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BAKRUTAN 

Hej på er! 

Enligt entusiastalmanackan är vi nu 
inne i garagesäsongen och träff-
säsongen är avslutad. Men inget kan 
vara mer fel. Bara för att våra fordon 
mestadels står i garaget, finns det 
ingen anledning att sluta träffas. Flera 
av sektionerna anordnar fikaträffar, 
studiebesök och annat smått och gott 
även under den mörka delen av året. 
Det är också en av anledningarna till 
att vi har träffsamordnare, lokal-
avdelningar och lokalsektioner. Så ta 
vara på vintern och träffa dina geli-
kar, umgås och ha trevligt. 

Så här års kan det vara dags att sum-
mera det gångna året. En av våra mest 
aktiva sektioner, Trollhättesektionen 
har firat tioårsjubileum. Eldsjälarna i 
Trollhättesektionen ordnar många 

trevliga träffar året om och är ett väl- 
digt bra exempel på att man kan ha 
trevligt tillsammans på ett lokalt plan. 

Så än en gång, grattis Trollhättan till 
ert jubileum! 

Äntligen har vi fått till ett bra avtal 
med Saab om omhändertagande av 
utgångna reservdelar. Tack till Rolf 
och Jörgen Einar! I övrigt så är 
nytillverkning och anskaffning av 
delar i full gång. Trots att tiden arbe-
tar emot oss vågar jag påstå att det 
på den kritiska reservdelssidan ser allt 
ljusare ut. Men det finns ingen an-
ledning att vila på lagrarna, utan ar-
betet går vidare. 

Medlemstillströmningen är en annan 
trevlig del, trots en höjning av med- 
lemsavgiften har medlemsantalet sti- 
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git med hundratalet medlemmar över 
året. Välkomna alla ni nytillkomna 
entusiaster! Jag hoppas att ni skall tri-
vas i klubben. 

Saabklubbens lokala närvaro 
Fortfarande finns det regioner som ex-
empelvis Småland och Västmanland 
där klubben är klent representerad. 
Där tar vi mer än gärna emot förslag 
från Er som bor där om hur vi till-
sammans kan organisera träffar. En 
lokal kontaktman eller kontaktkvinna 
är en förutsättning. Varför blir inte Du 
den som tar tag i det och startar nå-
got trevligt tillsammans med dina 
kamrater? 

Som jag skrivit många gånger innan, 
är tanken att vi har en stark central 
funktion som skall serva medlem-
marna med tidning, stora träffar, re-
servdelar, försäkringar, kontakter med 
myndigheter, företag och andra klub-
bar, hemsida, stöd till sektionerna 
med mera. I lokalsektionerna är det 
meningen att man bedriver det ro-
liga arbetet med att arrangera träffar 
och annat roligt. På sikt är det tänkt 
att vi skall ha en sorts riksträff som 
anordnas i form av en stafett mellan 
sektionerna. 

Hemsidan 
På vår hemsida är det fortsatt stor 
aktivitet. Ett av de stora samtals-
ämnena har behandlat förekomsten 
av Saab 93 GT750, där många skri-
benter delat med sig av sin stora kun-
skap. Förhoppningsvis kommer vi att 

publicera en del av inläggen i Bak-
rutan. Ett annat ämne som engagerat 
många är förekomsten av, eller sna-
rare andelen "modernt" material i 
Bakrutan. Det föranleddes av presen-
tationen av den nya Saab 9-3 Sport 
Sedan i förra numret av Bakrutan. Jag 
nöjer mig med att konstatera att Saab-
klubben är en klubb för de klassiska 
Saabmodellerna, men att vi gärna 
håller oss ajour med de nya Saaba-
rna som skall föra traditionen vidare. 
Vi önskar förstås att det går bra för 
Saab. Dagens marknad är tuff, och 
Saab har att balansera mellan större 
volymer och en unik identitet som 
inte tilltalar alla. Identitet skall mar-
kera en egen profil, men samtidigt 
attrahera både gamla och nya kun-
der. 

MHRF årsmöte 
I oktober var det dags för årsmöte i 
Motorhistoriska Riksförbundet. För-
utom att MHRF fått en ny ordförande 
var det inga sensationer. Per Gillbrand 
höll ett tänkvärt föredrag som gick ut 
på att det handlar inte om att sänka 
hastigheterna på vägarna, för det är 
ändå den som är en av finesserna 
med att transportera människor och 
gods. Istället handlar det om att göra 
farten säker. Per redovisade en un-
dersökning gjord av ett amerikanskt 
institut som påvisade att de flesta 
olyckorna orsakas av fordon som 
framförs med en lägre hastighet än 
trafikrytmen. Vi får tillfälle till att åter-
komma till detta längre fram. 
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Inbjudan till årsmöte i 
Svenska Saabklubben 

Svenska Saabklubbens medlemmar kallas 

härmed till årsmötet 2003. 

Årsmötesförhandlingarna hålls i Trollhättan 

på Saabs bilmuseum den 15 mars 2003, 

klockan 12:00 

Välkomna! 

Styrelsen för Svenska Saabklubben 

Obs! 
Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast ana dagar innan arsmötet. 

BAKRUTAN 

Medlemsavgiften 
I Bakrutan medföljer ett inbetalnings-
kort som utgör din biljett till att kunna 
utnyttja de förmåner du har som med-
lem. Under 2003 kommer vi att kunna 
erbjuda fler medlemsförmåner än ti-
digare. Så passa på att betala nu, så 
minskar risken för att glömma det 
senare och bli utan tidning med mera. 

Till sist 
Med en liten välment julklapp öns-
kas gamla och nya medlemmar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

Med vänliga hälsningar, 

Martin 
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Sommaren i Norrland 2002 

Denna sommar kan utan tvekan sam-
manfattas som den soligaste och var-
maste på många år och många sätt. 
För Saabklubbens Norrlandssektion 
inleddes den med en träff på Umeå 
Brandstation en kall vårvinterdag i 
slutet på april. Vi var ett femtontal 
personer som fick oss till livs en in-
tressant och givande genomgång av 
såväl förebyggande brandförsvar som 
vilka resurser som Umeå brandför-
svar förfogar över. Vi hoppas väl alla 
att vi slipper utnyttja dess resurser 
men ibland är det oundvikligt, vilket 
en medlem ur Umeå Veteranbils-
sällskap bittert fick erfara en tid innan 
vårt möte. Den gången var det råttor 
som hade gett sig på en elinstallation 
vilket gav till följd ett utbränt garage 
och två svårt skadade bilar. 

Polarrallyt 
Nästa begivenhet blev så Polarrallyt i 
Luleå helgen efter midsommar. Jag 
skall inte orda så mycket om detta 
då ett förträffligt reportage om denna 
tävling fanns i Bakrutan nr 3-02. Jag 
hade hoppats på några fler Saab-eki-
page såväl till träffen på fredagen 
(fyra st. kom) som till själva Polarrallyt 
men jag utgår ifrån att det finns be-
tydligt fler engagerade och intresse-
rade medlemmar i Norrbotten, eller? 
En stor eloge till arrangören både 

för kringaktiviteter och en väl genom-
förd tävling! 

Saabdelar i gruvschakt 
Under ett veteranrally i Malmberget i 
fjol blev jag tipsad om en del Saab 
92:delar som skulle finnas i en gam-
mal verkstad strax söder om Malm-
berget, så nu var det dags att kolla 
upp detta. Jag och en klubbkompis 
åkte upp en helg i mitten av augusti 
och vid framkomsten fick vi åka en 
intresant tur runt det gamla 
gruvsamhället i en gammal Volvo PV. 
Nåja lite omväxling kanske inte ska-
dar allt för mycket. Efter besiktning 
av bilägarens MC och mopedsamling 
+ ett par lokala bilsamlingar så tog vi 
en tripp till den lokala "bilskroten ". 

Detta visade sig vara ett halvvägs 
igenfyllt gruvdagbrott som under 
1950-60 talet användes som avstjälp-
ningsplats för uttjänta bilar. Dessa 
kördes eller knuffades över kanten 
och fylldes så småningom över med 
överskott ifrån gruvan. Bland de bi-
lar som fortfarande låg i dagen så 
hittade vi efter en hel del klättrande 
två Saab 92:or, men efter den 
ovarsamma behandling dom hade 
utsatts för så finns knappast något av 
värde kvar att ta igen. Jag hade hop-
pats hitta ett någorlunda friskt golv, 
men inte ens dessa var intakta. 

På söndagen hämtades de delar som 
låg i den gamla verkstaden och dessa 
hade klarat sig betydligt bättre. Jag 
kan bara konstatera att det utan tve- 
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kan är i denna del av Sverige som 
man har de största förutsättningarna 
att hitta friska bilkarosser. Det finns 
fortfarande rätt gott om både Volvo 
142:or och Saab V4:or som går i 
brukstrafik utan allt för god omvård-
nad och ändå ser riktigt fräscha ut. 

Skottlossning och flykting på tre 
hjul 
Sista lördagen i augusti var det så dags 
för den årliga augustiträffen som i år 
var förlagd till trakterna av 
Nordmaling. Trots att vädrets makter 
inte var allt för goda med oss i år så 
dök ett femtontal Saabar och ett nå-
got mindre antal Oplar upp till sam-
lingen vid Lenas vägkrog. Efter en 
stunds väntan på en krånglande Saab 
99 så åkte vi till Hyngelsböle. Til-
läggas bör att denna träff kör vi se-
dan länge tillsammans med det lo-
kala Opelgänget vilket brukar betyda 
att vi munhuggs efter bästa förmåga. 
Denna gång lyckades en del av detta 
gäng köra vilse och dessutom have-
rerade en av dessa Oplar, vilket fram-
kallade en del munterhet hos oss vid 
det följande fikat. Vi hann även med 
en tipsrunda med en hel del klunga 
frågor. Efter denna tankemöda var det 
nu dags för praktisk handling. I år 
blev det en pistolskyttetävling, som 
undertecknad inte hade någon tur 
med. Desto bättre gick det för Peter 
Eriksson som vann och förärades med 
en cd-radio i första pris. 

Innan dagen avslutades var det dags 
för middag på Silverlaxens värdshus. 

På vägen dit tappade vi bort en So-
nett med ägare. Det visade sig att 
ägaren (ingen nämnd ingen glömd) 
hade tappat ett framhjul utan att få 
allt för stora skador på resten av bi-
len men han hade i vart fall åkt hem 
Sannolikt en snopen avslutning av 
dagen. Ett stort tack till arrangerande 
Jörgen Nyberg med familj och kom-
pisar. 

På hemvägen var det så dags för 
dessa Oplar igen. Denna gång drab-
bade det Åke "Lappen" Bäckström 
från Lycksele. Han blev stående ef-
ter E 4:an strax söder om Umeå men 
efter en del assistans så kom han åter 
iväg. Dessvärre säger ryktet att han 
fick ta bogsering den sista milen till 
Lycksele så vi kan väl kanske rekom-
mendera ett bilbyte för bättre drifts-
säkerhet. 

Dagen efter så dök han i vart fall upp 
på Umeå Motorcentrum med en be-
tydligt nyare Opel. Det var där dags 
för premiären på nya Saab 9-3 och 
vi fick möjlighet att visa upp våra 
gamla fordon och på köpet få ut en 
del PR för våra respektive klubbar. 
Det visade sig finnas ett oanat intresse 
bland nybilsspekulantema. Vi blev 
dessutom bjudna på gott fika och en 
genomgång om bl.a. Motorcentrums 
framtida planer i Umeå av dess chef 
Leif Ek. 

Väl mött vid framtida träffar! 

Anders Johansson 
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Det behövs väl ingen tävling för att gissa vad som fanns under 
presenningen? 

Vacker syn i norra Norrland. Vad bjudes för stolen? 
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Efter att ha inventerat kultur-
bygden runt hemorten Tida-
holm, har undertecknad påträf-
fat dessa arkeologiska fynd i na-
turen. Ett av dessa med ett 
chassinummer under 1000. 
Nämnas kan att samtliga var 
utrustade med luftkonditione-
ring... 

