusiaster som 
åkte allra längs för att delta i 
Polarrallyt. Klaus Sieh körde en Sca-
nia LS 76 och kom hela vägen från 
Bielsen i Tyskland. Stig-Erik Lönner- 

Två 92:or deltog i Polarrallyt. Här bär det iväg från startplatsen i Luleå för 
startnummer 53, Torvald Forsman, Kramfors och 54, Urban Göhlin, Habo. 
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På vägen passade vi naturligtvis på att ta en bild av 96:an framför 
nostalgimacken i Älvsbyn. 

hede kom från Klippan i Skåne med 	och Luleå. Resvädret var perfekt med 
en perfekt renoverad Scania LS 75 	uppehåll och inte för het sol. V4:an 
tankbil 
med släp 
och total-
vann dess-
utom hela 
rallyt. Till 
Luleå tog 
vi oss ge-
nom att 
köra riks-
väg 45 via 
Östersund, 
Vilhelm-
ina, Storu-
man och 
Arvidsjaur. 
Därifrån 
fortsatte vi Det blev en kort sjöresa också, på färjan över Lule älv. 
till Boden Här färjades hela rallykaravanen över ett par dagar senare. 
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Snygg 96 -64. Ägare Anders Johansson, Umeå. 

surrade på och milen rullade undan 
i rask takt. Bästa fart rent ljudkomfort-
mässigt ligger en bit över 100, så där-
för var det helt perfekt att man får 
köra 110 på långa sträckor av denna 
glesbygdsväg, där det stundtals är 
flera mil mellan stugorna. Även om 
det mest är skog och myrar, bjuder 
45:an på åtskilliga vackra scenerier. 
Vägen är bra mycket trevligare än 
mer tättrafikerade E4, särskilt med 
gammelbil. Vi startade tidigt på tis-
dagsmorgonen efter midsommar och 
nådde Sorsele till kvällen, där vi över-
nattade i hyrd campingstuga. Framme 
i Luleå var vi på onsdag eftermid-
dag. Vi stannade till bland annat för 
att titta på nostalgimacken i Älvsbyn. 
Här finns en riktig storsamlare av 

bensinstationsnostalgi. Vid rondellen 
mitt i byn finns en komplett Caltex-
station med alla tänkbara attribut som 
hörde till. Ändå är detta bara en bråk-
del av den gigantiska samlingen fick 
vi klart för oss. 

Bautaresa 
Rallyarrangörerna hade ordnat med 
en rad kringaktiviteter. En sådan som 
jag och Solveig deltog i, var en 
bautautfärd på så där en 60 mil med 
buss runt en stor del av Norrbottens 
län. Vi åkte klockan 10 torsdag för-
middag och var tillbaka i Luleå 4.30 
fredag morgon. I Älvsbyn fick vi be-
söka en anonym industrilokal utan-
för tätorten. Det gav dagens första till-
fälle att tappa hakan. Hela kåken var 
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Rallyts favoritbil, enligt kommunfullmäktiges ordförande. Saab 96 
Sport 1965. 

BAKRUTAN 

absolut packad med allt från bensin-
pumpar till reklamprylar leksaker 
och litteratur. Allt med oljebolagsan-
knytning. Här fanns märkesvisa ut-
ställningar med grejor från BP, 
Shell, Esso Gulf, IC och Koppartrans. 
Mängden grejor var helt enkelt sans-
lös. Storforsen i Pite älv med en fall-
höjd på 80 meter är i sin väldighet 
en absolut sevärdhet och av övrigt vi 
besökte på resan som Samemuseet i 
Jokkmokk, Porjus kraftstation och 
Polcirkeln, fanns det för teknik- och 
fordonsintresserade själar en annan 
absolut höjdpunkt, Aitikgruvan utan- 

för Gällivare. Här är det störst i värl-
den som gäller. Har man aldrig tidi-
gare sett de jättedinosaurier till ma-
skiner som finns i det gigantiska dag-
brottet, blir det en mäktig upplevelse. 
Vad sägs om motorer på 70 liters slag-
volym, truckar som lastar 270 ton och 
grävmaskiner där bara den tomma 
skopan väger 40 ton? 

Saabträff 
På fredagskvällen startade rallyt, men 
en timme före var det träff för delta-
gande Saabar. Fyra kom till mötet och 
så värst mycket snack blev det inte, 
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eftersom himlen öppnat sig och reg-
net forsade ned. Rallyts första del med 
målgång efter midnatt gick i regn. På 
lördag förmiddag var det omstart i 
bättre väder för andra halvan. Båda 
etapperna gick i trakterna kring Lu-
leå och Boden. Mest spektakulär var 
Klättringen mitt i natten på smal ser-
pentinväg upp till Rödbergsfortet i 
Bodens fästning. En bagatell för 
V4:an. Antagligen betydligt knepig-
are med stor gammal lastbil. 
Kontrollerna bestod av en rad 
kunskapsfrågor, de flesta med fordon-
sanknytning. Det förekom också 
praktiska prov, som att efter diverse 
kringelkrokar peka ut rätt väderstreck. 
En uppgift som inte var helt lätt, var 
att beräkna fordonets rullande vikt. 
Det gällde att säga hur mycket bil med 
besättning vägde före kontrollväg-
ning, som skedde hos bilprovningen 
i Luleå. Med både verktygslåda och 
en låda reservdelar för säkerhets skull 
inpackade i bilen, plus att ett och 
annat kilo tillkommit på den egna 
kroppsvikten, var det många kilo som 
skulle plussas på tjänstevikten. Vi 
bommade med 23 kilo, vilket ändå 
var ett ganska bra resultat, visade det 
sig. Efter målgång på lördags-
eftermiddagen var det bara att rusta 
för kvällen, prisutdelningen och den 
stora avslutningsbanketten. 

Favoriten en Saab 
Det delades ut pampiga bucklor till 
de allra bästa i klasserna personbilar 
före och efter 1947, kommersiella 
fordon, samt concours de charme. Vi 
hamnade alldeles utanför "pris-
pallen", men tionde plats totalt och 
bästa Saabekipage, kändes inte alls 
så dumt i det sällskapet. Banketten 
med runt 500 personer vid borden 
var en elegant tillställning med tal av 
bland andra kommunfullmäktiges 
ordförande i Luleå, Karl Petersen. Han 
tog sig rätten att utse en egen favorit-
bil i startfältet. Valet föll på en mycket 
fin röd Saab Sport -65, ägd av Håkan 
Näslund, Örnsköldsvik. Nu var den 
gode Håkan inte med på banketten, 
så kommunalrådet måste utse ett al-
ternativ. Det medförde att priset 
hamnade i Finland. Vinnaren körde 
en Morris Minor. Hur var det då med 
de där traditionella föreställningarna 
om Norrbotten? Jo, midnattssolen 
gömde sig bakom en molnbank kväl-
len vi skulle se den från Dundret i 
Gällivare. Renar fanns det gott om 
längs inlandsvägarna. Men det är 
ovanligt litet mygg i år. Däremot finns 
det knott. 

Text & bild: Lars-Olov Sundquist, 
Järvsö 
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MHRF har träffat Vägverket, som arbetar på ny fordonslag 

Under våren har representanter för 
MHRF träffat tjänstemän från Väg-
verket och AB Svensk Bilprovning. 
De inledande samtalen har varit posi-
tiva och lett till att en mindre arbets-
grupp har kunnat bildas, med plane-
rade möten ca två gånger per år. 

I gruppen ingår tjänstemän från flera 
av Vägverkets avdelningar, en repre-
sentant för AB Svensk Bilprovning 
och representanter för MHRF : s sty-
relse. Tanken är att Vägverket sedan 
med sina kontakter kan kalla in rele-
vant personal från andra myndigheter 
då frågeställningar kommer upp som 
sträcker sig utanför Vägverkets och 
AB Svensk Bilprovnings direkta 
verksamhetsområden. 

Vid det inledande mötet på Väg-
verkets huvudkontor i Borlänge dis-
kuterades bland annat frågor om 
skattebefrielse av de fortfarande be-
skattade historiska fordonen, vikten 
av att Fordonsregistrets statistik 

överensstämmer med verklighetens 
förhållanden samt kraven och kost-
naderna vid besiktningar av histo-
riska fordon. 

Det framkom också att Vägverket 
arbetar på ett förslag till ny fordon-
slag. Man räknar med att förslaget 
skall skickas ut på remiss till vintern 
och kimna träda i kraft i maj 2003. 
Det är i nuläget oklart om förslaget 
kommer att innebära några föränd-
ringar för MHRF:s medlemmar. Vi 
vet dock att man ser över den i dag 
befintliga besiktningsfriheten för for-
don tillverkade före 1951. Idéer som 
har väckts är bland annat kontrollbe-
siktning vart 4:e år eller vid ägarbyte. 

MHRF har fått försäkran om att få 
agera remissinstans för förslaget till 
ny fordonslag och vi ser med spän-
ning fram emot vad det kan komma 
att innehålla. Vi kommer att infor-
mera kontinuerligt om utvecklingen i 
PåGång. CZ 
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Skotern - frihet med attityd! 
Tekniska museet hyllar ett omsusat 
fortskaffningsmedel i ny utställning. 