Kul att de är räddade från 
skrotbilskampanjer, då man kan 
se en historia i de gamla Saaba-
rna. (Obs! Endast en tillhör Leif 
Blombergs samling). 

Text & bild: Uno Persson 
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40-årig jubilar i 
Norrlandssektionen 
Här kommer berättelsen om ord-
föranden i Norrlandssektionen, 
Anders Johanssons, äventyr i 
samband med 40-årsjubileet. 

För att läsarna skall kunna sätta sig 
in i denna actionkomedi så följer här-
med en kort introduktion. 

För att snabbt och på ett enkelt sätt 
starta berättelsen som kommer att 
utspelas i två episoder, av för Anders 
dramatiska upplevelser i samband 
med födelsedagen. Allt tog sin bör-
jan med att några vänner beslutade 
att 40-åringen måste uppmärksammas 
ordentligt. Det första beslutet var att 
låta födelsedagen löpa i lugn och ro. 
I och med detta så invaggades han i 
någon slags falsk säkerhet, dvs inga 
hyss som väntade bakom dörren. 

Episod 1 
Utspelar sig lördagen 5/10 från tidig 
morgon till ca 15:00. Denna dag blev 
absolut ingenting som herr Johans-
son hade tänkt sig. Efter en kall natt 
med snöfall och sedvanlig morgon-
fika, dvs nykokt havregrynsgröt och 
en rejäl kopp kaffe, började Anders 
noga planera dagens göromål. Just 
denna dag skulle han och frun Rose-
Marie åka till hennes hemställe, för 
Anders hade lovat att hjälpa svärfar 

med att byta toppackning på dennes 
lastmaskin. Vid lunchtid var allt som 
behövdes nerstuvat i bagageutrymmet 
på SAAB 900:an, och de var klara för 
avfärd, ca 5 mils körning. Rosa satte 
sig för säkerhets skull vid förarplat-
sen så att resan skulle ta "rätt" rikt-
ning, med förevändning att hon skulle 
hämta något från en bekant i Umeås 
utkant. Anders såg nog inte detta som 
något underligt, utan satt förnöjt till-
bakalutad i passagerarstolen. Det 
gemytliga lugnet infann sig, för bar-
nen var ju redan sen tidigare hos svär-
far. Föga anade han vad som komma 
skulle. 

Vi som skulle fira jubilaren hade bo-
kat tid på go-carthallen i Röbäck ut-
anför Umeå kl 13:00. Vilka är vi då? 
Jo, ett gäng kompisar och grannar 
med och utan Saabar denna dag. När 
så klockan var någon minut över 13, 
så svängde Rosa in mot go-carthallen 
och Anders får syn på grannens fru. 
— Men vad iallsindar gör hon här?, 
utbrister han och förvandlas till ett 
levande frågetecken. Ännu mer 
konfunderad blev han när de stegade 
in i hallen, och mötte oss övriga som 
redan hunnit få på oss hjälmar och 
overaller. Christer Edvardsson förkla-
rade för Anders att nu skulle det bli 
race till hans ära som avrundning på 
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40-årsfirandet. Det där med att laga 
svärfars traktor får han skjuta på fram-
tiden. (Svärfar hade ingått i plane-
ringen.) 

Go-cartkörningen skulle bli en oför-
glömlig tillställning. Först skulle vi 
köra tidskval, där bästa varvtid gällde 
för placering i finalerna sedan. Fem 
cartar på startplattan, det som man 
behövde hålla rätt på var ratt, gas och 
broms, vilket i vissa situationer var 
rätt så komplicerat. Inomhusbanan är 
rätt så snabb med korta rakor och 
många svängar, så det gällde att hitta 
rätt spårval. Detta borde passa Saab-
åkarna, åtminstone tror man ju det, 
men verkligheten är ibland annor-
lunda. På läktarplats satt fruar och 
barn ivrigt hejande på de sina. 

Efter första kvalheatet konstaterade 
bl a en svettig Rune Danielsson att 
han nära nog hade kramp i armarna. 
Bo Nordström tyckte det var åt sko-
gen för liten ratt för han är van vid 
traktorrattar som är avsevärt större. 
Lena, Bosses fru, saknade backväxel 
på go-carten sedan hon fastnat i en 
sväng och fått hjälp av funktionär att 
komma loss. Anders lyckades samla 
ihop sig så pass att han vann i B-
finalen, efter att Bosse nästan jagat 
vettet ur honom i fem varv. Ett litet 
misstag av Bosse och vips var An-
ders 20 meter före i mål. I och med 
B-finalsegern blev det A-finalplats för 
Anders, som nu syntes varm i klä-
derna. 

Så blev det nu dags för A-final där 
snacket på åskådarplats bedömde 
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herr Johanssons chanser mot övriga 
startfältet. Grannarna från Anumark 
samt kompisen och vapendragaren 
Peter Eriksson var riktigt svåra mot-
ståndare. Fast som Saabåkare borde 
han inte vara chanslös, tvärtom. Grön 
lampa tändes och förarna gasade iväg 
mot första kurvan i vansinnig hastig-
het, där ingen ville ge sig. En minst 
sagt knökig situation innan alla 
trasslat sig ur kurvan, Anders tredje 
man ur densamma, så nu järnspikar 
skulle här köras för kung och foster-
land. Efter ett tag så visade Anders 
prov på piruetter som konståknings-
domare säkert gett 10 poäng för. 
Måhända var det avsaknaden av fram-
hjulsdrift som bidrog till diverse 
botaniseringar i skyddsvallama. Herr 
Johansson blev till slut 5:a i mål, men 
en enhällig jury korade honom ändå 
till den store segerherren. Så när han 
klev upp överst på prispallen och 
mottog sin segermedalj hördes 
publikhavets enorma jubel. Evene-
manget avslutades med fika på ett av 
Umeås caféer. Christer Edvardsson 
tackade alla och sade till Anders att 
nu var firandet över. 

Men, en intet ont anande Anders 
skulle få fler överraskningar senare... 

Episod 2 
Utspelar sig mellan 18:30 och 23-ti-
den lördag kväll 5/10. 

Sedan en tid tillbaka hade Stig Jo-
hansson bett Anders att han skulle 
följa med på en veteranbesiktning av 
en nyrenoverad Saab 96 som skulle 

från Burträsk ner till Ö-vik och det 
skulle ske vid 19-tiden lördag 5/10. 
Stig ansåg att det var ett lämpligt till-
fälle att Norrlandssektionens ordfö-
rande presenterade sig för den "nya 
medlemmen med sin nya bil". 

Stig hämtade Anders på utsatt tid och 
de åkte in till stan där de skulle in-
vänta killen från Burträsk. Mötesplats 
var på parkeringen vid Umeå järn-
vägsstation vid 19-tiden. När herrar 2 
x Johansson satt i Johansson d.ä. bil 
(Stigs bil) av tyskt ursprung, kom så 
Bosse och Lena Nordström passeran-
des, varpå de vänder tillbaka och 
stannar till. De undrar naturligtvis vad 
som är i görningen. Stig berättar om 
Burträskar'n och Saaben. 
- Då tar vi oss tid och är med vi också, 
sa Bosse, som dock poängterade att 
de hade egentligen bråttom till Vän-
näs. Anders undrade vad de skulle 
dit för. 
- Ööh, jo vi ska hälsa på svågern i 
hans nya hus, blev den nödlögn som 
fick duga för att inte avslöja något. 
Strax därpå tog Stig upp mobiltelefo-
nen och ringde nåt samtal varpå en-
staka fraser gick att höra. 
- Jaha! Va, vadå? Har ni parkerat där, 
bakom alltså? Ja, ja då kommer vi dit. 
Hej! 
Stig berättade att grabben från Bur-
träsk parkerat bakom Great Eastem, 
en restaurang en liten bit bort. 

Det lilla sällskapet med Johansson d. 
ä. i spetsen gick då en kortare pro-
menad till mötesplatsen. Väl framme 
kan inte Anders upptäcka någon med 
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en Saab och ser fundersam ut. Detta 
något fundersamma ansiktsuttryck 
skulle förändras till ännu mera an-
märkningsvärda anletsdrag, när så 
plötsligt hans granne Christer uppen-
barar sig i restaurangens entrédörr. 
Christer, som för tillfället var upp-
klädd i sina allra finaste "gå bort och 
hälsa på festkläder". 
- Välkommen, välkommen! sade 
Christer till det lilla sällskapet som 
stod utanför entrén. 
- Nu kommer ni in hit, fortsatte Chris-
ter alltmedan Anders fortfarande såg 
ut som han sett spöken och dessutom 
inte förstod någonting av händelse-
utvecklingen. 
- Ööh, men, men jag ska, vi ska inte 
inte hit, lyckades till slut Anders få 
fram ur sitt vid det här laget rätt så 
märkliga utseende. Det lät som nå-
got fornnordiskt språk. 
- Visst ska vi gå in här, vi har ju bord 
åt dig, sa Stig med ett stort leende i 

hela ansiktet. 
Väl inne vid de dukade borden fann 
Anders alla övriga, fru och vänner sen 
tidigare på dagen. Ännu en gång hade 
de lyckats föra jubilaren från Anumark 
bakom ljuset. 

Asiatisk mat stod på menyn denna 
kväll, där stämningen var på topp. 
Kvällens samvaro avslutades vid 23- 
tiden. 

Ett stort tack till Rose-Marie som re-
gisserat denna dag tillsammans med 
Christer och Stig. Vi övriga tillsam-
mans med jubilaren fick en dag i ab-
solut toppklass. 

Vid pennan: Bosse Nordström 

P.s Lita aldrig på någon i närheten av 
större födelsedagar. Allra minst på din 
fru. 

Kassören informerar 
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2003. För att ej missa något 
nummer av Bakrutan och uppdatering av medlemskortet betala avgiften se-
nast 2003-01-31. 

I detta nummer av Bakrutan ligger inbetalningskortet för avgiften 2003. Skulle 
ni av någon anledning tappa bort detta inbetalningskort går det att använda ett 
vanlig inbetalningskort med angivande av vårt postgironummer. (Se sidan två) 
Glöm ej att ange namn och adress på inbetalningskortet. 

/Mats Carlsson 
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i Norrland skvallrar om. . . 

... I en annons i en norrländsk tidskrift har följande hittats under rubrik FÖR-
LORAT - Borttappad Sonettägare önskar återfå hjul mot beskrivning. Generös 
hittelön utgår. Svar till T.E. Däckhaus" 

Man kan ju undra vad som avses med annonsen? 

... Att Lyckseles skogsmossemuseums lokaler nu är överfyllda till brist-
ningsgräns, sedan lokala inlandsutgrävningar slutförts. Om det blir en snörik 
vinter är rasrisken överhängande. Pga detta erbjuds nu vissa delar till försälj-
ning, dock ej till lägsta pris. Föreståndaren väntar otåligt på första kund, som 
erhåller kopior av kvitton som bonus. (Obs fjolårets.) 

... Stig Johansson som enligt ryktesvägen skall bli storkonsument av 2-takts-
olja. Förutom Saabarna behövs olja till ett hundra- (100-)tal motorsågar som 
skall tankas. Alltså måste Stig ha över 1000 hektar skog att röja. Samtliga 
oljebolag erbjuds komma in med offerter. 

AndersJonsson som numera bara tänker på golf. Förmodligen har han 
bollar på loftet. Han efterlyser specialinredning till sin Saab 96-62, där golf-
klubbor, bollar och regelböcker kan transporteras. Dessutom gärna en golf-
motor för snabba insatser i gräsbiljardens värld. 
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... Samuel Edlund med sin rosafärgade Saab 95 cab, som tillsammans med 
kompisar körde 30-talet mil till en bilträff i inlandet i T-shirt och shorts. Följ-
den blev att de höll på att förfrysa sig. Enligt färska uppgifter har de nu 
inskaffat rattmuff, pälsmössor och lovvikavantar, så nya strapatser äro att vänta. 