Endast ett par år efter den upp-
skattade motorcykelutställningen 
öppnar Tekniska museet den 15 juni 
en stor utställning om skoterns histo-
ria fi-å'n 1910-talet till idag. Utställ-
ningen, som beräknas pågå till den 
16/2 2003, har tillkommit på kort tid 
i samarbete med bland andra 
Svenska Scooterklubben, MCHK, 
MHRF och MHRF-Försäkringen. 

Museet kommer under den tid 
utställningen pågår att ha fri entr é 
onsdagar kl. 17-20, då även museets 
bibliotek och arkiv hålls öppna. I 
samband med utställningen kommer 
aktiviteter att ordnas för både barn 
och vuxna. Bland annat kan man un- 

der några särskilda skoterdagar 
pröva på övningar på sparkskoter 
eller för oss vuxna, en riktig skoter 

MHRF sponsrar utställningen vil-
ket ger medlemsldubbama möjlighet 
att anordna speciella träffar på Tek-
niska Museet eller få visningar av 
utställningen under den tid den pågår 
Museets restaurang kommer att ha 
öppet och tar gärna emot special-
beställningar i samband eventuella 
klubbarrangemang. Även om som-
marens träffar redan är inplanerade 
kanske ett besök under höstens fina 
helger kan vara intressant? Tag kon-
takt med museets intendent Gert 
Ekström. 
Tel: 08-45059 79, E-post: 
gertekstrom@telmiskamuseet.se  CZ 

Nationell samrådsgrupp har bildats för bildemontering 

De nya strängare reglerna för Sveri-
ges Bilskromingsföretag och annan 
ny lagstiftning vad gäller biltillverk-
ning och producentansvar har under 
senaste åren börj at träda i kraft. För 
att underlätta kontakterna mellan 
industrin, myndigheterna och 
bil skrotningsföretagen har en natio-
nell samrådsgrupp bildats i vilken Bil 
Sweden, forna Bilindustriföreningen, 
är sammankallande. MHRF har bli-
vit inbjudet att delta och kunde göra 
det vid ett möte den 28 maj. Mötet 
har gett flera värdefulla kontakter 

med tjänstemän från bland andra 
Vägverket,1vfiljödepartementet och 
Naturvårdsverket. 

För MHRF är det viktigt att den 
statistik som åberopas vid beslut i 
bilskrotningsfrågor är korrekt, att det 
finns möjlighet att även i framtiden 
legalt handla med begagnade reserv-
delar från skrotade fordon samt att 
även fordon tillverkade idag och i 
framtiden har möjlighet att överleva 
och underhållas då även dessa en 
gång blir historiska fordon. CZ 
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Per Gillbrands framträdande på video 

Vid MHRF:s förbundsstämma 2001 
framträdde Per Gillbrand och för-
visade sina egenhändigt tillverkade 
och fullt fungerande modellmotorer. 
Föredraget varade i ca en timme och 
videofilmades, i första hand för att 
de små modellmotorerna skulle 
kunna visas på storbildsduk vid 
själva förevisningen. 

Filmens kvalitet och framförallt ljud 
lämnar en tyvärr en hel del övrigt att 
önska. Klubbar som trots det är 
intresserade, är välkomna att be-
ställa en kopia på VHS. Beroende 

på antalet beställningar blir 
självkostnadspriset någonstans mel-
lan 60 och 100 kronor. Eftersom det 
blir billigast att beställa kopior vid 
endast ett tillfälle, räknar vi med att 
beställa kopioma först i slutat av juli, 
för leverans under augusti till septem-
ber. Inledningsvis gäller erbjudandet 
endast MHRF-anslutna klubbar och 
beställda kopior kommer endast att 
skickas till klubbarnas officiella 
adresser. 

Beställ skriftligt, per fax eller e-post 
frå'n MHRF:s kansli. 	CZ 

Sök Sverigeklassikern 2003 
Sedan 1999 sponsrar MHRF ett 
rally årligen, anordnat av någon av 
de anslutna klubbarna. Detta rally 
utses fill Sverigeklassikern och är 
MHRF:s enda engagemang i rallyn 
eller träffar. Förutom äran ger det 
den arrangerande klubben möjlighet 
till sponsring och bidrag i olika for-
mer. 

Årets Sverigeklassiker arrangeras av 
Norrlands Motorhistoriker och in-
träffar under namnet Polarrallyt sista 
helgen i juni. Förberedelserna är i full 
gång och besökare väntas till 
midnattssolens Luleå med omnejd 

från hela Skandinavien samt Tysk-
land. 

Vilket evenemang som skall utses till 
Sverigeklassikern 2003 kommer 
MHRF:s styrelse att avgöra under 
hösten. Det är därför hög tid för in-
tresserade klubbar att ansöka om 
Sverigeklassikern 2003. Ansökan 
skall tillställas MHRF:s styrelse på 
kansliets adress och innehålla en kort 
beskrivning av det aktuella rallyt samt 
genomförd planering och förberedel-
ser. Ansökan bör vara MHRF till-
handa före augustis utgång. 

CZ 
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Lathund för klubbarnas försäkring på nätet 
Helen Elmgren, MHRF:s 
försäkringshandläggare, har samman-
ställt en liten lathund till stöd för klub-
barna i MHRF vid tecknande eller 
översyn av klubbens egendoms- och 
ansvarsförsäkring. 

Under 2001 anmälde några klubbar 
intresse för att MHRF skulle ordna 
med en gemensam försäkringsform 
för de anslutna klubbarna. Försäk-
ringen skulle bland annat täcka an-
svar för skador som kan tänkas in-
träffa vid evenemang som klubben 
arrangerar. MHRF har tagit kontakt 
med några försäkringsbolag i frågan 

och därefter gått ut med en enkät till 
samtliga klubbar för att kartlägga 
intresset inom hela MHRF. Då enkä-
ten visade ett svagt intresse från 
klubbarna, beslutade styrelsen att 
WWF endast sammanställer en 
checklista med förslag på frågor som 
klubbarna bör haj åtanke när de för-
säkrar sin egendom och sina aktivite-
ter. 

Lathunden kan med fördel laddas 
hem från MHRF:s hemsida. MHRF-
anslutna klubbar som saknar tillgång 
till Internet är välkomna att rekvirera 
lathunden från MHRF :s kansli. CZ 

MHRF:s styrelse 2001-2002 

Ordf. Lars Adolfsson, Linjemåstarv. 61, 162 70 Vällingby, 08-760 91 77, lars.adolfsson@swipnet.se  
V. ordf. Rune Björck, Salviavägen 7, 231 38 Trelleborg, 0410-170 95, rune.bjorck@telia.com  
Selen C-G Lillieroth, Klabböle 258, 905 87 Umeå 0410-170 95, c-g.lillieroth@telia.com  
Ekonom. Hans-Åke Hansen, Resedavågen 8, 183 30 Täby, 08-768 73 10, hans-ake.hansen@ocb.se  
Horst Bnining, Rålle Mölla, Vedby 7552, 264 93 Klippan, 0435-230 97, horstbruning@swipnet.se  
Eivor Fredriksson, Kungsholmsg. 9, 112 27 Stockholm, 08-651 14 49, eivonfredriksson@swipnetse 
Erik Sundblad, Ringen 46, 182 74 Stocksund, 08-85 68 68, erilesundblad@telia.com  
Lars Frykholm, G:a Norrtåljev. 95B, 182 47 Enebyberg, 08-758 33 24, lasse.frykholm@alfaielenordia.se  

Kanslisekr. Carl Zeidlitz, MHRF, Tomtebogatan 33, 1138 83 Stockholm, 08-30 28 01, mhrf@mhrf.se  

Valberedning 2001-2002 
Har ni någon i er klubb som ni tror 
skulle passa i MHRF:s styrelse? Hör 
av er till valberedningen! 

Åke Andersson (sammankallande) 
08-550 420 37, 070-973 51 33 
Björn Weissmann 023-430 17, 
bjom.weissmann@minmail.net  
Håkan Johansson 013-730 66, 
hakan@jonabgruppen.net  

14 



BAKRUTAN 

Saabs första SportSedan i mellan-
klassens premiumsegment 

Optimerad chassiedynamik för in-
tensiva körupplevelser 

Ung hjulbas och stor spårvidd för 
bra väguppträdande och rymlig 
interiör 

Ny drivlina inklusive lättvikts-
motorer i aluminium med turbo-
laddning 

Ny femväxlad automatlåda och 
en ny sexväxlad manuell låda 

Saab-utvecklade styrsystem för 
sofistikerad kraftöverföring 

Infotainment-system baserade på 

fiberoptik och modulelektronik 

Exceptionellt stark karosstruktur 
för stabilitet, känsla och säkerhet 

Andra generationens SAHR (Saab 
Active Head Restraint), aktiva 
nackskydd 

Kraftbegränsande bälten, dubbla 
tvåstegs krockkuddar, krock-
skyddsgardiner 

Profilsystem för individuell an-
passning och bilar i tre grund-
utföranden 

Nya Saab 9-3 SportSedan är en helt 
ny konstruktion från grunden. Den 
utgör det första steget i det mest om-
fattande produktutvecklings- 
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programmet i Saabs historia. Nya 9-3 
SportSedan är föregångaren i en helt 
ny bilfamilj där varje medlem foku-
serar på att möta högt ställda krav i 
olika marknadssegment. 

Saab 9-3 SportSedan är Saabs första 
bil i mellanklassens premium-
segment. Bilen är skapad för att bättre 
än någon konkurrent i klassen leve-
rera inspirerande upplevelser med 

omisskännlig Saab-identitet. Ett 
luftmotståndsvärde på 0,28 visar på 
högklassiga aerodynamiska egenska-
per. Det innebär små lyftkrafter över 
bakaxeln och stabilitet i höga farter 
och vid inbromsningar. De väl 
utprovade aerodynamiska egenska-
perna hjälper också till att motverka 
nedsmutsning på bakrutan och bak-
lyktorna. Jämfört med företrädaren, 
Saab 9-3 CombiCoujA, ger nya Saab 

körglädje i fokus. 

Bilens coupaknande profil med en 
brant lutande front och korta över-
häng både fram och bak talar sitt tyd-
liga språk. Nya Saab 9-3 har en spor-
tig attityd, formgivningen förmedlar 
känslan av fart och dynamik redan 
när den står stilla, ett intryck som för-
stärks av de svagt inåtlutande hjulen. 
Rutornas form, den kilformade profi-
len och strålkastarna är tillsammans 
med den integrerad fronten de 
designelement som ger bilen en 

9-3 större utrymmen trots samma 
totallängd, speciellt för passagerare i 
baksätet. Bredden har ökat med 55 
millimeter och hjulbasen har ökat 71 
millimeter. 

Nya Saab 9-3 är framhjulsdriven och 
finns med fyra motoralternativ. Dels 
en ny 2-liters bensinmotor helt i alu-
minium i tre utföranden, dels en 
turbodieselmotor på 2.2 liter och 125 
hästkrafter (92 kw). Bensin-
alternativen är som sagt tre till anta-
let: 1,8t har effekten 150 hästkrafter 
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(110kW), 2,0t har 175 hästkrafter (129 
kW) och 2,0T har 210 hästkrafter (155 
kW). På transmissionssidan finns det 
tre växellådor att välja bland. Dels 
manuella lådor med fem eller sex (till-
val) växlar, dels Saab 
Sentronic, en ny femväxlad 
automatlåda med möjlighet till 
manuella växelval via spaken 
eller från ratten. 

Precis som med Saab 9-5 säljs 
bilen i tre utföranden — Lin-
ear, Vector och Arc — med 
Aero-varianten som ett särskilt 
högprestandautförande på 
topp. Bilen finns att beställa 
omgående hos Saab-detaljiste-
rna, de första leveranserna 
beräknas ske under augusti. 
Det rekommenderade priset 
för nya Saab 9-3 SportSedan är från 
219.900 kronor i Linear-utförande. 

Grundkonceptet för nya Saab 9-3 bi-
drar till att skapa en körupplevelse 
med sportiga och dynamiska för-
tecken inom fyra områden: körglädje; 
användbara prestanda; anpassning till 

föraren; Saabs designfilosofi med fö-
raren i fokus. 

17 
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Körglädje 
Nya Saab 9-3 är resultatet av det mest 
långtgående utvecklingsarbetet be-
träffande chassiedynamik någonsin i 
Saab-historien. Bilens uppträdande, 
dess respons på förarens intentioner 
och den återkoppling den ger, bidrar 
till en körupplevelse som är mer dy-
namisk och präglad av körglädje än 
vad någon annan bil i klassen kan 
erbjuda. Till att skapa körglädjen bi-
drar: 

ReAxs — passiv styrkaraktäristik 
för bakaxeln. Hjulupphängninga-
rna är utformade för att alltid ge 
bakhjulen rätt styrrespons för 
optimal kontroll och stabilitet 

Fyrlänkade, individuella bakre 
hjulupphängningar. Hög lateral 
styvhet för stabilitet och grepp, 
flexibilitet i längsled för ökad 
åkkomfort 

Lågt monterad styrväxel ger 
känsla och precision med pro-
gressiv servoassistans och snabb 
styrrespons 

De främre hjulupphängningama 
består av McPherson-fjäderben 
med de undre bärarmarna 
infästade i en hydroformad (och 
ihålig), gummiupphängd hjälp-
ram. Alla infästningsbussningar är 
mycket styva lateralt (i sidled) för 
god styrrespons och precision 
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medan de är flexibla i längsled 
till förmån för komforten 

Avancerade system för chassie-
elektronik. Saab-kalibrerat 
"förarvänligt" ESP (Electronic 
Stability Program) erbjuds som 
tillval. Mekanisk bromsassistans, 
EBD (Electronic Brake force Dist-
ribution), CBC (Comering Brake 
Control) och TCS (Traction 
Control System) ingår i bilens 
standardutrustning. 

Optimerade bromskraftssystem. 
Bromsskivorna fram och bak 
förekommer i två olika storlekar 
beroende på bilens specifikation 

Minimerad ofjädrad vikt för 
bättre körkänsla. Styrspindel-
husen, de undre länkarmarna 
fram och de bakre länkarmarna 
är utförda i aluminium. Och 
krängningshämmama är gjorda i 
ihåligt stål. 

En specialbussning används i de 
övre infästningama av bakstöt-
dämparna för att skapa hög 
åkkomfort och effektiv vibrations-
dämpning. 

Användbar prestanda 
Saab har rollen som kunskapscentra 
inom General Motors när det hand-
lar om utvecklingen av turboöver-
laddade bensinmotorer. Den nya driv-
linan bidrar med ytterligare förfining 
inom Saabs verkliga paradgren, högt 
vridmoment för styrka och körbarhet 

i mellanregistret. Motorerna levere-
rar välavstämda prestanda som sam-
spelar optimalt med dynamiken i det 
nya chassiet, något som ytterligare 
understryker bilens karaktär som en 
bil för föraren. Bland nyheterna 
märks: 

Nya turboladdade tvåliters-
motorer helt i aluminium. Utveck-
lade och avstämda av Saab med 
tre olika effektnivåer, 150 häst-
krafter (110 kW), 175 hästkrafter 
(129 kW) och 210 hästkrafter (147 
kW) och högt vridmoment för 
säkra omkörningar. Alla inre de-
lar är Saab-unika, motorerna har 
balansaxlar och svänghjul av sk 
dubbelmasse-typ för förfinad 
gångkultur. 

Sofistikerad kraftöverföring. Väl-
avstämd och precis respons, 
adaptiv kraftöverföring och en 
karaktäristik med nyanserade in-
grepp vid av- och pådrag tack 
vare motorstyrsystemet Trionic 8, 
den senaste versionen av Saabs 
egenutvecklade 32-bitarssystem. 

Fler växellådor att välja bland. 
Dels en uppgraderad femväxlad, 
manuell låda, dels en helt ny, 
sexväxlad manuell Saab-låda. 
Automatlådan är femväxlad, 
adaptiv och har Saab Sentronic 
för manuella växelval, antingen 
via växelspaken eller via tryck-
knappar på ratten. 

Unik "pendelupphängning" av 
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motorn. Ljud och vibrationer re-
duceras tack vare reaktionsstag 
mellan motorns underdel och 
torpedväggen för optimal 
momentkontroll. 

Anpassning till föraren 
Förutom att chassiesättningen och 
motorkaraktäristiken gör nya Saab 9- 
3 till en verklig förarbil, är den också 
konstruerad och utrustad för att i sam-
spel med föraren kunna anpassa sig 
efter skiftande behov. Bland möjlig-
heterna märks: 

Profil-funktion. Ett stort antal 
funktioner kan förinställas och 
anpassas enligt förarens egna pre-
ferenser: larmfunktioner, 

parkeringssensorn, regnsensorn 
till torkarna och klimat-
anläggningen. 

Avancerad elektronik. I nya Saab 
9-3 används optimalt med fiber-
optik. Med en signalöverförings-
kapacitet 50 gånger högre än den 
hos konventionella ledningsnät, 
ger användningen av fiberoptik 
en plattform med hög 
överföringskapacitet för avance-
rad "infotainment" i bilen. 

Luftkonditionering med dubbla 
zoner och automatisk balans-
kontroll. Känner av yttre föränd-
ringar hos solljus och skuggpartier 
och justerar automatiskt luftflödet 
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för att hålla innertemperaturen 
konstant. 

Lägre ägandekostnader. Längre 
serviceintervaller och kortare 
cykeltider på verkstäderna ökar 
bekvämligheten och minskar den 
beräknade servicekostnaden med 
30 procent jämfört med företrä-
daren. Bilen räknar själv med 
hjälp av en speciell algoritm ut 
när den behöver oljebyte, base-
rat på hur den körs. 