... Bo Nordström som har tvingats använda källardörren varje gång hu-
sets ytterdörr skulle låsas. Husnyckeln var spårlöst försvunnen. Nyckeln åter-
fanns efter ca 3 veckor inlåst i Saab 96:ans handsfack, då han letade efter 
Saabens startnyckel, som också kommit på avvägar. Startnyckeln återfanns 
inlåst i bagageutrymmet. Begynnande demens? undrar oroliga som är insatta i 
nyckelletarbestyren. 

... Rune Danielssons Saab 96, den lär visst bara gå att köra i max 80 km/h. 
Så därför rekommenderar vi på Djungeltrumman att han låter omregistrera sin 
Saab till tung lastbil. Då lär ju fartresurserna räcka till. 

... Anders Johanssons födelsedagsfirande som nu äntligen är över. Nästa 
jubileum planeras till år 2012, trots ihärdiga rykten att han tänker åka till 
månen, för att slippa överraskningar. 

...Anders Långström som Djungeltrummans utsände träffade hemma vid 
stugknuten. Han berättade att han letade nya knutar till sin 96:a —65 års mo-
dell. Så vi på redaktionen föreslår att han tar kontakt med Knut Knutsson i 
Knuttorp så kanske han kan lösa några knutar. 

Bakrutans positivsida ! 
Rubriken har inget att göra med musik men med bra vibrationer. 
Hit kan ni skriva om ni haft kontakt med något företag eller någon klubbmed-
lem som hjälpt er på ett bra sätt, sålt grejor till bra pris eller kommit med bra 
mektips mm. Det är viktigt att vi alla försöker att sprida goda idéer och exem-
pel till andra. Till Mektipsrutan tar vi gärna emot tips, stora som små. 

Har någon medlem testat elektroniskt tändsystem till tvåtaktaren eller V4:an? 
Hör i så fall av er till redaktionen så vi får skriva några rader om erfarenhe-
terna. 

God Jul och Gott Nytt Saabår 
önskar Martin Stenlund 
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Saabdrag i Be(ä)lgien! 
Så var det då dags för årets in-
ternationella träff i Belgien. Klub-
ben SAABFREAK (vågade inte 
köpa klubbtröjan med deras jätte-
dekal på ryggen) anordnade 
denna träff på rekordkort tid 

Vi, var Anders Dackemyr från Väs-
terås i sin fina 95, 67:a, Micke Isaks-
son från Bössebacken i sin 96-67:a 
och jag själv i Sonett II V4-68:a, som 
samlades hemma hos mig en ons-
dagskväll och körde på morgonen till 
Görlöse i Danmark för att hämta Dan 
Jensen som skulle åka med mig. 

Att köra med Sonetten kan tyckas vara 
lite dumdristigt med tanke på att bi-
len stått stilla i jag-vet-inte-hur-många-
år och inte genomgått någon reno-
vering utan bara startas upp. Visser-
ligen med en tur till Norge som upp-
värmning och som gick bra, men i 
alla fall. Men det hela hade blivit en 
fix idé, att bevisa för omvärlden att 
man kan åka på långutflykt med två 
personer, ett stort tält, campingbord 
och två stolar, riktiga solstolar, inga 
fjolliga små pallar och därtill sov-
säckar och liggunderlag, och allt li-
vets nödtorft därtill. Och det gick, 
men fullt blev det! 
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Nåväl. Dan lastades in och iväg vi 
for och fruktansvärt hett var det. so-
len sken alltsä. Efter bara nägra fa 
kilometrar hördes det nägot konstigt 
ljud när jag tryckte pa gaspedalen och 
sedan blev det konstant. Snabbt stopp 
vid vägkanten och innan vi kom ur 
bilen diagnosterade Dan det till ett 
löst hjul. tycket riktigt höger fram-
hjul var pä väg att lossna. Som tur 
var rullade det aldrig förbi oss. Efter 
att ha spänt alla hjulen akte vi vidare. 
Temperaturen i bilen visade pa -45 
grader i skuggan. vi  svettades och la 
en keps över termometern för att 
slippa se eländet. Batturen över 
Rödby-Puttgarden förlöpte utan 

incidenter och vi intog en välbehöv-
lig lunch. Pä Autobahn höll vi den 
överenskomna hastigheten 100 km.' 
tim utom da ett regnoväder modell 
större drabbade oss utanför Hamburg. 
Jag lag först eftersom jag hade co-
driver, plötsligen lade min vänstra 
torkare av. Här var goda räcl dyra men 
en liten rastplats dök oväntat upp. 
Snabbt högerblink och Anders hakade 
pä, däremot lag licke i omkörnings-
filen och hade inte en chans att köra 
in ja avfarten, han försvann i regn-
diset. När vi stannar star plötsligen 
herr Isaksson pä rastplatsen. Kan man 
inte köra in pa avfarten gar det ju att 
köra in pä utfarten! Nägot större fel 
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pä torkararmen var det nu heller inte, 
ett litet chims hade lossnat så det var 
bara att spänna fast den igen, något 
våtare än vi var tidigare körde vi vi-
dare. Glädjande nog visade sig So-
netten vattentät under hela resans 
gång, till skillnad frän vissa andra 
bilar! 

Pä kvällen snubblade vi nästan över 
en campingplats. den var uppenbar-
ligen inte sa där våldsamt populär (vi 
hörde bruset frän motorvägen) vi var 
totalt ensamma, men det gick bra i 
alla fall. Pä morgonen drog vi vidare. 
kom in i Holland. det känns lite märk-
ligt att inte se några gränsvakter. tul- 

lare etc. har man 
inte ögonen och 
kartboken med 
sig märker man 
inte att man 
kommit in i ett 
nytt land. Fram 
till nu hade det 
bara varit en 
lang transport- 
sträcka men hä- 
danefter var vi 
tvungna att läsa 
kartan ordent- 
ligt. Holland och 
för den delen 
Belgien består 
mest av motor- 
vägar enligt kar- 
tan. men vi 
lyckades tråckla 
oss igenom, jag 
tror vi körde fel 
en gäng, men 

det reparerade vi utan större problem. 
På eftermiddagen anlände vi så till 
hotellet i Beveren för incheckning och 
träffade förstås flera gamla vänner och 
bekanta. Vi körde vidare till den till- 
fälligt anlagda campingplatsen som 
lag vid sidan om hotellet. det var 
nägon slags ängsmark eller hage där 
man slagit gräset, dragit el. satt upp 
TVA Bajamajor och en soptunna. Inte 
si värst imponerande. Duscha fick vi 
göra pa hotellet, arrangörerna hade 
bokat tya rum för kroppsrengöring 
vilket efter papekande utökades till 
fyra. Upp med tälten. in till stan för 
proviantering. tillbaka till campingen. 
Fram med bord och stolar, mat och 
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dryck dukades upp... då började det 
regna. Snabb inflyttning i tältet som 
är stort, där vi njöt av vår mat tills jag 
upptäckte att jag ätit skinka (väl 
gömd) jag är vegetarian sedan över 
tjugo år tillbaka så det var inte så bra. 
Nå, regnet slutade och alla kröp ut 

Nu gjorde sig min mage påmind så 
jag låg däckad fram till kvällen. Un-
der tiden arbetade Dan med en trilsk-
ande 96:a tvåtaktare från Tyskland 
som blivit bogserad trettio mil! Vad 
Micke och Anders gjorde vet jag inte. 
På kvällen var det middag på hotel- 

för att umgås med varandra och det 
blev sent som vanligt. 

Nästa dags morgon började med 
marknad, men ingenting gick att 
köpa, allt var så otroligt dyrt. Vad sägs 
om reservdunk till 99, att ha i reserv-
hjulet 200:-, kromad grill till 900 turbo 
i inte så bra skick 800:-, modellbilar 
som jag själv köpt i Sverige för mel-
lan 500-900:- kostade 1500: —. Jag tror 
heller inte att det såldes så mycket. 

let med god mat och dryck och de 
traditionella tacktalen och utdelning 
av gåvor till arrangörerna. Efteråt blev 
det musik och dans men ragg-
koefficienten är ju lika med noll, och 
en nedsatt hörsel (min) gör ju inte 
saken bättre, så Dan och jag beslöt 
oss för att gå till tältet medan 
ungtupparna satt kvar. Men dit kom 
inte jag på de närmsta timmarna 
skulle det visa sig. Det slutade med 
att jag diskuterade affärer över ett glas 
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whiskey klockan kvart i tre på mor-
gonen. 

Glad i hågen vaknade jag upp nästa 
morgon och vi intog en frukost på 
hotellet som hette duga båda ifråga 
om mängd och pris. Det enda som 
fattades (enligt Ian Studley) var gröt. 
Vi återvände till campingen och rev 

stad. Vi väckte stor uppmärksamhet 
när vi körde runt i gamla stan för att 
hitta parkeringsplats till alla tre bi-
larna. Någon skrek nedlåtande ord 
typ, Porsche! När dom såg Sonetten, 
men jag tog inte illa vid mig. Givet-
vis började det vräka ner med regn 
även här men vi räddade oss in på 
en pub. Vi lämnade Brugge för att 

tälten för att sedan bege oss till 
Brugge, givetvis kom det några drop-
par regn och mina torkare fungerade 
inte alls. Regnet slutade och vi stan-
nade för att åtgärda problemet innan 
nästa regnskur skulle komma. Det 
visade sig att dom bara hade fastnat i 
motorhuven. 

Brugge var en gammal fin romantisk 

köra längst med kusten, norrut och 
till sist kom vi till Blankenberge. Vi 
fann en campingplats som i princip 
bestod av stationära husvagnar, vi fick 
två minimala platser. I den ena lycka-
des vi pressa in alla tre bilarna och i 
den andra fick vi precis plats med 
tälten. Grannarna gjorde stora ögon 
och nu kallades Sonetten för Ferrari 
(det blir värre och värre). Just när vi 
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satt upp tälten och tagit fram stolarna 
börjar det att ... just det, regna! På 
morgonen skulle Dan gå och köpa 
bröd och vi andra laddade för fru-
kost och vad händer, jo, himmelen 
öppnar sig. In i tältet och Dan förblir 
förståligt borta. Det tog väl en halv-
timme innan frukostbröden kom. Ef-
ter att ha ätit oss nöjda och mätta 
styrde vi så kosan hemåt. Om den är 
det inte så mycket att orda om mer 
än att det inte är någon höjdare att 
köra i dessa länder, massor med tra-
fik och motorvägar. Hur som helst 
återvände vi till samma campingplats 
som när vi körde ner. Upp med täl-
ten, fram med stolar och bord och 
himmelns portar öppnar sig och då 
menar jag verkligen öppnar sig! Då 
vi redan beslutat om att äta på en 
restaurang som låg granne med cam-
pingplatsen sprang Anders till sin bil 
(den var ju störst) körde fram till täl-
tet och in hoppade vi andra mycket 
fort. Bilen immade igen på två sek-
under blankt och Anders höll på att 
sätta oss ute i skogen, f.ö. fick vi vat-
tenplaning också då det bildats små 
sjöar på området. Vi hade bara tur 
som inte hade satt våra tält just där... 

På morgonen blev vi rånade när vi åt 
frukost på ett Raststätte på Autobahn: 
Jag blev av med 80:- för en kopp 
kaffe, ett wienerbröd och en ostfralla 
och de andra blev lika illa drabbade. 

Så lyd vårt råd: Ät inte på restaurang- 
erna längs motorvägarna i Tyskland! 