Tre olika grundutföranden. I Lin-
ear ingår tygklädsel i modernt, 
diskret utförande och antracit-
färgad inredning. Väljer man Arc 
tillkommer sextontums 
aluminiumfälgar och läderklädsel 
med delar av inredningen utförd 
i poppelträ. Alternativet Vector 
innebär sjuttontums 
aluminiumfälgar, sportklädsel 
med en mix av läder och tyg samt 
att delar av inredningen är utförda 
i mattkromfinish. På topp finns 
förstås Aero, prestandamodellen 
som med sänkt och sportkalibre-
rat chassie och exteriört 
stylingpaket endast säljs med 210- 
hästarsmotorn. 

Fordonsintegrerad Bluetoothä*- 
tillämpning. Bluetooth-teknologi 
möjliggör trådlös kommunikation 
på korta avstånd mellan appara-
ter som telefoner, PDA-enheter 
(Personal Digital Assistant) och 
datorer. Nya Saab 9-3 stödjer röst-
styrd hands-free-uppringning och 

—justering via ett headset med 
Bluetooth, samt trådlös, uppringd 
nätkoppling med hjälp av en PDA 
eller en dator. 

Satellitnavigering. Designad av 
Saab med skräddarsydd program-
vara, inklusive röstinstruktioner, 
lagring av platser och rutter och 
med dynamisk vägvisning som tar 
hänsyn t ex till trafikstockningar. 
Extra lastförmåga. Bakre rygg-
stödet kan fällas helt eller med 
60/40-delning, bilen har dess-
utom en genomlastningslucka för 
t ex smidig skidtransport. 
Komforthöjande egenskaper. Nya 
Saab 9-3 har begåvats med många 
funktioner och egenskaper som 
gör den smidig att umgås med. 
Som t ex att ytterbackspeglama 
automatiskt återgår till rätt posi-
tion efter infällning och att bilens 
omgivning lyses upp av ett 
fjärrstyrt ledljus när man kommer 
till eller lämnar den. Bland till-
valen finns t ex en funktion som 
gör att rutor och soltak stängs au-
tomatiskt när bilen låses. 

Saabs designfilosofi med föraren 
i fokus 
I likhet med alla Saabar i alla tider är 
nya 9-3 byggd "från föraren och utåt". 
Det innebär att kupéergonomin, 
instrumenteringen, alla kontroller och 
sätenas positioner utgår från förarens 
perspektiv. Däremot är (förstås) alla 
säkerhetsfunktioner avsedda för alla 
som åker i bilen. Bland känneteck-
nen märks: 
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Cockpitkänslan. Instrumentpane-
len välver sig runt föraren. Alla 
kontroller är logiskt placerade 
och har hög precision. Ratten är 
justerbar i både höjd- och längs-
led. Instrumentbelysningen har 
en behaglig grön ton och Saabs 
Night Panel-funktion skapar en 
avspänd atmosfär med alla instru-
ment utom hastighetsmätaren 
nedtonade. 

från navigatom, radioinställningar 
och varningsmeddelanden. 

Stark grundstruktur. Med en vrid-
styvhet på 22.000 Nm per 
deformationsgrad, är kaross-
trukturen mer än dubbelt så stark 
jämfört med företrädaren. Den ro-
busta grundstrukturen bidrar till 
enastående köregenskaper, för-
arkontroll och till den höga 
säkerhetsnivån. 

Display i förarens synfält. Bilens 
SID (Saab Information Display) 
är placerad på instrumentpanel-
ens ovansida framme vid vindru-
tan, i förarens naturliga synfält. 
Skärmen visar både anvisningar 

Konstruerad för säkerhet i verk-
liga livet. Utvecklad mot 75 olika 
krockkonfigurationer och baserad 
på den erfarenhet Saabs tekniker 
samlat på sig genom att under 
årens lopp ha utvärderat drygt 
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6 000 verkliga olyckor. I krock-
testprogrammet ingår bland an-
nat sidokrock lätt lastbil-mot-bil, 
bil-mot-bil-krock med en 
kollisionshastighet av 120 km/h 
(vardera bilen har en hastighet av 
60 km/h) samt simulerade älg-
olyckor. 

Andra 
generation-
e n s 
SAHR. De 
uppmärk-
sammade 
och pri-
sade ak-
tiva 
nackskydd 
som Saab 
har ut-
veckla t 
har i stu-
dier av 
verkliga 
olyckor 
visat sig mycket verksamma mot 
pisksnärtsskador. I sitt nya utfö-
rande är de ytterligare förbättrade 
för snabbare ingrepp. 

Integrerade säkerhetsfunktioner. 
Bältesförsträckare och 
kraftbegränsare i framstolarna och 
på ytterplatserna i baksätet, i 
kombination med dubbla krock-
kuddar fram med utlösning i två 
steg, sätesmonterade sidoairbags 
samt krockskyddsgardiner längs 
med takkanten. 

Peter Augustsson, VD och styrelse- 
ordförande för Saab Automobile AB, 
kommenterar Saabs nya bil: 

"Nya Saab 9-3 SportSedan erbjuder 
mer körglädje och användbara pre-
standa än vad någon tidigare Saab 
har gjort", betonar Peter Augustsson. 
"Kombinationen av ett väl avstämt 

chassi och en helt ny, avancerad driv-
lina resulterar i en bil med äkta kör-
glädje." 

"Nya Saab 9-3 SportSedan tar sikte 
på yngre köpare av premiumbilar", 
berättar Peter Augustsson. "Mål-
gruppen är de människor som älskar 
bilar med karaktär, bilar som lever 
och förmedlar starka körupplevelser 
men som samtidigt förmår ge uttryck 
för individualism och självständighet 
hos sina ägare." 

Saab Automobile 
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10-ÅRS JUBILEUM 
Den 16 juni 2002 firade 
Trollhättesektionen 10-års jubi-
leum med familjeraily, markna4 
grillfest och gemytlig samvaro. 

Dagens familjerally som hade fått 
namnet "Mack-rallyt" hade förberetts 
noga av några av klubbens medlem-
mar. 45 bilar hade kommit till start. 
Glädjande var att flera långväga ställt 
upp trots risk för dåligt väder. Star-
ten gick som vanligt vid Saabs Bil-
museum och sedan via Shellmacken 
på Gärdhemsvägen till Sollebrunn 
med besök på Svens veteranmack, 
som ser ut som en Shellmack gjorde 
på 50-talet. Därefter fortsatte färden 
på småvägar runt sjön Anten fram till 
Järnvägsmuseet i Anten. Vid varje 
stopp var det klunga frågor att be-
svara. Denna gång hade vi nästan 
inga bilfrågor utan mer allmän-
kunniga. Efter Anten ställdes kosan 
norrut förbi Pressebo och Gärdhem 
tillbaka till Saabmuseet. En tripp på 
ca 11 mil. Vädret var ganska bra un-
der rallyt, och alla var nöjda med dom 
vackra vägarna runt Trollhättan och 
arrangemanget. 

När alla kommit i mål öppnade mark-
naden och en del gjorde som vanligt 
fynd. Grillarna tändes och det bjöds 
på grillad korv med bröd och dryck. 
Tyvärr började det regna men apti-
ten var god. 

Prisutdelning följde i filmsalen. Pri-
serna som skänkts av våra sponsorer: 
Shell, Sven i Sollebrunn, SAAB-ANA 
och Saabs Bilmuseum bestod av T-
shirtar, böcker, bensincheckar, Två-
taktsolja och bilvårdsartiklar, vilket 
kommer väl till pass på våra 
gammelbilar. 

Undertecknad berättade lite om hur 
vår sektion tillkommit 1992, och Ro-
land Widarsson, som är eldsjälen i 
klubben, tackades för sitt arbete un-
der de gångna 10 åren med en 
minnessak i kristall. Peter Bäckström 
instämde med att från Museet skänka 
något som redan sitter i framvagnen 
på Rolands 92-a. Peter påpekade 
också vikten av att Roland fortsätter 
sitt arbete i klubben, vilket Roland 
lovade att göra. Marie Louise Rudh 
tackades med blommor för sitt arbete 
som sekreterare i sektionen under 
några år. 

Tack till deltagare, funktionärer, 
sponsorer och alla övriga som ej 
nämnts med namn. 

Tack också för bidraget från SSK. 

Ingemar Tviksta, 

sekreterare SSK Trollhättan 
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Vinnarbil i grupp-1 1971 
- En Saab V4 så klart! 
Det är roligt att kunna visa upp 
en original vinnarbil ~ fortfa-
rande  är i körbart skick då dom 
flesta gamla rallybilar gått ett 
grymt öde till mötes. 

Saaben i mitt reportage ir en origi- 
nal T-Saab som började sitt liv som 

rallvbil i grupp 1. om nägon minns 
den klassen. skyltfönsterbilar kalla-
des dom lite föraktligt. Det fanns inte 
mycket specialdelar klassade till 
V-t:an i grupp 1. En av konkurren-
terna. Opel. klassade in mycket god-
bitar till sin Kadett Rallye och blev 
till slut mycket överlägsna i härd 
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kamp med BAIA\ 2002 tu. 