Nå, av det bar på motorvägen och 
eftersom vi var ute i god tid körde vi 
in om Läbeck, men det skulle vi inte 
gjort, hela stan var en enda stor trafik-
propp och bilarna ville gärna koka. 
Vi hittade parkeringsplats och så gick 
vi in mot centrum, jag tänkte visa de 
andra en stor och bra leksaksaffär (vi 
skulle ju köpa modellbilar) men tji 
fick vi. Den var nedlagd, jag trodde 
knappt det var sant. Vi åt en lunch 
istället och gick sedan mot bilarna. 
Cirka fem hundra meter från dem 
kom de välkända dropparna ned på 
våra huvuden. Det blev en lätt språng-
marsch innan vi fick biltak över hu-
vudena. Till Travenainde anlände vi 
utan köer eller väntetid, bara ombord 
på färjan och hem till Görlöse där vi 
fick en behövlig och god fika efter 
att ha släppt av Dan. Upp till Helsin-
gör i ett fläng. Jag låg sist när vi kom 
dit men i färjeterminalen körde små-
pågarna fel så jag hamnade först. I 
Helsingborg skildes vi åt, Micke körde 
hem till sig och Anders följde med 
mig hem. Därefter var det torrväder i 
över en och en halv månad! Vi var 
eniga om att så rena har aldrig våra 
bilar varit efter en sommarsemester. 

Text & bild: Ulf Stenson 
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TOX 132 
Det här är TOX 132, en briljantgul Saab 99 -73. Bilen är ett bevis på att Saab 
alltid har legat i framkanten av utvecklingen - inte bara tekniskt och 
designmässigt - utan även när det gäller registreringsskyltar. Sedan broschyren 
för 1973 års modeller kom ut hösten 1972, har jag väntat att få se TOX 132 ute 
i trafiken. Jag fick vänta i 30 år, men nu finns TOX 132. Men det är inte en 
Saab 99 -73 som bär denna skylt. Enligt Bilregistret är det en Volvo S70 eller 
WO i Stockholm. Om ni ser denna Volvo, sänd då en tanke till den briljantgula 
Saab 99 -73 som var först med skylten för 30 år sedan. 

Text: Knut Edhborg 
Bilden hämtad från Saab-broschyren Saab 99-73 
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Över 30 bilar letade sig årets träff 
som hade sin startplats utanför 
Dalby. Slingan var lagom lång och 
bättre väder gick inte att fri i 
denna, vår natursköna miljö. Själv 
fick jag nästan värmeslag p.g.a. 
strejkande värmereglage. 

Att räkna upp alla bilar later sig inte 
göras här men modellspridningen var 
stor, allt mellan 93:or och nya 900. 
För att nämna nagra sa kom det fyra 
ekipage fran broderlandet i väster. i 
detta fallet Danmark. ( längre norrut 
hade det ju blivit Norge). Manga Son-
etter dök upp som vanligt (sju st). 
tya jubileumssaabar fran 1980! en fin 
Svensk-Schweizisk 93:a och den fi-
naste 900 i originalskiek jag nagon-
sin sett (det säger inte sa mycket). 

Som sagt inte bara skåningar letade 
sig hit. bröderna Jensen som verkar 
ha prenumeration på vara träffar 
tyckte det var så trevligt att dom kom 
en dag för tidigt! Men man kan å an-
dra sidan inte fä för mycket av Skåne? 
Nu pratar jag inte om den i flytande 
form. alltsa! Mänga andra bilar värda 
att nämna fanns med. likaså perso-
ner. men jag avrundar med att säga 
att Skåneträffen är på väg att bli nä-
got stort och det kan vi tacka arrangö-
rerna Lars-Åke och Michaels - rediga -
PR-kampanj för och givetvis alla ni 
som tog er dit. Väl mött nästa är! 

Text & 	Ulf Stenson 
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tMotorhistoriska Riksförbundets NyhetsblaP 

PÅGÅNG 
\:Tel 08-3028 01 • Fax 08-31 27 06 	Nr 5 okt. 2002 Årgång 10 ,/ 

Sverigeklassikern 2003 går i Kungsbacka 
MERF tilldelar Kungsrallyt Sverigeklassikern 2003. Kungsrallyt anordnas av 
Club Mc-Veteranernas lokalavdelning i Kungsbacka. Sverigeklassikern 
Kungsrallyt 2003 körs i trakterna kring Kungsbacka Kristi himmelsfärdsdagen, 
torsdag 29 maj 2003. 

Det i Västsverige välkända Kungsrallyt firar i år 25-års jubileum och man plane-
rar även många aktiviteter och utställningar i samband med rallyt. 

Vi återkommer under vintern med mer information i PåGång om Sverige-
klassikern Kungsrallyt 2003. 	 CZ 

Förslag till ny fordonsförordning på remiss till Bryssel 
I tidigare PåGång har vi berättat att myndigheterna arbetar med ny fordons-
lagstiftning som planeras träda i kraft 1 maj 2003. 1 dagarna har Närings-
departementet färdigställt ett förslag som skickats till EU i Bryssel för godkän-
nande. 

Enligt vad MHRF erfar föreslås inga förändringar i nuvarande regelverk rörande 
de historiska fordonen, förutom krav på periodisk kontrollbesiktning av bussar 
för personbefordran av samtliga årsmodeller, alltså även bussar tillverkade före 
1951. Det går helt i linje med 1VIHRF:s syn på trafiksäkerhets-höjande arbete 
och är en utveckling i rätt riktning. 

Under hösten kommer MHRF att träffa representanter för Näringsdepartementet 
och Vägverket för att diskutera detaljerna i det nya lagförslaget och andra frå-
gor rörande de historiska fordonen i Sverige. CZ 
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Tomtebogatan 33, 113 38 Stockholm 
E-post till kansli: mhrf@mhrf.se  
Hemsida: www.mhrf.se  
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Trafiksäkerheten under rekordsommaren 

När årets evenemang,skalender kom ut 
kunde vi konstatera att antalet evene-
mang för år 2002 skulle slå alla tidi-
gare rekord. En otroligt lång, varm och 
solig sommar över hela värt avlånga 
land har gjort att så gott som alla eve-
nemang samlat deltagare i rekordantal. 

Vi har alla också kunnat glädja oss åt 
att i den dagliga trafiken få se åtskilliga 
äldre fordon. Att se ett sådant ute i tra-
fiken blir för många en stor glädje och 
har oftast också en dämpande effekt 
på dagens hetsiga trafikrytm. 

Nr1 på MHRF kände en viss ängslan 
över att mängden av äldre fordon i tra-
fiken skulle innebära många olyckstill-
bud. Försäkringsfallen skulle kunna bli 
fler än vanligt och kanske påverka våra 
låga premier i negativ riktning. 

Så har emellertid inte blivit fallet, utan 
antalet försäkringsfall ligger inom nor- 
mala gränser när detta skrivs i sista 

veckan av september. 

Riksförbundet vill därftir tacka alla er 
som gjort denna sommar till en enda 
stor tillställning för äldre fordon och för 
att ni uppträtt föredömligt i trafiken så 
att vår kära hobby får behålla sin po-
pularitet. 

Enkla undersökningar har också fast-
ställt att allt fler bilägare följer "kon-
troll före körning" som presenterades 
i PåGång i våras. 

Våra motorcyklister hade inte möjlig-
het att öva "träningsprogrammet" i 
samma PåGång eftersom detta var 
något försenat, men intresset verkar att 
vara stort inför nästa säsong. 

Trafiksak• erhetsansvarig vill'därför till 
Er alla överlämna en stor bukett blom-
mor som tack för säsongen som gått. 

Rune Björck, trafiksäkerhetsansvarig 

International Historic Vehic.le Organisation 
www.ihvo.org  

Obs! Detta är en forkortad version av "På Gång". Vill du läsa hela numret så 
titta på: WWW.MHRF.SE  
/Red 
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BAKRUTAN 

Lokala träffsamordnare 

Är du sugen på att träffa likasinnade i Uppsala och Uppland? Kontakta Saab-
klubbens lokala träffsamordnare Lars-Åke Karlsson på 018-36 77 06 

Är Du sugen på att hitta likasinnade i Gästrikland med omnejd? Kontakta 
Saabklubbens lokala träffsamordnare Martin Agstam på 026-1291 26 

Återkommande träffar 

NYHET! 
Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till kvällsträffar i Umeå Veteranbils 
Sällskaps klubblokal i Umeå. Från och med september månad har vi möjlighet 
att disponera UVS klubblokal, den tredje helgfria måndagen varje månad mel-
lan 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. Inb: Kontakta Anders Johansson på 090-1860 26 

Träffar 2003 
19 januari Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till Årsmöte. Se sepa 
KL 13:00 
	

rat kallelse och dagordning. Plats: Umeå Veteranbils Sällskaps 
klubblokal, Storgatan 67, 1 tr i Umeå. 

31 januari 	Gammalsaabens venner inbjuder till Vinterträff i Norge. Se si- 
dan 32 för ytterligare information. 

1 mars 

16 mars 
KL 13:00 

Saabklubbens Go-Cart mästerskap. Det är dags att göra upp 

om vem som är 2003 års Go- Cartmästare i Saabklubben. Var 
och en kör ett antal kval-heat och sedan görs det hela upp i 

en rafflande final. Efteråt, på kvällen, går vi ut och äter en god 

bit mat tillsammans. Plats: Lämplig Go-Carthall i Stockholms-

området. Anmälan: senast 15 februari. För mer information ring 
Fredrik Ekendahl på 070-587 88 01 

Östgöta Saab Klubb inbjuder till årsmöte. Plats: Hansgården i 
Ljungbro. Vägbeskrivning: Från Linköping kör väg 36, sväng 
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av mot Ljungsbro i rondellen. Kör in mot Ljungsbro, vid för-
sta trafikljuset sväng höger och sedan vänster in mot Ica. 
Hansgården är huset bredvid Ica. Info: Kontakta Peter 
Bjuurström på e-post: saab9567@hotmaiLcom 

Saabklubbens Norrlandssektions styrelse arbetar med att ordna 
ett studiebesök, likt det vi gjorde i fjol på Umeå brandstation. 
Mer information om var, när och hur kommer senare. 

Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till träff i samband med 
Umeå Veteranbils Sällskaps och Norrlands Motorhistorikers år-
liga Nydalaträff. Vi deltar med våra bilar och en mindre buss 
med utställningsmaterial samt filmvisning. Exakt datum med-
delas senare. 

25 maj 	Saabklubbens Skåniasektion inbjuder till Saab-marknad. Mer 
KL 10:00 	information kommer senare. Plats: Saxtorp. 

25 maj 	Östgöta Saab Klubb inbjuder till vårträff. Fler detaljer kommer 
i nästa Bakrutan. 

juni 	Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till kvällsträffar under 
sommaren. Vi räknar med att under sommaren försöka ordna 
kvällsaktiviteter en gång i veckan. Vi hoppas kunna samla ett 
gäng runt en kopp kaffe och snacka en stund utan ambitioner 
om storverk. Förslag om utflyktsmål tas gärna emot av styrel-
sen för Norrlanssektionen. Kontakta: Anders Johansson på 
090-18 60 26 

13-15 juni 	Saabfastival i Trollhättan. Mer information kommer senare. 

10 augusti 	Saabklubbens Skåniasektion inbjuder till sin årliga Sommarträff. 
Mer information kommer senare. 

16 augusti 
	

Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till augustiträff. 
Exakt tid och plats meddelas senare. Troligtvis kommer träffen 
att gå av stapeln i krokarna runt Lycksele. Info: Stig Johans- 
son 090-31743 eller Åke "Lappen" Bäckström 0950-15174 

7 september Östgöta Saab Klubb inbjuder till Saabmarknad. 
Plats: Gistad. Mer information kommer i nästa Bakrutan. 
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VINTERTREFF 2003 
Gammalsaabens Venner 

ensker hjertelig velkommen tul 

ZIPSPLU  
31. januar —2. februar, 

Dagall, 3580 Geilo 
Telefon: 32 09 37 00 Fax: 32 09 38 10 Mobil.: 900 27 100. E-post : dagali- 

hotel@online.no  
www.daciali.no   

Dagali ligger på grensen mellom Numedal og Hallingdal, 25 km syd for Geilo, 875 m. o .h., 
Hjemmekoselig atmosfwre, med bl. a. gammel peisestue fra 1750.Ekte hjemmelaget norsk 
mat, bygget på tradisjoner. 
Store oppholdsrom og spisesal. Bar med alle rettigheter. Badstue, solarium, trimrom og 
lekerom for barn. 