Nagra kända rallyförare som med 
framgang tävlade i grupp 1 var Ha-
kan Lindberg som vann SM i T 1968. 
Kenneth Lundgren, AIK Rimo. Tage 

bakom dom berömda Pirellidäcken 
med bytbar ( självlossnande ) slitbana. 
Söderut där vägarna var rakare och 
bättre blev V-t:an fortare chanslös mot 
dom motorstarkare tyskarna. Saaben 
i detta reportage ägdes och kördes 

Lindberg, Lycksele AIK, samt flagra 
fler västerbottningar. Hakan Lindberg 
hann även köra Saab Vi i grupp 2 
med stor framgang samt göra karriär 
utomlands med Fiat 12-1 Abarth och 
här i Sverige med 125 S. Han är även 
känd som däckexpert och mannen 

av en kille som heter Erland Sten-
berg. boende i Skelleftea. 

Erland berättar att han sta rtacle kar-
riären 1969 med Renault RH som han 
körde debutanttävlingarna med. Det 
gick bra de ganger som bilen höll 
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men Erland insåg att han måste byta 
bil för att kunna prestera resultat. 
Valet föll på en Saab V4 i grupp 1 
skick. Erland hämtade bilen i Troll-
hättan och minns Bo Swana som var 
biträdande tävlingsledare på tävling-
savdelningen. Erland tävlade med 
framgång med bilen under några år 
och en av hans framgångar var klas-
segern i Månstråket som kördes i 
Luleå. 

Så blev det dags för villa, barn och 
familj varför rallykarriären avslutades 
och V4:an användes som bruksbil tills 
den såldes 1975. Till dags dato har 
den haft nio ägare och numera ägs 
bilen sedan många år av Mats Lund-
ström, en riktig bilentusiast som även 
äger lite andra roliga saker. Han vis-
ste att det är en riktig T-kaross och 
delar av bilens historia. Idag är bilen 
omlackad och försiktigt renoverad 
och därför i ett mycket bra skick trots 
sin bakgrund. Mats är mycket förvå-
nad över att bilen är rostfri trots av-
saknad av underredsbehandling. Som 
bilderna visar är bilen inte helt i 

originalskick utan har modifierats 
under tiden. Det är dock fullt möjligt 
att med lite arbete återställa den i 
originalskick. 

En rolig detalj i sammanhanget är att 
Erlands dotter och hennes kille Per 
för något år sedan var ute efter lite 
hårdare fjädrar till sin bil och köpte 
grejor av en kille utanför Skellefteå. 
När dom kom hem till Erland så såg 
han direkt att det var hans gamla rally-
fjädrar med specialfästen dom köpt. 
Tala om att världen är liten! 

Erland säger att dom var chanslösa 
mot Renault Gordinibilarna om vä-
garna var raka, men på krokiga vä-
gar gick det fint. I fjol fick Erland 
genom en händelse se sin bil för för-
sta gången på 25 år. Han blev mycket 
glad och han hoppas få köpa igen 
den när den blir till salu, för han har 
lite godbitar på hyllan till sin gamla 
pärla. Då kan man säga att cirkeln 
sluts! 

Gnussår KroinM 
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Klubbmästarintian informerar 

Sommaren har varit både lång och varm för oss alla, men hösten smyger sig på 
så sakteliga och det börjar bli dags att ställa in dyrgriparna i garaget igen. 

Det har funnits många roliga äventyr att välja mellan. Själv har jag flängt som 
en tätting genom hela Sverige och deltagit i olika evenemang, alltifrån mark-
nader och familjeträffar till backtävlingar och Dragracing. Det är kul att se att 
så många Saabar även dyker upp på andra veteranbilsträffar, förutom Saab-
träffarna. 

Jag har inte hunnit med att besöka alla Saabträffar själv, men vill passa på att 
nämna ett par av dem. 

Våren började med ett besök på Öland och utförsäljningen av framlidne Saab-
Jannes reservdelslager. En otroligt välorganiserad Saab-marknad. Jag vill rikta 
ett stort TACK till alla som arbetade med denna marknad. Ett särskilt stort 
TACK till Hans Willebrand, som arbetat dygnet runt i flera månader med att 
sortera och märka upp delar, samt Jannes familj, för allt tålamod med folk som 
sprang runt som yra höns och letade efter fynd. 

I juni firade Saabklubbens Trollhättesektion sitt 10 års jubileum med en tradi-
tionell familjeträff. Efter en trevlig tur på Saabvänliga småvägar kring Trollhät-
tan med klunga uppgifter längs vägen avslutades dagen vid Saabmuseet. Mark-
naden och korvgrillningen blev smått panikartad då himlen plötsligt öppnade 
sig och regnet föll över oss. Vi tackar Peter Bäckström för att museet gav oss 
tak över huvudet. 

Uppsalaträffen i början av juli blev som tidigare år en succé, om jag får säga 
det själv. Solen gassade hela dagen över träffdeltagarna som i år var 55 stycken 
till antalet. Jag måste erkänna att jag inte trodde att så många skulle anmäla 
sig, eftersom träffen i år låg mitt i semestern, istället för på våren. 

Första helgen i augusti var det dags att ta på sig "blydojjorna". Niklas Enander 
tillsammans med SMK Trollhättan anordnade Dragracing för Saabar. En blan-
dad skara gastokiga Saabägare samlades i Trollhättan, allt ifrån en standard 
92:a till maxtrimmade 900-94 och nyare ställde upp till start på strippen. 
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Träffsäsongen 2002 är över. Nu är det dags att börja planera för nästa 
års aktiviteter. 
Ni som vill anordna något roligt för oss andra Saabfrälsta hör av er till mig. Jag 
kan hjälpa Er med tips och idéer, samt lämpliga datum så att Er träff inte 
krockar med något annat evenemang. Saabklubben kan hjälpa till med träff-
bidrag, kontakta mig för mer information. 

Jag ser även till att Er träff annonseras ut i Bakrutan, på Saabklubbens hemsida 
och i flera större motortidningar. Jag behöver ha informationen om Er träff 
senast en vecka innan stoppdatumet för Bakrutan, för att hinna få med den i 
respektive nummer. 

Kom ihåg att träffar som ligger tidigt på året bör annonseras ut redan i Bak-
rutan nummer fyra i år, eller absolut senast i första numret nästa år. 

Till sist vill jag bara önska Er alla en skön höst. 
Hälsningar Gerda Persson 
Tel. 070-557 88 02, e-post km@saabklubben.com  

evenemang 2002-2003 
A° I  

__Aterkoinmancle trä//ar 

Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till kvällsträffar i Umeå 
Veteranbils Sällskaps klubblokal i Umeå 
Från och med september månad har vi möjlighet att disponera UVS klubblo-
kal, den tredje helgfria måndagen varje månad mellan kl. 19.00 och 21.00. Vi 
bjuder alla pratsugna Saabfantaster på fika och en trevlig stund tillsammans för 
att utbyta erfarenheter. Faller detta väl ut har vi blivit lovade att få fortsätta 
nästa år. Adress: Storgatan 67, 1 tr., ingång inne på gården. Info: Kontakta 
Anders Johansson på 090-18 60 26 

lokatt träffiamorinare 

Är du sugen på att träffa likasinnade i Uppsala och Uppland? 
Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare Lars-Åke Karlsson på 
018-36 77 06 
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Är Du sugen på att hitta likasinnade i Gästrikland med omnejd? 
Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare Martin Agstam på 026-12 91 
26 eller martin.agstam@banverket.se  

Saabklubbens Gotlandssektion anordnar ett antal träffar under sommar-
halvåret. För närmare information om tid och plats kontakta Jan Alamo på 
0498-27 93 92, 0704-47 74 37 eller jan.alamo@gotlandica.se  

Kungsrallyt 2002 
Kungarallyt hölls i år på västkusten med start i Göteborg och mål i Backamo. 
Här anländer två ekipage till kontrollen vid Bohus fästning i Kungälv. Uppgift: 
att med 10 kg's kraft belasta en våg utan att se visaren förstås, ett styrkeprov 
som var överraskande knepigt. Dagens verkliga prövning var nog ändå vär-
men, ca 28 grader, som tog hårt på både bilar och besättningar. 

Text & bild: Anders Revelj 
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MHRF:s ANNONSMAGASIN 2002 

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 får tag i. Så många läsare har inte någon annan publikation i hobbyn! 

Varor som annonseras skall ha anknytning till hobbyn och vara äldre än 20 ar. Fordon som är yngre än 20 år 
tas inte in, undantag görs för rena sport- och tävlingsfordon. Skriv en bokstav i varje ruta. lämna "blankruta" 
mellan ord! Vi uppskattar om Du skriver läsligt! En annons får innehålla upp till 210 tecken inkl mellanrum, 
namn och tel oräknat. Lägg med avgift i sedlar eller frimärken, det går bra med svenska, norska eller danska 
kronor. Vik gärna annonsen så att det inte syns att det finns pengar i kuvertet. En annons kostar 20:-, två 
kostar 40:- osv. Vill Du ha med ett foto (ej negativ eller dia) eller en skiss går det bra. Rita på vitt papper med 
tusch eller blyerts. Den blir svartvit och en spalt bred (c:a 40mm) med motsvarande höjd. För 40:- extra får Du 
bilden/skissen i Din annons. Vill Du ha bilden över två spalter kostar det 100:-. 

	

Kryssa i en av dessa: 
	

0 SÄLJES 	 KÖPES 

Kryssa i en av nedanstaendc: 

0 Engelska bilar 0 Svenska bilar 0 Tävlingsfordon 0 Övriga bilar/blandat 0 Mc- och mopeddelar 
Franska bilar 0 Tyska bilar 0 Traktorer 	0 Bildelar (blandat) 0 Litteratur 

0 Italienska bilar 0 USA-bilar 0 Tunga fordon 	0 Mc och moped 	0 Övrigt 

Il 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	1 	I 	1 	1 	I 	1 	1 	I 	II 	II 	1 	I  
I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	1 	I 	I 	I 	1 	I 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	1  

1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	I 	11 	1 	Il 	1 	1I 	I 	I 	I 	1 	1 	I  
I 	I 	1 	1I 	I 	I 	Ii 	I 	1 	1 	I 	I 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	1  
I 	1 	I 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	1 	III 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	I 	1 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	I  
I 	1 	1 	1 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	I 	1 	Il 	1 	I 	I 	1 	1 	1 	I 	I 	I  
1 	1 	1 	11111111111111111111111111  

Namn..... 	 Tel 

Adress.. 

Postnr. 	Postadress. 	 Jag hif annonskostnaden 

Senast måndagen den 14 oktober måste vi ha Din annons för att Du skall vara säker på att få med den. Sänd 
annonsen till MHRF, Annonsredaktionen, Box 1008, 271 00 YSTAD. 

Internet. I år lägger vi utan extra kostnad ut annonserna på Internet ett par veckor efter det att alla fått 
Annonsmagasinet. Om du inte vill ha din annons pa Internet skall du kryssa i rutan hår 0 

Ytterligare information kan du hitta på MHRFs hemsida wsvw.mhrf.se  

GÖR SA MÄNGA KOPIOR DU BEHÖVER AV DEN HÄR SIDAN! 





Inbjudan till årsmöte i 
Svenska Saabklubben 

Svenska Saabklubbens medlemmar kallas 
härmed till årsmötet 2003. 

Årsmötesförhandlingarna hålls preliminärt i 
Trollhättan på Saabs bilmuseum den 15 mars 

2003, klockan 12:00 

Välkomna! 
Styrelsen för Svenska Saabklubben 

Obs! 
Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar innan årsmötet. 

BAKRUTAN 
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Saab 9-3 SportSedan 
provkörd 

rA&rI ITA 
DmiAnv I PIII 

Med fackpressens och dags-
tidningarnas tester där lovorden 
haglade ifärskt minne var detför-
stås med stor förväntan som vi 
infann oss vid Saabs lansering-
scenter i Frösundavik utanför 
Stockholm 

VD för Saab Sverige, Torbjörn Ols-
son, inledde dagen med att hälsa oss 
välkomna. Bland annat redogjorde 
han för de stora investeringarna i fa-
brikerna och Saabs offensiva satsning 
på ett nytt modellprogram. Vid sidan 
av ordinarie modellprogram har 
konceptbilarna tagits emot mycket 
väl. Saab har hamnat i fokus, vilket 
bland annat märks genom mycket 
positiv press. Det talas om Saab, och 
Saab och dess VD Peter Augustsson 
är eftertraktade på exempelvis bil-
mässor med flera arrangemang. 

Torbjörn Olsson tryckte också på att 

man bygger ett starkt Saabteam och 
att Saabs varumärke ökar i status och 
värde i stort sett dagligen. Stoltheten 
bland närvarande Saabanställda sken 
onekligen igenom. Vidare redogjorde 
man för att märkeslojaliteten är så 
stark som 79%. Man satsar också hårt 
på att få, och omhänderta feedback 
från kunder samt att bygga ett starkt, 
lyhört och kompetent återförsäljamät. 

Avseende försäljningsresultat var man 
på väg mot en svensk marknadsan-
del på 10 %. I reda siffror innebar 
det att för 2002 beräknades antal för-
sålda bilar till cirka 140 000, vilket 
kan jämföras med 126 000 bilar för 
2001. 

Efter denna inledning presenterades 
dagens huvudattraktion, Saab 9-3 
SportSedan. Bilen är avsedd att kon-
kurrera med, och överträffa 
klasskamraterna BMW 3-serie, Audi 
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A4 samt Volvo S60. Det var mot dessa 
konkurrenter de flesta jämförelser 
gjordes. 

Man framhöll den aggressiva formen 
med lång hjulbas och korta överhäng. 
Begreppet Saabs hockeyklubba illus-
trerade den typiska Saablinjen som 
börjar framme vid fronten, fortsätter 
mot C-stolpen och vidare upp mot 
taket. En linje som är väldigt tydlig i 

den klassiska 900:ans 3 dörrars 
kombicoupe. Enligt min uppfattning 
är denna linje inte lika tydlig i den 
nya 9-3:an, men den finns där. 

Bilen har också en starkt sluttande 
vindruta i kombination med en välvd 
vindruta vilket räknas som andra 
starka Saabelement. Materialvalet och 
ergonomi i kupén återspeglar att bi-
len konkurrerar i premiumsegmentet. 
En liten detalj som att rattkransen har 

en oval profil passar händerna be-
tydligt bättre än en ratt med en cir-
kulär profil. Förarplatsen erbjuder 
närmast obegränsade inställnings-
möjligheter. Den i dagens fordon när-
mast livsnödvändiga kopphållaren 
återfinns integrerad i instrumentpane-
len. Instrumentpanelen har för övrigt 
vissa drag gemensamt med den klas-
siska 900:an men också föregånga-
ren 900/9-3. 

9-3 SportSedan 
kan fås i variante-
rna Linear, Arc, 
Vector och Aero. 
Fyra olika motorer 
varav en diesel er-
bjuds. Motor-
alternativen för 
bensin är 1,998 
dm3  med turbo i 
varianterna 1.8t, 
(150hk/240Nm), 
2.0t (175/265) och 
2.0T (210hk/300). 
För dieseln 2.2 TID 

1 ,01 	på 2,171 dm° gäl- - 
ler 125hk/280Nm. 

Observera att 1.8t är en tvålitersmotor. 
Motorerna är nyutvecklade i Söder-
tälje och är bland annat utrustade med 
Saabs egna datoriserade 
motorstyrningssystem Trionic 8. 
Beräkningskapaciteten angavs till två 
miljoner beräkningar per sekund. I 
såväl 0-100 lan/h, 0-1000 m samt 
omkörningsprestanda straffar 9-3 
SportSedan både Volvo, BMW och 
Audi med motsvarande motorer. 
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I bilen finns ocksä ett inbyggt fiber-
nätverk med en kapacitet av 25Mbit 
per sekund. Kort sagt, det finns ka-
pacitet i överflöd. Nätverket utnyttjas 
till allt från motorstyrning till förmed-
ling av telefonsamtal. Bilen är förbe-
redd med Bluetooth-teknik för tråd-
lös kommunikation med till exempel 
ficktelefoner och handdatorer. Bilen 
är tänkt att kunna byggas ut i takt 
med teknikutvecklingen och markna-
dens behov. 

I fack -och dagspress har bilen fått 
översvallande god kritik framförallt i 
Saabs gamla paradgren, väggrepp. 
Bakhjulen styr mot framhjulsutslagen 
och ger på så en mycket snabb styr-
reaktion. Jag kan intyga att bilen var 

synnerligen reaktionssnabb och en 
ren fröjd att köra. Klyschan att det 
räcker med att tänka att man vill 
svänga sitter fint. Bakvagnsstyrningen 
åstadkoms med hjälp av bilens kräng-
ning. Krängningen i sig är mycket li-
ten på bilen oavsett chassi, men är 
alltså tillräcklig för att ge en styreffekt. 
Bakaxeln är fyrledad, vilket är nytt 
för Saab. För ökad känsla och preci-
sion används bland annat en kulled 
på vardera sidan istället för bussning. 
Denna kulled är en del i funktionen 
att bakhjulen svänger med. 

Saab har låtit det oberoende test-
institutet AMCI' jämföra 9-3 
SportSedan med de närmaste konkur-
renterna i exempelvis konbana. Testet 
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utföll klart till Saabens fördel. 

Hur var det att köra den? 

Jag anser att det är en härlig bil att 
köra, det finns många fordon man 
åker med i på förarplatsen, men detta 
var en körmaskin, speciellt 9-3 Sport 
Sedan Aero. Det exemplar vi körde 
var utrustad med Sentroniclådan som 
är en femväxlad automatlåda med 
möjlighet att växla manuellt. Den 
manuella växlingen kunde dels skö-
tas genom att skjuta växelspaken 
framåt eller bakåt, dels med hjälp av 
knappar på ratten. Under till exem-
pel en fullgasacceleration var det bara 
att trycka in växlarna en efter en utan 
någon som helst dramatik. Vi prov-
körde inte med den sexväxlade ma-
nuella lådan, men de som gjorde det 
upplevde bilen som ännu kvickare 
är den femväxlade automaten. För 

övrigt kan man ifrågasätta nödvän-
digheten av en sexväxlad låda i bilar 
med så pass höga och jämna 
vridmomentkurvor. Men kunderna 
vill ha det, därför tillhandahålls det. 