43 gjesterom, alle med dusj / wc — noen ogsä med balkong. 
Ake - / skibakke for små og store rett utenfor hotellet. 

Kort vei til 
Daqali Skisenter 

( 3 km frA Dagak Hotel) 

T-krok heis ; 1215 m lang. 4 nedfarter fra 1300 til 1600 m.. Barneheis. Skiutleie, slalom, 
telemark, snowboard. 
Akebakke på 1900 m. lengde for spesialkjelker som trekkes opp med T -krok heisen.Meget 
bra turloypenett ( 515 km preparerte tu rloyper ). Lune loyper i skogsterreng.Lette og 
krevende loyper i heyfjellet. Lysloype 2,5 km. 
Sikkert ä ferdes i — ingen rasfare. Her finnes aktiviteter for hele familien, og når vi i tillegg 
får more oss med isbanekjoring hele lerdag, skulle vel alt li gge til rette for en opplevelsesrik 
helg igjen 

NOEN AVSTANDER : 
Oslo : 220 km., Bergen :251 km., Larvik : 253 km., Kristiansand : 444 km 



PROGRAMmet 
blir omtrent som i fjor : 

Fredag:  
Ankomst, innkvartering, og hyggelig sarnywr ved middagsbordet eller i salongene på 
hotellet utover kvelden. ( Husk at man må innfinne seg innen kl 2100 for å få servert  
middag)  

Lordaq :  
Da vi har isbanen tu l disposisjon hele denne dagen har vi ikke lagt opp tu l familielop , 
men en eller annen form for konkurranse skal det imidlertid bli. Bl.a. kjoring på 
idealtid på banen, 
og akekonkurranse utenfor hotellet, slik at vi får en grunn tu l å ha premieutdeling ved 
middagen om kvelden 
Vi skal også prove å få tak i en som kan instruere oss vanlige dodelige 
"sondagskjorere" i "Isbanekjoring-kunsten" 	 
Fra ca kl 1000 og frem tu l lunchtid vii vi avvikle "familiekonkurransen" , og evt. 
kjoreinstruksjon, og det betyr at i disse timene vii kjoringen foregå i normal- tempo... 
Videre utover dagen, fra ca. kl 1400 -tu kl 1800  vii det bli "fritt fram" for de 
superskodde fartsfantomene 	 
Chef Terje vii serverer den tradisjonelle "isbane-suppe" v. banen en eller armen gang 
i lopet av formiddagen.) 
Ca kl 1500  vii vi avvikle akekonkurranse for små og store (på rumperacer og 
akebrett) utenfor hotellet. 
Ca kl 1900  er det duket for middag.... 

NYTT AV ÅRET: Da enkelte har gitt uttrykk for at den kvinnelige delen av deltakerne 
kanskje har behov for andre opplevelser en isbanekjering, skigaing etc., har vi gjort avtale 
med hotellet om at det (hvis interessen er stor nok -) vii bli kjort en "shoppingtur" med 
minibuss tu l Geilo lerdag formiddag. 
Start utenfor hot, kl 1000- med retur fra Geilo kl. 1400. Pris per p. kr. 30,-. 

Sondag : - Går som regel med til hyggelig prat, pakking og hjemreise 
Som dere ser er det igjen lagt opp til en avslappet weekend, hvor alle gjør akkurat 

det de vii — 

Vi håper å se riktig mange GSVere i Dagali denne helgen 

VEL MOTT ! 

*** 

ISBANEN 

"KJOREREGLER" 2003,  

Det er tillatt å kjore med rallypigger for de som måtte onske det. 

Kiorinq tillates kun for biler som er registrerte og pameldte tu l treffet.  

All kjoring på eget ansvar.  
Husk å sjekke om forsikringen dekker evt. skader v. denne type kjoring 



På hotell / hytteområder og lokalveier ber vi om at det vises vanlige hensyn, så so 

kjoring i moderat fart uten uniadvendio motorstoy. 

Ztere.0  
tilbyr opphold tu l folgende priser : 

Hotelrom( måltider inkL)  for hele weekenden,: 
(Fredag : middag v. ankomst ( inntil kli 2100 ) Lordag : frokost , lunch og middag .Sondag: 
frokost) 

PRISER (per voksen person ) i: 

Dobbeltrom Kr. 1240,- 
"Combrrom (seng+sovesofa) Kr. 1040,- 
Enkeltrom Kr. 1440,- 

Barn : 
Under 4 år gratis i foreldrenes seng. Oppredd seng (engangsbelop) kr. 100,- 

4t11 10 år : kr. 310,- 
10 til 13 år : kr.430,- 
13 til 15 år : kr. 590,- 

Hotell bestilles av hver enkelt.  
Dagali, 3580 Geilo 

Telefon: 32 09 37 00 Fax: 32 09 38 10 Mobil.: 900 27 100. 
E-post : dagal -hotel@online.no  

9K++ 

Det finnes også utleiehytter i nwrheten : 

Ryberq Hytter, tlf. 32093736 

1 roms /2 roms. Vann, wc/dusj i fellesanlegg. Hyttene er av enkel standard. Det er 
madrasser i sengene, men alt annet sengetoy må medbringes. Det finnes enkelte 
kokekar, men man må medbringe dekketoy,  , bestikk etc. 
Matvarebutikk finnes rett over veien. 

Svendsen Hytter, tlf. 32093783 
2 stk hytter m. 4 sengeplasser. Stue , 2 stk soverom, kjokken m. utstyr. Innl. vann / 

wc. Sengetoy må medbringes. 
Pris v. Foresporsel. 

Hytter bestilles av hver enkelt.  

Hytteboere er ve/kommen til å innta måltider i hotellet til folgende priser (per p.): 
Frokost buffé kr. 80,-. Lunch buffé kr. 140,-. Middag (3 retter) kr. 200,-. 



Deltaqerpriser for vintertreffet :  
Kr. 100,- per bil 

- som kan betales kontant tu l Anne ved fremmete. 

Påmelding / Registration tu l vintertreff 2003, 
Dagali, 31.januar —2. februar 

Navn / Name : 

Adresse : 

Postnr. / Sted / Place : 

Tlf /Phone / fax / e-mail : 

Antall voksne / adults : 	 

Barn/children 0 - 4 : 	 4 - 10 : 	 10 — 14: 	 14 - 16 : 	 

Ankomst /Arrival : fredag / Friday :  	lordag / Saturday : 	 

Påmeldino senest / Req. latest 7. januar / January tu l / to  

Anne Andersen, H. Hakonsonsgt. 12, N-2316 Hamar. TIE / faks 62527177 
E-mail: annander@c2i.net  

Husk å bestille overnattinq på Daqali Hotenyttene innen samme frist  

Deltakeravgiften / Participation fee ( NOK 100,- per bil / car ) betales altså kontant tul 
Anne v. ankomst./ - to be payed on arrival 

Lurer du på no' ? 	 Ring Anne .... 
Questions ') 	 Call Anne 	 

OBS! 

Kun for utiendinger / For foreigners only : 

Wanted accomodation : 

Hotel :  

Double room : 	 Combi : 
	

Single room : 	 

Cabin : 	 
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NYHET! 
Vevaxelrenovering! 

Endast: 2000 
Detta ingår: 

• Nya lager (6207) 

• Nya högkyalitetsnålar i storändan 
(ersetter gernla rullhållare) 

• Viktad 

Priset gäller vid inbyte av ist beg. axel. 
Frakt samt Postens avgifter tillkommer. 

Michael Bergman 
011-13 70 33, 0735-73 49 22 

E-post: saabetelia.corn 

NONN El IE ROOM 

2-stroke 
RACING 

BAKRUTAN 

Norrlandsnytt 2002-11 

Hej på er alla! 

SSK Norrlands styrelse har på ett un-
gefär, planerat vad som skall ske un-
der år 2003 (se träffsidan) men är för 
den skull öppna för förslag och idéer 
från er medlemmar, för det är ju i 
slutändan ni om ska trivas och ha kul 
på våra möten. 

Vi avslutar år 2002 med ett årsmöte i 
Umeå den 19 januari och kallelse till 
detta finns på annan plats i denna 
tidning (se sidan 36). Vi bjuder på 
fika och alla medlemmar är väl-
komna! 

Vi vill också uppmana er som skall 
besöka dessa träffar att kolla i det 
aktuella numret av Bakrutan ifall det 
har blivit några ändringar i sista stund. 
En titt på Saabklubbens hemsida är 
nog det bästa sättet att få aktuell in-
formation eftersom Bakrutan har en 
förmåga att komma ut lite sent ib-
land. 

Styrelsen för SSK Norrland vill med 
dessa ord önska alla medlemmar en 

God Jul & Gott Nytt År! 
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BAKRUTAN 

KALLELSE 

Årsmöte SSK Norrland Söndagen den 19/1 2003 
Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal på Storgatan 67 1 tr. 

Kl. 13.00. 
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: 

*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. Övriga frågor. 
15. Mötets avslutande. 

Efter mötet åker vi till Go-carthallen på Röbäck kl. 14:00. Där kommer klub-
ben att bjuda på fika och sedan åker vi några varv på banan! Vi kommer att 
ordna ett ekonomiskt bidrag för detta. Hur stort detta blir är avhängigt hur 
många som är intresserade av att köra. 
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BAKRUTAN 

nottlan.cäbiten  

papatazzidokument no:1 

Att SAABar tillverkats i Finnland är väl allomt känt — men att det skulle ha skett 
/sker i Helsingfors... 

Undertecknad har under ett stort antal är haft förmånen att med jämna 
mellanrum passera sagda ort och ställe ...området avpatrulleras ständigt av två 
typer — svarta, raggiga , med synliga välutvecklade hömtänder och svans.., trots 
detta blodtryckshöjande hinder har u noterat oerhörda mängder in- (ofta) och ut-
leveranser (inte så ofta?) av trubbnosar, långnosar, kombis storlek 95 - även d:o 
polisutrustade , rallybestyckade V4or... troligen Jyvälskylylyly..leveranser..., 
rallyröda montecarlos och nu senast i denna höst 2002... 
- upplyst av nattens häftiga norrsken EN 99combicoupe läckert midnattsblå.. 
..chassit syntes kraftigt streetraceuppgraderat typ SST och under den tänkta 
huven tronade med vulkanens inre mäktiga kraft 	kors i brallan.... 
..en uppgraderad V4-teknik....fourpistondrive under kompressorstyrt crossinsug 
med trattar av belgienbluetyp ....försök å håll kalsongen torr 	detta är nämligen 
inte enda häftigheten som sett ljuset under norrskenet... man börjar nästan tro på 
tomten igen ...mer om detta på nästa sida.! 

	

- exakt vart ovanstående år tar vi kanske en annan gång . 	.fitababla 

På tal om tomten.. undertecknad vill önska alla SAAB-värmer 
( noterat är de som dessutom är med i Svenska Opelklubben Idokt val..) 

en riktig 

Qool 7ti1 
gott tyngt Ar 
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nott1anc136tten. 

paparazzidokument no:2 doridalattliffen. ctlineri 2~2 
Norriandsgamisionens högsta SAAB-styre samlades alvarligt i ring 

- begrundade och dissekerade ytterst kritiskt sina trollhättekunskaper... 
får-d-.. var- .. hur,. när-.. kunde-., detta hända? 

- tja . största intressemummlet denna träff erhölls da en långnasa" frän 
Nordmalingskommun uppenbarade sig . 
En V4 	- familjesedan med barnstol 
Karosseriet 	- ett sorglöst rustikt yttre med mörka flamdekorationer i lacken. 