Bilens chassi är ett av de mest kom-
petenta jag provkört, faktiskt lite av 
gocartkänsla. Jag kom på mig själv 
att sitta och längta efter kurvor för att 
helt enkelt ha roligt. I en jämförelse 
med till exempel S60 upplevde jag 
S60 som mer eller mindre sävlig. 

Fler bilder från provkörningarna åter-
finns i arkivet på vår hemsida. 2  

Text & bild: Martin Bergstrand 

' http://www.amcitesting.com  
http://www.saabklubben.com  
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Saab åter i RAC 
med tvåtaktare! 

Visst sitter takterna i, både när det giller förare och bil! Per Eklund i RAC:s jubileums- 

Visst sitter gamla 
takterna i! 
Det visade värmlänningen Per 
Eklund och 60-talet andra ve-
teraner, när de härom veckan 
ställde upp i engelska RAC:s 
jubileumsrally som hade start 
och mål i Stratford on Avon. 

— Det var sagt att det skulle bli en treda-
gars utflykt för pensionärer, småskrattar 
Per, men när startflaggan föll blev det ra-
cc som vanligt. Engelsmännen körde som 
varje meter var den sista och det var ett 

rent under att inte veteranbilarna ramlade 
i bitar! 
Äldst av deltagarna var utan tvekan 87- 
årige Ray Morley, som körde den AC 
från 1927, som han använde i det första 
RAC-rallyt 1932. 

Vem som vann? Det gjorde irländaren 
Paddy Hopkirk, som körde samma BMC 
Cooper S som Timo Makinen körde till 
seger i 1965 Års Monte Carlo-rally. Per 
Eklund kom på 19:e plats totalt med en 
2-takts Saab Sport från 1964. De andra 
svenska deltagarna — Bengt Söderström 
och Gunnar Palm — bröt på ett tidigt sta-
dium sedan deras Ford Lotus Cortina 
börjat krångla. 

I Artikeln frän Vindrutan nummer 823. 1982 I 
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Ärets come-back: Artikeln hämtad frän: 
Teknikens Värld 1973 

Tom Trana 
satsar på 
rallycross 
WIE - Jag tycker det ska bli 
valdigt roligt att boria kora bil igen! 

Torn Trana, rallyveteran från ti-
den då man kunde vinna SM med 

en PV i skogen och pa bana, har 
tant på alla fyra cylindrarna. Orsak: 
RaNycrossen som slagit sa bra i 
Sverige. Verkan: Nu ska han skaffa 
en egen rallycrossbil. 

- Jag har visserligen massor av 
jobb med min nya bilfirma. men så 
snart jag anställt en kille till och kan 
smita tidigare pa lördagarna ska det 
bli åka av. I första hand därför att 
det ar så roligt. i andra hand darfor 
att nu fanns det ju faktiskt en chans 
att få några kronor tillbaka. 

- Var uppe i Trollhättan härom-
veckan och tittade pa en begagnad 
grupp 2-bil. Den borde passa fint. 
Det fina med den har sporten ar ju 
att man Inte behöver lägga ut en 
hel fOrmogenhet pa bilen. 
• - Det år klart, ska man sia poj-
karna som åker Folkvagn med Por-
schecylindrar behovs det lite extra. 
men man har rad att vara med an-
da. 

-- Tråkigt bara att det ska vara 
lite si och så med reglementet. Hur  

mycket man får trimma och sa. Det 
bästa vore kanske om man körde 
med tya klasser här hemma En för 
supertrimmade vagnar enligt det 
europeiska mönstret och en för 
vanliga grupp 2-bilar. 

- Då skulle det inte bli några 
problem med var man ska göra av 
alla "gamla" bilar om förslaget med 
klass standard i skogen går igenom. 

-- Hur som helst ska det bli ro-
ligt att fa vara med och aka igen. 
Det ar svart att sitta stilla når man 
har varit med så långe. Rallycrossen 
verkar vara precis lagom att varva 
ned sig med 

• Tom har redan hunnit prova pa 
rallycross. Nar Per Eklund forra 
året rakade ut for blindtarmsinflam-
mation fick Tom ta over hans bil vid 
en tävling i Arvika. 

den lyckades han ta sig till B-
finalen trots stenskott i vindrutan, 
och i den ledde han före Pi Wal-
fridsson anda tills han ställde 
Saaben pa två hjul och tappade tid. 
Tvåa blev han i alla fall. och han fick 
bevisa att som fortakare duger han 
länge an. • 
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• Tom Trana: Jag har ocksa gått över till rallycross. 

Tom Trana i ett nötskal 
• Debut på Karlskoga Motorsta-
dion 1956 med en PV 444 m -51. 
• Körde första T-tävlingen 1957 

• Tvåa i grupp 3-SM på bana 
1959. etta i samma klass -60 och 
-61 

• Vann SM i skogen och på bana 
med en Hundkoja 1962. 

• Vann RAC-rallyt med en Volvo 
1963. 
• 1964 vann han Akropolisrallyt. 
Svenska rallyt till Midnattssolen 

och RAC-rallyt. Bil: Volvo. Blev 
ocksa Europamästare i rally. 
• 1965: Vann Midnattssolsrallyt 
och blev tvåa i SM. 
• Svensk mästare rally. grupp 2. 
1966. 
• Gick över till Saab 1967. vann 
Norska hostrallyt. 
• Vann grupp 2 i KAK-rallyt 1968, 
tvåa i Norska vinterrallyt samma år. 
• Tom Trana är idag 35 år. gift 
sedan 1966 med Eva, och bosatt 
på Hisingen. 
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Knep & Knåp Vad heter den irländske 
uppfinnaren? 

Commers 
oet-yoci_sE FaR 
BiLismEht5 cervEGJKuNG gäRST-n 
CitARA DEM SIM r,YRsök-r KORA 
SIN c<XRR/1 UTAN DUK, 

:›-RDslA PAR MAN Sia j 
KIR 5-rANJAS 	GUMMITS kft51-0RIA FARMANI 

ID£T7- 	 omVXKLANIDE LX5r4(144-... 

tIR RTALS Fl_.29.2 

ENL4ar AzTEci SKA- vÄGG-
RisrMAIGAR (CA doa ÅR E-KR3 

oFFRADE PP:ATERNA auni Ml — 
GoLLAR • spe.,L Kubas srtoSA cIPP 
(113. ÖFFERHALET som Err 1~1 
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1 1103: 

EN blemA NAJAD 
BALlor1/414 ,vyup 

Ay ~As ockf 
KLÄDD mED aum841. 

1,2sNIN4 VER SiLJGE:," 
ONDERLAG LVrrER 

2,• ER PARts 
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Skriv sialv om din bil' 

• Visst gillar du din bil Det gör 
val alla Om du sedan kan skriva 
om det och dessutom lata ta en 
bild pa dig sjalv och din bil, sa 
betalar vi dig 150 kronor. For-
utsatt att vi publicerar ditt bidrag, 
lorstas 

Och publicerar gor vi. Alla be-
rattelser som vi tycker ar intres-
santa och roligt skrivna. 

Satt dig ner, skriv och skicka in 
till: 

Darfor gillar jag min bil Tekni-
kens vadd. 105 44 Stockholm. 

Lycka till! 

gälar 

BAKRUTAN 

MIMI Inte förrän jag satte mig att 
skriva detta ställde jag mig frå-
gan: Tycker jag om min bil? 

Svaret pa fragan blir ett obe-
tingat ja. 

Det är äl kanske ganska na-
turligt att man gillar det akdon i 
vilket man far omkring. Gillandet 
kan dock vara av högre eller lägre 
grad.] mitt fall i högre grad. 

Jag tycker alltsa om min bil. en 
Saab 99 årgång 1972. Varför 
skall jag nu försöka tala om. 

Denna Saab är min andra bil av 
detta märke. Tidigare hade jag en 
99:a av 1969 års modell. Någon 
utpräglad märkestrogen bilköpare 
är jag dock inte. 

Jan Rickander, Saab 99: 

Inte perfekt 

• Jan Rickander, 35, har nu 
sin andra Saab 99. 

Han tycker om sin bil. 
men kan ericanna att den 

har sina brister. 
Tycker du också om din bd? 

Skriv till Teknikens vadd 
och berätta varför. 

Innan Saab kom med fyrtakta-
ren i sitt tillverkningsprogram. var 
jag stark motståndare till 
Troilhättefabrikens bilprodukter. 

• Den Saab jag nu rattar. för att 
tala med Hammarlund. köpte jag 

i oktober 1972. Varför inte då en 
73:a. kanske mänga frågar sie. Ja. 

skälen var flera. 1 törsta hand var 
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BAKRUTAN 

- men väldigt bra 
det en ekonomisk fråga. 

Saaben är ju tyvärr ganska dyr 
i inköp och som bekant säljs de 
utgående modellerna till lägre pris. 