- en måste förlängd kortnoshuv döljde trimmad 2,8Iiters Ford V6 
- kraftigt avloppsdimensionerat avgaspaket inunder 
- samt för att komplettera imagen slutgiltigt. 	 styrdonet visades sig 

vara originalsportratt från en rallykadett 	vola" 	 hatt av! 

Intressant att denna apparat blev dagens publikmagnet bland idel glänsande amerikanare 
och européer.. .. det finns nog hopp för månskligheten anda — bara det mekats lite och 
därmed fått det att ryka/bullra/rulla 	 



BAKRUTAN 
Saabkrysset 
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• E E MI•» 
Vågrätt 

4_ Ar Saabklubben organiserade i 
5. saab nr 37 
7. "Pansaret' fast på svenska 
8. Sportig 99 
11. Mellan strålkastarna 
12. Tidig röd lack 
14_ Motorguru 
16. I mitten 
17. Cylindrar i 93:an 
20. För koll på bakomvarande 
22. Le Mansförare i en Saab 1959 
25_ Saab 91 
28. Håller temperaturen konstant 
30. Bra att ha på plåten 
32_ Över huvudet 
34_ Mäts i kilowatt 
36. Renar luft och bensin 
38. Mr Saab 
39. Kom på 92B 
40. Förgasarens efterträdare 
43_ Håller bilen på plats 
44_ Kom efter GT 
45. Fick snurr på Saab 
46. Råmaterial till kaross 
47. RC-stjärna 
48. Vanlig röd nyans  

Lodrätt  
1. Premiär på Saabs strålkastare 1971 
2. Ritade till Sonett 
3. Kartläsare sedermera informationschef 
4. Grå nyans GY4 
6. Ljungströms förnamn 
9. Saab nr 35 
10_ Utan tak 
13. Cylindrar i 92:an 
15. Ett rally Mellde vann 1950 
18. Bor Erik C i 
19. Blomqvi st i förnamn 
21_ M oss i förnamn 
23. Bra att växla med 
24. Håller temperaturen nere 
26_ Tidig Saabingenjör och förare 
27_ East African Rallye 
29. Färg B4 
31. Lånade ut motor till prototyp 
33. Y3I 
35_ Vann damklassen i Monte Carlo 
36_ Drar bilen 
37. tidig blinkers 
41. Mångsidig designer 
42. Saabs första sportmodell 

Ditt Saabkryss skickar du till redaktören senast 10 januari 2003. De tre först öppnade 
rätta svaren vinner något trevligt från vår klubbshop. Obs! Glöm inte ange din storlek. 
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BAKRUTAN 

Knep & Knåp 
Förra tävlingens rätta svar: 

Gummi är färskvara! 
— Med eller utan vulkanisering. 
Detta visste redan John Boyd Dunlop på 1800-talet. 
Det var han som vi frågade om i läsarfrågan nummer 3-02. 
Som vanligt har vår kunniga läsekrets skickat in svar och bland alla rätt in-
sända svar har vi dragit tre lyckliga vinnare som kan köpa något kul till jul i 
klubbshoppen. 

1. Magnus Myrenhammar, Fåkervägen 6, 832 94 On -viken 
2. Lasse Nilsson, Ringvägen 21, 880 51 Rossön 
3. Rune Danielsson, Språkgränd 11, 907 33 Umeå 

Knep & knåp redaktionen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt 
Saabknepår! 

England 
- bilistens paradis 

Er man glad i å bile og glad i gamle 
biler er England et ideelt reisemål. 
Skaff et godt kart og utforsk landet 
på nesten en uendelighet av små 
veger, de med enkel strek på kartet. 
Mange steder er det vakre kulturland-
skap som oftest krydret med gamle 
fine landsbyer, som for eksempel i 
syd i Surrey. Der finner man alltid en 
kro eller en (Mbar, ja gjerne flere. Ikke 
alle er like gode. Teft for å finne den 
Tette er en del av utfordringen. 

Et nett av meget gode motorveger 

forer deg til nettopp den delen av 
England som man vil utforske og der 
man vil forlate motorvegen. Kjorer 
man da en Saab, gjerne en gammel 
Saab vil man merke at England er et 
billand. Interessen for din bil vil all-
tid vxre der. Det er som å gå med 
hund i en park. Man blir kjent og 
kommer i prat om nettopp Saab. I 
England har Saab tradisjon, et navn 
som inngir respekt. Her må det vxre 
morsomt å vxre svensk! 

Et par forslag til delmål underveis. 
Syd i England utenfor Southhampton 
ligger et gammelt slott, Beaulieu hvor 
en bilgal lord viet sitt gods og sin 
eiendom til sin store lidenskap, biler. 

Fortsättning på sidan 50. 
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Tema driftsäkerhet 
Lite anti-stopp igen... 
Då fortsätter vi vår 
lilla serie om hur man 
undviker driftstör-
ningar. Den bär gången 
bar turen kommit till 
99:ornas och de första 
900:ornas 2-litersmotor 
av B-utförande. 

Vissa tips, är så generella att det 
blir tjatigt att upprepa dem för varje 
motortyp. Dessa gicks igenom i förra 
avsnittet, det om V4-motorn. Därför 
kan du komplettera de råd vi tar upp 
denna gång med lite tillbakablick i 
Bakrutan nr 1 och 2 från i år. Hela 
V4-artikeln finns även utlagd på vår 
Intemethemsida under fliken "Fakta". 

B20 - men inte från Torslanda 
Du står vid höger framflygel och tit-
tar ner i maskinrummet på en 99:a 
från sjuttiotalets mitt. Tvåliter är för-
sta tanken när blicken hamnar på den 
stora svarta ventilkåpan. Rätt och rik-
tigt, pjäsen är på 1,985 liters cylin-
dervolym och kallas B-motor, (B20 
på internt Saabspråk och i VHB). 
Introducerad på marknaden 1972 som 
förstling i Saabs egen bana som till-
verkare av fyrtakts bensinmotorer. 
Satt i 99:orna till 1981, och i 900:orna 
1979-80. Fanns som 95, 100, 108, 118 
och 145-hästare alltefter bränsle-
matningsalternativ. Det sista pinnhålet 
på den här sifferstegen handlar gi- 

vetvis om 
turbobomben från 1977. 

Åter till den bil du just tagit dig an. 
Kanske en fin orörd -72:a du tänkt 
ha till Saabträffarna? Eller en lika 
orörd combicoupé av allra första 
tappningen, 1974, förmodligen den 
enda på festivalen i juli? Eller en 900- 
79, hittad i Gulan för tre loppor och 
kommande vintervagn? Hur som 
helst, 2-litersmotor av generation B 
har de allihopa vilken med åren vi-
sat sig vara god fanbärare till Divi-
sion Driftsäkerhet Saab. Pålitlig, 
bränslesnål, långlivad. Bärsärkareper-
toaren på folkracebanorna har vitt-
nat om den sega uthållig -och stryk-
tåligheten. Men hela härligheten be-
höver tittas över, det skvallrar fram-
för allt den kraftigt oljenersölade 
högersidan av motorrummet om. Vi 
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rullar in i garaget och kollar 
mekaniken bit för bit. 

Låt oss börja i rätt ände, m a o vid 
tanken. 99:or upp till 1977 års mo-
dell har plåttank och det är inte ovan-
ligt med rostangrepp på dess övre 

Detta har varit ett problem som upp-
trätt redan då bilarna varit kring 12- 
13 år gamla. Har du en oskadad fin 
tank, var extra rädd om den. Det är i 
dag svårt att hitta helt felfria på skrot-
arna. Rostskydda gärna en extra gång 

kantskarvar. Märks ofta på läckage vid 
fulltankning. Men har du detta pro-
blem, kolla först att den tjocka 
påfyllningslangen samt 
avluftningsslangarna sluter 100% tätt 
innan du ställer diagnosen tankrost. 

mellan underredsbehandlingarna. 
Använd en tunnare produkt, exvis 
Dinitrol ML. Lagning av läckande tank 
har tagits upp i denna spalt förut. Det 
är ett riskfyllt moment att hårdlöda 
även vattenfyllda bensintankar. Vissa 
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kylarmakare åtar sig sådant här då 
de har utrustning för säkrare 
arbetsgång. Det finns idag några ke-
miska preparat som till nöds kan an-
vändas för lagning av mindre tank-
läckor. Har provats med gott resul-
tat. Från 1978 monteras plasttank, och 
därmed försvinner ju rostproblemen. 
Men rinner det över vid fulltank på 
en bil där en sådan är monterad, kolla 
först som sagt påfyllningsslangarna, 
sedan bussningarna till 
avluftningslangarna som är ned-
stuckna i tankens "tak". Även tank-
mätararmaturens täthet bör synas. 

Tankkärlets slanganslutningar skall 
hållas så fria som möjligt från smuts 
och gegga. Konditionskolla någon 
gång per år. Gamla rostiga slangkläm-
mor kan gå av. Påföljden blir att 
smutspartildar tränger emellan tank-
mynning och slang och sedan sugs 
in i tankutrymmet. 

Bilar som rullat i delar av landet där 
salthalten i luften och därmed rost-
benägenheten varit hög, kan ha gravt 
korrosionskadade tankhållband. Det 
förekommer att de går av på bilar 
med sådan härkomst. Kolla hur tunna 
och spröda de verkar vara, blir tan-
ken hängandes på trekvart kan även 
ledningarna skadas. Egentligen en 
9000-sjuka, men även de äldre släk-
tingarnas tjocka band kan ge vika för 
rödräven då den härjar som värst. 

Bensinen på 99/900 leds från tanken 
via plastslang till motorutrymmet. 
Denna ligger invändigt, väl skyddat 
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och häller god kvalitet. Dock aldrig 
fel att någon gång syna dem. Och du 
— glöm för allt i världen inte dess ex-
istens om du börjar rostlaga golvet - 
den (de) ligger bl.a. längs vänster 
tröskels insida. 

Bränslepumpen är mekanisk på 
förgasarmotorema. Älderskrämpoma 
brukar visa sig genom oförmåga att 
pumpa upp från låg tanknivå eller 
då bilen stått några dagar eller längre. 
Eftersom pumpen inte är renoverbar 
måste den bytas ut då den ger upp. 
(Skaffa en ny och lägg på hyllan 
medans tid är!) Kontrollera även att 
gummislangarna i motorutrymmet är 
hela och fina samt att de sitter fast 
med klamrar som är väl fastdragna. 

B-motorn i förgasarutförande är ut-
rustad med en Stromberg 175 CD el-
ler två Stromberg 150 CD-2S. Denna/ 
dessa är av horisontaltyp. Slitdelen 
no 1 är membranet. Vet du inte när 
det är bytt sist, byt genast. Kostnad 
50 kr. Ha gärna ett i reserv med i 
handskfacket. Dåligt d:o ger usel tom-
gång och/eller rena tändningsfels-
symptom, såsom kraftlöshet på alla 
varvtal samt startsvårigheter. 

Olja av typ ATF - rekommenderas för 
regelbunden påfyllnad 
förgasarhalsen. Fyll till rörets botten, 
inte mer. 

Börjar bilen dra odrägligt med soppa? 
Eller är förgasaren/na svår att ställa 
in? Hjälper inte grundlig renblåsning, 
rengöring och sedan inställning av 
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flottörniva? Byt da nal, nälmunstycke 
samt flottörhusets nålventil till nya 
delar. Och se till att fuggen är tät till 
110%! Justera sedan CO-halten. 
Dubbelförgasa ra nläggningen skall 
även synkroniseras (betyder att bägge 
skall vara likvärdigt inställda). 

Dämpkolvens mantelyta samt 
dess löpcylinderyta brukar vara 

helt inkleggad med svarta 
oljerester. Dessa kan ställa 

till med oönskad friktion. 

Rejäl rengöring med bensin alt av-
fettning (gummihandskar på, mycket 
huduttorkande!) samt åtföljande 
smörjning med ATF-olja. 

Det förekommer att grenrören 
spricker vid sina fästöron. Dra därför 
aldrig dessa hårdare än föreskrivet 
moment. Det skall ligga packningar 
på bägge sidor om den värmeplåt som 

ligger mellan grenröret och cylinder-
locket. Då blir det riktigt tätt och fritt 
från avgasbludder. 

Luftfilterpatronen byts var 2000:e mil. 
Torka samtidigt ren hela filterburken 
invändigt från de oljespill som bru-
kar finnas där. 

Från luftrenaren går det en lång 
slang in i ventilkåpan, som ett 
led i vevhusventilationen. Den 
bussning som leder in slangen 
i kåpan, brukar spricka när 
den blir lite till åren. Följ-
den blir tjuvluft (sämre 
tomgång), åker slangen ut 
helt stannar motorn (inte 
ovanligt). Reserv-
bussning (stor som en 
halv filmrulleburk) 
med i handskfacket 
som sällskap åt 

membranet! 

Över till elsidan, kapitel 
tändning: Om detta sköts på normalt 
sätt med byte av slitdelar i rättan tid 
producerar det inga bekymmer. Med 
slitdelar menas då stift, tändkablar, 
brytarspetsar, kondensator, rotor och 
fördelarlock. Putsa gärna tändspolens 
kontaktytor samtidigt som du servar 
det andra. Glöm inte tändkabel-
"schaktet" i mitten. 

Tändsystemet har två svaga punkter. 
Dels glapp i tändlåskontakten; vilket 
brukar uppenbara sig genom kraftiga 
misständningar under gång eller helt 
stopp. Det sista beror på att avbrott 
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sker inne i kontakten da stanläget ak-
tiveras. Åtgärd: byte. 

Nästa punkt som kan generera tras-
sel är själva fördelaren. 1972-74 mon-
teras en av fabrikat Delco-Remy (den 
med stora fördelarlocket). Det hän-
der att nockama slits ojämnt, pga. 
dålig härdning i axeln, med påföljd 
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plusanslutning gar en kabelhärva med 
bl.a. den grå tjocka "förbrukarkabeln". 
Den går till generatorn. Härvan inne-
håller även kabeln som går från tänd-
låskontakten till startmotorns 
solenoid. Eftersom dragningen går 
bakom grenröret är det ytterst utsatt 
för ständiga temperaturväxlingar. Det 
är inte ovanligt att härvans plast och 

att en cylinder "slocknar" rätt vad det 
är, m a o en tändkabel av de fyra får 
ingen ström längre. Detta pga. att den 
i förtid nerslitna nocken inte öppnar 
brytaren längre, och då uppstår ingen 
induktion till spolen, slutresultat: 
ingen ström till aktuell tändkabel. 

Boschfördelaren, 1975-81, anses drift-
säkrare och mera långlivad. En ålders-
krämpa är att axeln glappar upp re-
jält. En annan att centrifugalvikterna 
inte fäller ut som de skall med dålig 
gång som följd. Men dessa fel upp-
kommer normalt inte innan 25 000 
mil. 

Elsystem i övrigt: Från startmotorns 

kablarnas isolering spricker och ram-
lar bort i stora torkade flagor. Kabelns 
koppar ligger då helt fri och fullt syn-
lig. Kortslutning sker omedelbart vid 
minsta kontakt med chassiet. 

Tag därför för vana att kontrollera 
konditionen på detta kablage årligen. 
Se även till att det sitter fast ordent-
ligt i alla upphängningspunkter som 
det är tänkt från början. 

Oljeläckage 
Otrevligt, snuskigt, mlljöovänligt och 
kostar pengar. Under en 99 eller 900, 
något till åren kommen, är det mer 
regel än undantag att det blir en liten 
pöl kvar vid varje stoppställe. Särskilt 
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om motorn aldrig är urlyft och vag-
nen lever på sina torkande 
originaltätningar. 

Börja 	med 	att 	byta 
ventilkåpspackning. Det är det vikti-
gaste stället på hela motorn beträf-
fade oljetätheten. Eftersom motor-
blocket lutar 45 grader droppar 
oljespillet från detta ställe rakt ner på 
det heta grenröret. Stor brandrisk då 
spillet blir mer och mer! Packningen 
är av kork och bör bytas var 8-10 år. 

Läcker det fortfarande? Försök loka-
lisera. Avfetta, spola av driv-
aggregatet. Bränslepump, oljepump, 
och oljeavtappningsplugg sitter lätt 
åtkomliga och läckor därifrån är lätta 
att åtgärda. Bara att byta tätning (i 
värsta fall gänga om plugghålet). 
Läcker oljetrycksgivaren? Det kommer 
i regel inte från dess gänga utan från 
tätningen innanför kabelanslutningen. 
Byt givaren i så fall. Verkar läckan 
komma från delningen mellan motor 
och växellåda? Då måste driv-
aggregatet ur. OK, låter som en job-
big och tidsödande operation och 
visst tar det ett antal timmar. Men det 
måste ändå göras förr eller senare 
eftersom även bilprovningen brukar 
slå ned på oljedrypande bilar. Och 
resultatet av insatsen blir torrt och fint 
motorrum och garagegolv för många 
år framöver. 

Då aggregatet lyfts ur och motor och 
låda delats, börja med en rejäl ren-
göring av alla tätningsytor ifråga. Ef-
ter alla packningsrester avlägsnats och 

ytan avfettats, putsa försiktigt med 
putsduk typ Scotch-Brite eller ultra-
fin smärgelduk (kring 400) så att hög-
sta möjliga planhet uppnås. 

Det säljs två varianter av denna pack-
ning; metall eller packningspapp (bil-
ligare, fungerar bra). Det är absolut 
nödvändigt att stryka såväl den som 
tätningsytorna med ett högkvalitativt 
packningsklister t ex Permatex. Väl-
jer du pappackningen, anstryk då 
något rikligare. Metallpackningen har 
fördelen, att den ej slits sönder då 
man av någon anledning behöver 
lossa kamkedjekåpan. M a o måste 
inte aggregatet delas och packningen 
bytas då man ska utföra nämnda ope-
ration. VHB anger några särskilt läck-
benägna hörn på delningsplanet; var 
extra noga med påstrykning av tät-
ningsmedel just där. 

När ändå motorn är ur; uppdatera 
gärna tätningarna bakom svänghjul 
och remskiva. 

Oljebytesintervaller 
Max 1000 mil på motoroljan och 
oljefiltret. 

Kylning 
Kylarens täthet och genomströmning 
är det primära man bör titta på vid 
en större översyn. Tyvärr har väl ky-
larnas kvalitet och livslängd varit med 
tvekan godkänd genom åren. Det är 
en god idé för den som räknar med 
att åka 99 i framtiden, att redan i dag 
bunkra upp med en ny kylare på 
hyllan så länge de går att köpa. Till 
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modell 900 lär de gå att uppbringa 
bra många år ännu. Kylare kan ju 
dock specialiserade firmor renovera 
med nya cellpaket, då är det dock 
viktigt att man har kvar stommen. 

Vattenpumpen på B-motorn är en 
säregen konstruktion, då den är pla-
cerad inne i motorblocket och drivs 
via en extraaxel kallad aggregataxeln. 
Pumpens livslängd är beroende av 
oljebytesintervallema, då drivningen 
smörjs av motoroljan. Kommer det 
kylvätska ur dräneringshålet under 
pumpen är detta ett tecken på att 
densamma måste bytas eller renove-
ras. Lite avancerat jobb, men VHB ger 
utmärkt vägledning kring jobbet. 
Dock krävs införskaffande eller till-
verkning av några specialverktyg. 
Reservdelssituationen är minst lika 
besvärlig som med kylaren; skaffa de 
delar idag som kan behövas för en 
framtida vattenpumpsrenovering. 

Glykol av dålig kvalitet kan orsaka 
frät/ärgskador i motorns aluminium-
delar. Kontrollera egenskaperna noga 
innan du blandar till din kylvätska. 

Aldrig rent vatten i kylsystemet på 
en Saab med B-motor eller 
Triumphmotor! Rostbildning sker och 
flagoma som bildas hindrar full ge-
nomströmning (gäller f ö alla moto-
rer). Fryser det i motorn kan aggregat-
axelns drivningskuggar till vatten-
pumpen gå hädan. Den sistnämnda 
Står still och fastfrusen, motorn dras 
runt - pang! 

B-motorernas aggregataxlar dras med 
ett rykte om att de är en problem-
härd, men ovanstående skeende är 
huvudorsaken. M a o lätt att före-
bygga. 

Om topplockspackningen måste by-
tas, är det säkrast att plana topplocket 
för att nå absolut täthet. Detta är en 
generell regel som gäller aluminium-
toppar i allmänhet. Avverka så lite 
som är möjligt. Om du ej konstaterat 
någon skevhet, och enbart skall plana 
för att få upp ytjämnheten som krävs 
för att det skall täta, kan det klara sig 
med -3/100 mm. 

Aluminiumkvaliteten har varit ojämn 
på topplocken genom åren. Därför 
förekommer ibland sprickor utan att 
motorn gått onormalt varm under 
långa stunder. Det lite luriga är att 
sprickan kan börja inne i en av lock-
ets kanaler och sedan vandra ut mot 
tätningsplanet. Syna noga vid planing! 

Då kammen återmonteras får dess 
brygga absolut inte hamna "ett halv-
varv fel" (möjligt). Märk upp dess 
ursprungliga monteringsläge med 
"upp" resp. "ner". Med "upp" avses 
alltså bryggans övre kant, den mot 
insuget, och med "ner" dess nedre 
kant, den mot grenröret. 

Kamdrivningen sker via kedja direkt 
från vevaxeln och här kommer vi till 
en punkt där den är överlägsen 
Triumph-motorerna och sin egen ef-
terföljare, H-motom. Kamkedjan ut-
görs av två parellellgående kedjor och 
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slitaget blir därmed mindre. Byte be-
höver normalt aldrig göras av kedjan 
och dess spännanordning före 20-25 
000 mil. Många är de B-motorer som 
rullar än idag med originalkedja, och 
där har dessa miltal för längesedan 
passerats. Eftersom anordningen 
smörjs av motoroljan är det återigen 
bytesintervallerna och kvaliteten på 
den sistnämnda som avgör. Rassel 
från bakänden på ventilkåpan är teck-
net från en kedja som gjort sitt, eller 
möjligtvis kedjestyrningarna samt 

spännaren. Brukar dock inte have-
rera omedelbart tack vare ovan 
nämnda lösning med två kedjor, men 
det bör åtgärdas. 

Text: Magnus Dufva, Mikael Phili ps-
son och Matthias Roswall 
Bilder: SAAB 
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Saab-Skånias 
höstträff 
Michael Rasmussen hade tagit det 
bra initiativet till en träff på Bil-
partner i Lund där klubbens med-
lemmar fick tillfälle att provköra 
Saab 9-3 Sport-
sedan och även 
Saab 9-5. 

Några av medlem-
marna hade tagit till-
fället att ta fram sina 
gammelsaabar. Bl.a. 
Michaels egen hel-
renoverade fina 
Saab 99 Turbo S, 
som för första 
gången visades för 
allmänheten, en ny 
medlem visade sin 96-60 i fint 
originalskick. Lars Karmlid hade med 
sin granna 96-V4. En original 99-72 
prydde också samlingen och K-G 
Kristoffersson bidrog med sin flashiga 
95 pickup. Vidare var där en fräck 
Sport som var utrustad som en Safari-
bil, har jag fel så får ägaren ursäkta. 

Sportsedanen har ju fått gott betyg i 
massmedia och det tror jag också vi 
som fick provköra dom i 15 km 
tyckte. (En tacksamhetens tanke sän-
der jag härmed till Lunds poliskår som 
inte var ute på fartkontroll denna 
kväll). Personligen är denna bil all-
deles för liten för mig. Jag mäter 1,89 
strumplästen och fick böja nacken vid 

in och urstigning i respektive fram 
och bakdörr, för att inte nämna bak-
sätet. Där satt jag som i ett skruvstäd. 
Med tanke på att medellängden sti-
ger i Sverige ska kanske Saab 
Automobile tänka sig för mer än en 
gång innan man går i BMW:s, Vol-
vos, Audis m.fl. fotspår. 