Enligt mitt bedömande var ej 
heller de nymodigheter som 
73:orna kunde uppvisa tillräckligt 
tungt vägande argument för att 
välja en dylik. I synnerhet som jag 
fick halogenljus -på köpet-. Lju-
sen var en av de förbättringar. 
som definitivt låg på plussidan. 

Jämfört med den gamla 99:an. 
fick jag dock en hel del För-
bättringar. Utvändigt bland annat 
gummistötfångare och lykttorka-
re. invändigt värmestol och bättre 
utformad instrumentbräda. 

Stötfångarna har jag för övrigt 
testat. Vid ett ofrivilligt och has-
tigt pakommet sammanträffande 
med en medtrafikant. blev båda 
fordonens skador mindre tack 
vare gummifångarna. 

Dessutom slipper man putsa så 
mycket krom. Frågan är dock hur 
gummit ser ut efter att ha utsatts 
för tidens tand. 
• Vad är det mer som gör att jag 
gillar min Saab? Ja. den är en li-
ten bil med relativt stora in-
nerutrymmen. Baksätet ger ledigt 
plats för tre personer. 

Möjligheten att fela fram bak-
sätet så att bilen får en kombi-
karaktär har varit till stor nytta 
För mig. Jag kan pa så sätt ligga 
bekvämt därbak. 

Bilens vinteregenskaper är go-
da, den tar sig fram i snöigt 
väglag utan större problem. 

Värmen i kupén är tillfredsstäl-
lande. liksom genomventilationen. 

Och så finns ju värmestolen. Reg-
lagen tal viktigare funktioner. 
såsom vindrutetorkarna. är vettigt 
placerade. 
• Men har inte 'bilen några 
-skönhetsfel -  och avigsidor? Jo. 
inget är ju fullkomligt, inte ens en 
Saab. Låt mig nämna några punk-
ter: 

Dörrarna är nertill böjda mat. 
Därmed skapas en rosthärd. da 
fukt stannar kvar. Den höga bak-
kanten pa kofferten gör den svar-
lastad. Reservhjulet stjäl baga-
geutrymme. 

En del oljud av mindre art fö-
rekommer. Stolarna skramlar lite 
i vissa lägen. För en tid sedan ha -
de jag problem med en Fönster -
hiss. vilken högljutt uttryckte sitt 
missnöje med tillvaron. 

Jag kör ganska mycket. men 
korta distanser. Detta gör att an -
talet mil inte rasar i väg med na-
gon svindlande hastighet. 

Helt nyligen hade jag bilen pa 
I 000-mila service. Då framkom 
en mycket negativ sak. Broms-
klotsarna fram måste bytas. 
-Dom håller bara I 000 mil -  sade 
servicegossen. 

Han medgav att konstruktionen 
var dalig. Men Saab kommer ej 
att göra något åt det, enligt hans 
påstående. 

Är det månne en ekonomisk 
fraga? En förbättring kostar ju 
pengar. Kunderna måste ju betala 
för nya klotsar: Kan det finnas ett 
samband? 

Trots dessa lite negativa syn-
punkter. gillar jag att åka omkring 
i min Saab 99. 
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BAKRUTAN 

Köp & sälj 
SÄLJES: 

SAAB 99-71, automat, i väldigt fint skick, endast 12.000 mil, morfarkörd, obes. 
Pris: 10.000:- el högstbj. Eva Rosengren, Restalundsvägen 61, 702 16 Öre- 
bro, tel 019-18 73 56 kväll, 019-19 30 94 dag, email: eva.rosengren@tist.se  

SAAB 99-83, 4dr, blåmetallic, soltak, lättmetallfälgar, 28.000 mil. Regnr LCA 
729. Mikael Stafberg, tel 031-98 14 58, 0736-19 50 75, 
emaibmikaeLstafberg@telia.com  

SAAB 99-70, beige, ingen rost, avställd, man vxl, def slavcylinder. 
Håkan Hulander, tel 023-257 15, 0705-93 74 83, email: 
hakan huhlander@wist.se  

SAAB 99-73 i unikt skick, 9.500 mil, nybes ua, 2 ägare, ingen rost, lack, inred-
ning, kaross i otroligt fint originalskick. Bilen finns i Norrtäljetrakten. 
Ulf Ringström, tel 0175-930 51, 0708-73 27 39 

SAAB 99-70, endast 9.800 mil, bes & skattad, ren kylare, ny koppling, batteri 
mm, fin. Pris: 8.000:-. Morgan Eriksson, Brattfors 9564, 714 92 Koppar-
berg, tel 070-695 21 86 

Reservdunk röd "banan" för placering vid reservhjulet, mycket fin. Pris 100:- 
Åke Östlund, Tyresö, tel 08-712 61 21 

4 st obetydligt begagnade Galaxie 155-15 med rallydubb, 2st nya Semperit 
165-15 med eller utan fälg, 2st fräscha gummistötfångare till V4 fr o m 75-B. 
Ulf Hindström, Limmared, tel 0325-710 89, 0703-54 70 06 

Garaget måste rensas, allt ska bort: SAAB 92 A-51, orenoverad, förhands-
registrerad + en hel del delar, SAAB 93 B-59, komplett renobjekt, ishavsblå, 
SAAB 96-64, komplett renobjekt, polarvit, SAAB 96-66, reservdelsbil, röd. Div 
delar t ex huvar, skärmar, dörrar, inredning, 2T-motor, vxllåda, fälgar mm. 
Även div V4-delar. 
Lars Mellbo, Huskvarnavägen 110, 554 66Jönköping, tel 036-13 30 50 

SAAB 96-80 jub, hyfsad kaross, bra motor, rost i golv, Ronalfälgar. Pris: 5.000:- 
Dan, tel 0705-80 36 80 
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BAKRUTAN 

Köp & sälj 
SAAB 95-75, mycket är renoverat bl a ny huv, nya framskärmar, samt vä fram-
dörr, bakskärmar samt baklucka bytta. Bilen är =lackad i originalgrön kulör. 
Anledning till försäljning är tidsbrist och jag tror det finns nån som kan vårda 
denna bil bättre än jag. Pris diskuteras. 95:an förvisas på Motorkompaniet i 
Katrineholm. Magnus Orest, tel 0703-50 20 49 

SAAB 96-74, bes maj-02 endast 2 små rosthål i golvet, nya skärmar + front, ren 
bromsar, motorn mkt bra. Christer Franzen, tel 0303-79 89 87, 0709-51 46 
58, email: mailtofranzen@swipneLse  

SAAB 96-68, bruksskick, klädselkpl, instrumentbräda, rattlagerbockkpl, 4 nya 
däck, alla rutor, vxllåda + massa diverse. Allt ska bort. Priside": 12.000:-. 
Rolf Ahlberg, tel 0739-92 20 38 

Fotbollsfälgar komplett med bultar. Pris: 1.500:- eller högstbjudande. 
Tobias Karlsson, L-a Flittered 30 b, 566 92 Habo, tel 036-451 35, email: 
vikarl@spray.se  

KÖPES: 

Till SAAB Monte Carlo-66: tempgivare. 
Hans Regner, Vinslöv, tel 044-80111 kvällstid 

Till SAAB 92-51: höger dörr, fläktmotor, innertak. 
Krister Lindblom, tel 0521-22 1875, email: klinlom@telia.se  

Till SAAB 95: komplett handtag för baklucka med nyckel, luftrenarburk, original-
ratt och förgasare. Lasse Björklund, Ringvägen 17, 272 37 Simrishamn, tel 
0414-13052, email: zetor@telia.com  

Till SAAB V4: större motor än original i fint skick, korsinsug med eller utan 
förgasare. Anders Karlsson, Rickeby Gård Kårsta, 186 96 Vallentuna, tel 
0703-93 07 10, email: turbobonden@hotmaiLcom  

Till SAAB 92: Taksökare till min Epa helst komplett och i fint skick. Trimdelar 
till motor & avgas. Tomas Ekberg, Fotbollsvägen 13, 141 40 Huddinge, tel 
08-774 28 85 
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BAKRUTAN 

Detta är Svenska Saab- 
klubbens "modell- 
ombudsmän" 

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

Modell 	 Ombudsman 	 Telefonnummer 
Saab 92/93 inld. GT 	John Jonasson 	 08-715 24 29 
Saab 96 TF inkl. GT, 	Lennart Holmgren 	026-25 70 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 inld. MC, 	Leif Blomberg 	 0502-450 42 
De Luxe 
Saab 95 Tf /95 V4 	Mattias Roswall 	 0143-139 22 
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. 

Styrelsen för SSK 
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MHRF-besiktningsmän: 

I
Hans Eklund 
Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0514-272 22 

1 Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-617 33 

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 
norrland@saabklubben.com  

Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Gryttinge Brandstation 
268 90 Svalöv 
Tel: 0413-722 24 
skania@saabklubben.com  

Tidningsredaktion: 

1 
Mattias Johansson 
Valhallsvägen 3 
434 31 Kungsbacka 
Tel: 0300-745 30 
red@saabklubben.com  

1 
Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog 
Tel: 0961-617 33 

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  

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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