Men träffen var perfekt. Vi körde två 

och två och både före och efter kör-
ningen var det tid till att snacka med 
likasinnade och Bilpartner bjöd på 
smörgåsar och dryck. 
Jag vill rikta ett stort tack till perso-
nalen som ställde upp på sin fritid 
och till Michael och till alla som kom, 
(jag räknade dom inte). Själv satte jag 
mig i min nyinköpta, begagnade 9-5 
och styrde kosan mot närmaste gatu-
kök och fick mig en falafel eftersom 
jag inte kunde tillgodogöra mig rost-
biffen. Men jag hoppas den lät väl 
smaka till alla er som kom i Skåne-
kvällen. 

Text & bild: Ulf Stenson 
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Fortsättning från sidan 40. 

Her er det utviklet et museum, 
kanskje det beste i England fullt opp 
av fine biler og meget annet er der 
også. Til orientering, her holdes en 
gang i året, jeg tror i maj det storste 
bilmarked i England. Her 'times folk 
med bildeler og ikke minst med 
bilinteresse. 

Som et alternativ, kanskje som en 
etappe to, kan man kjore ut av 
London mot Birmingham, motorveg 
M 40, tre filer og super asfalt. En stund 
for Berningham er det avkjorsel til 
Gaydon til venstre like ved 
motorvegen der et bilmuseum med 
gamle bruksbiler fra den tiden da 
engelskmennene bygget et vidt 
spekter av slike biler. Skilting finnes! 
Plasseringen av museet er ikke 
tilfeldig. I dette området lå en rekke 
av de store merkenes bilfabrikker. 
Den siste rest er her fremdeles, 
japanske biler som bygges på lisens 
for eksempel og ikke å forglemme 
Jaguar og Rover. Man ~ter 
biltransportene av nye biler på 
motorvegen! 

Ekspertisen finnes også her 
fremdeles, de som arbeidet i de store 
fabrildtene og som det ildte lenger er 
plass til. Her finnes et uttal av små 
verksteder, også et eller kanskje flere 

som kan lage alt også deler tu l gamle 
Saab som ofte ikke lenger kan skaffes 
i Sverige. Kjor M 40 til man inviter 
motorveg M 6, kjol -  denne og ta av 
ved korsning nr 9. Se på kartet og 
kjor ildce mer enn 10 minutter fra 
korsning(utfart) 9 til 17 West 
Bromwich road nr 17. Bydelen heter 
Walsall. Dersom man synes at det har 
yxa lite gamle Saaber å se på turen 
til nå, ordner det seg. Her ligger et 
lite bakgårdverksted som styres av to 
entusiaster, Melwyn og Ken. Det heter 
Highgate Saab part, tlf 01922622695. 
Verkstedet er som tatt ut av en 
brosjyre for små intime bilverksteder 
fra 50 årene. Kom og nyt. Her er alt 
det man savner i hverdagen. Fullt av 
deler og Saaber. Utenfor står de og 
på en tomt noen meter unna står 
Saaber av mange slag, 95, 96, 99 og 
900. Sorry, ingen 93 eller 92. Men 
deler kan skaffes. 

Hvordan komme til England? Det er 
mange muligheter. Men det kan 
anbefales å benytte danskenes DFDS 
fra Goteborg via Kristiansand i Norge 
til Newcastle, en meget behagelig 
fergetur. Mellomlandingen om 
Kristiansand er ikke så dum. Det gir 
visstnok anledning dl å kjope tollfri 
sprit selv om man kommer fra et EU 
land. 

Text: Knät Okkenhaag 
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Köp & sälj 
SÄLJES: 

SAAB 99 GL-79, finskbyggd 3 d cc, gul, drag, original radio, ca 18.000 mil. 
Bilen är ett körbart mkt lätt renobj, sen bes 2000 (tia), sen avställd pg av 
defekt tändlås. Med bilen följer mkt fina res.delar, bla inredning, mattor, tänd-
lås, dörrar, mm ,mm. Kan med några veckors jobb bli en trevlig brukssaab. 
Pris med delar: 4.700:- 
SAAB 99-72 2d, blå, renobj med div rost, fin inredning, mkt bra motor & 
vxllåda, finskbyggd bil med engelsk motor, div delar medföljer. Pris endast: 
1.700:- (Skall bort). Båda bilarna ihop 5.000:-.= en bra affär. Ring så visar jag 
bilarna. OBS ej för folkrace eller custom. 
Pouchki Ripa, Torpagården, 312 95 Laholm, 0430-22 303, email: 
pouchki@hotmaiLcom  

SAABO-67, avreggad, vit/grå, ej komplett inredning, nya däck. Pris:3.500:-. 
Lennart Andersson. 0565-810 59, (Värmland) 

SAAB 96-80, met grön, bes maj-02, något defekt, s + v hjul, nya bromsok, 
ljuddämpare, div nya + beg delar medföljer t ex: sportratt, strålkastare, lykt-
glas, vattenpump, nya bromscylindrar, torkarmotor mm. Pris: "allt i ett" 6.000:- 
SAAB 96-62, avställt avstannat objekt, rosten fixad, hel i karossen, plastskärmar, 
dåliga stötfångare, äldre =lackering (ej org), motor max 1.000mil, vä driv-
axel defekt, säljes hel eller i delar. Pris motor: 2.500, hel bil 3.500:-. 
Magnus Andersson, Ettrarp, 560 13 Hok, 0393-200 60, 070-67205 30 

Verkstadshandbok för SAAB 95-96 tryckt oktober-96. Pris: ? 
Email: sven.torring@telia.com  (har ej skickat med telnr, reds kom) 

SAAB 96-62, svart, mycket gott skick, helt i original, 2 ägare, har gått max 
7.500 mil, div delar medföljer, säljes till högstbjudande. Finns på Ekerö utanför 
Stockholm. 
Lina 070-360 19 79, email: li64@hotmai1.com  

SAAB 96-65, renobjekt. Hoppas det finns någon som har mer tid. Fin inred-
ning, blå. Ge ett bud! 
Niels Hermans, Vallmostigen 53, 153 31 Järna, 08-551 732 53, 0733-76 38 
09 
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Kaross SAAB 96-64, blå. Pris: 3.000:-. 
Jan-Erik Karlsson, Gröna gatan 22A, 754 36 Uppsala, 018-40 1730, 0730- 
31 60 89 

Reservdelsmotor till SAAB 92 som blivit över hos en bekant som haft en DKW 
spånkorg och haft denna motor för ev delar, alltid stått varmt inne och går 
runt. Pris: 800:-. Div nya kolvar med olika öd till 92, nya kolvar till 96 och ev 
även till 93, kylare till 93, 96 och V4. Mycket smådelar från flera skrotade bilar, 
dock inga lister i aluminium eller stötfångare före 95 (? reds kommentar, ska 
nog vara 65), huvar, bakluckor och skärmar till 96 61-64, 2 fina gröna dörrar 
till 95-96 73 och fin motor & vxllåda från samma bil. Div delar från 99-70 och 
senare även LE och EMS. Pris: Diskuteras. 
Bert-Ove Wilonan, Tjärn 60, 931 91 Skellefteå, 0910-77 97 84, email: 
bwdata@swipnet.se  

Instrumentpanel sport/mc utan varvräknare och SAABmärke. 4st rostiga 
sportfälgar, sport oljebehållare, tomt sportmotorblock kortnos med topplock. 
Sportmotor 65 med vevaxeln bredvid oborrat och utan vändkanter. Startmotor 
93 + 96, 3 nya kolvar 93 0 67 klass A med kolvbultar fabrikat Kolbenscmidt, vit 
högerdörr 96, div skärmar plast å plåt. Fabriksny dubbelpump typ SU bytes 
mot fabrikat Bendix. Kylare kort & långnos, långnosfront med runda lyktor 
utan grill, V4 front med 4-kantiga lyktor, instrumentpanel standard kortnos + 
en massa andra delar säljes p g av platsbrist. 
Paul Gerstel, Porsvägen 14, 146 37 Tullinge, 08-778 12 36, email: 
pauLgerstel@maiLbip.net  

SAAB 96-74 i fint skick, veronagrön, nybes, Pris: 7.000:- el högstbjudande 
SAAB 96-74, renobj, veronagrön. Pris: 3.000:-. 
Åke Andersson, Hargsvägen 30, 742 50 Hargshamn, 0173-20001, 0708- 
63 14 44 

SAAB 99 EMS-73, kopparkoralmetallic, hyfsad kaross, cylinderhuvudet mm 
renoverades innan avställning i kallgarage sedan 98. Pris 1.500:-. 
SAAB 99 Turbo-78, cardinalröd metallic, rostig kaross, fräsch inredning, mycket 
dokumentation, 2 ägare innan mig, har stått avställd i kallgarage sedan 94. 
Pris: 1.500:- 
SAAB 99 GL-84, azurblå, mycket fräsch kaross samt dörrar och inredning, 
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delvis demonterad framvagn, motor & växellåda ingår ej, har stått avställd i 
varmgarage sedan 96. Pris: 2.500:-. 
Ring för mer info! 
Jonas Sahlen, Göteborg, 070-523 13 50 

Nytillverkad (i Norge) lamellaxelbussning. 
Sven Me Nymoen, + 47 327 33 764, email: s_nymoen@hotmail.com  

KÖPES: 

Instrumentbräda med eller utan instrument, kravet är felfri överdel då plasten 
har spruckit och måste bytas på min 63:a. 
Kjell Olsson, 0247-22131 

1 par hävarmstångsstötdämpare bak till SAAB 95. 
Morgan Colling, 08-551 590 82, 08-553 862 73 

SAAB 96-80 (blå jubmodell) bra renobjekt. 
Anders Lindforss, Rapenskär 315, 446 92 Skepplanda, 0703-172 100, 
email: anders.lindforss@orgryte-eLse  

I'm the owner of 1961 SAAB 96 from Poland. Looking for a copy of workshop 
manuel for my jewel. It doesn't have to be an original handbook. Xerox copy 
is absolutely enough. Maybe somebody knows any vintage "SAABcrazy" Pole? 
Emall: robert_pawlak@go2.pl  

Till SAAB 95-63: Baklampor, tändspole helst med tändningslås å nyckel, dörr-
handtag till bakluckan helst med nyckel, överdel till instrumentbrädan, tätnings-
krage till bränslepåfyllningsröret på skärmen, stötfångardelar bak + mittdelen 
fram, försäljningsbroschyr. 
Janne Carlsson, 0512-60385 
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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 inkl. GT 	John Jonasson 	 08-715 24 29 
Saab 96 TT inld. GT, 	Lennart Holmgren 	026-25 70 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 inkl. MC, 	Leif Blomberg 	 0502-450 42 
De Luxe 
Saab 95 TT /95 V4 	Mattas 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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Norrlandssektionen: 
Anders Johansson 
Anumark 13 
905 95 Umeå 
Tel: 090-18 60 26 
norrland@saabklubben.com  å 

MHRF-besiktningsmän: 

21 
 Hans Eklund 

Frambo 34 
467 93 Grästorp 
Tel: 0514-272 22 

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

dil
I

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

. 

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

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

Göran Kölbom 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel: 08-742 72 70 
mhrf-fors@saabklubben.com  
Gotlandssektionen: 
Jan Alamo 
Södervägen 44 
621 58 Visby 
Tel: 0498-27 93 92 
gotland@saabklubben.com  

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

Tidningsredaktion: 

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

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

Trollhättesekdonen- 
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 



G
od  jul 	

iy
ril 

Svenska  Saablelubben alla m
i)N

:rin)  ulv! 
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