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BAKRUTAN 

Årsmötet 
Inledningsvis vill jag tacka för årsmötets 
visade förtroende genom att återvälja 
undertecknad till er ordförande. Jag kom-
mer att göra mitt bästa för att även fort-
sättningsvis motsvara och helst överträffa 
ert förtroende. Arbetet med att utveckla 
Saabklubben går vidare med medlemmar-
nas och Saabintressets bästa som mål. 
Årsmötet samlade cirka 160 medlemmar 
och avslutades med en numera traditions-
enlig Saabmarknad. Några punkter på 
årsmötet förtjänar att lyftas fram. 

Styrelsen hade två förslag som efter dia-
log på årsmötet antogs. Vi kommer un-
der året att införa medlemsnummer för 
Saabklubbens medlemmar och vi räknar 
med att de kommer att redovisas i nästa 
nummer av Bakrutan. 

Nästa förslag innebär att vi kommer att 

införa något som går under arbetsnamnet 
Saabklubbens stipendiefond. Denna fond 
skall stimulera till efterforskningar inom 
klubbens intresseområde, det vill säga 
området klassiska Saabar och relaterad 
historia till dess bilar. Ett detaljförslag 
håller på att utarbetas av Göran Sahlen 
och undertecknad. 

Istället för Saabfestivalen! 
Kort efter förra Bakrutans publicering 
kom beskedet att årets Saabfestival ställts 
in med anledning av nedskärningar på 
Saab Automobile AB. Det är mycket trå-
kigt, men vi har inte direkt vilat på lag-
rarna, utan beslutat att göra något istäl-
let. Tillsammans med STCS ordnar vi en 
alternativ träff med namnet Saab Clubs 
Weekend. Träffen anordnas under 
samma helg och på samma plats. 
Fabriksbesök, bankörning, grillfest, ut-
ställning, utflykt och trevlig samvaro är 
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några av ingredienserna. Det internatio-
nella inslaget kommer att bli stort. 
Missa inte detta tillfälle! Kom och avnjut 
en riktigt go Saabträff i goda vänners lag! 

Rabatter 
Längre fram i tidningen hittar du detalj-
information kring de rabatter hos olika 
företag som, du som medlem i Saab-
klubben numera har. Välkända 
Speedparts tog jag upp redan i förra Bak-
rutan. Deras rabattsatser har delvis änd-
rats. Se vår hemsida för mer information. 
Nytt är att du har rabatt hos Top n Trim 
i Helsingborg som levererar lister och det 
eftersökta innertakstyget till Saab 99. Nytt 
företag är också Bromsokrenovering i 
Kållered AB i Göteborg. De erbjuder 
mycket fina renoveringar av bromsok 
med stora rabatter. 

Saabklubben ställer ut 
Saabklubben har ställt ut på två mässor 
under vår-vintern. Sollentunamässan och 
Stockholms bilsalong i Älvsjö. Projektle-
dare har varit klubbmästare Gerda som 
skött ruljansen på ett utmärkt sätt. Flera 
klubbmedlemmar har ställt upp och hjälpt 
till som funktionärer. Utan er hade det 
varit omöjligt att delta på mässorna. 

Stort tack till er alla. Vi återkommer till 
det längre fram i tidningen. 

Hemsidan 
Du besöker väl vår hemsida på 
ww-w saabklphben rom?  Där hittar du den 
allra senaste informationen om klubblivet. 
Hemsidorna har uppdaterats för att un-
derlätta för besökarna att snabbt hitta in-
formationen på sidorna. Särskilt glädjande 
är att det ser lite ljusare ut i och med att 
jag får hjälp med att vidmakthålla och 
utveckla sidorna. 

MHRF-besiktningsmän 
I Söder har vi fått förstärkning med Ulf 
Stensson i Skåne och Hans Willebrand i 
Småland. Vi är nu i behov av besiktnings-
män i Västsverige och ser fram emot just 
din hjälp! 

Hasse Eklund har valt att sluta som be-
siktningsman och jag vill avsluta med att 
tacka Hasse Eklund för hans långa goda 
gärning som MHRF-besiktningsman. 
Tack Hasse! 

Det var allt för denna gång, väl mött på 
träffarna i sommar! 
Martin 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

PåGång nr 1, mars 2003 Årgång 11 
Starka protester får Vägverket att ändra sig om privatimport 
Den 26 februari kom det officiella beskedet Vägverket backar helt om förslaget som 
skulle stoppa privatimport av fordon tillverkade efter 1969 från länder utanför EU. 

Vägverket har tagit till sig av kritiken från bland andra AIHRF och kommer att inarbeta 
de idag gällande undantagen från ett antal svenska krav på fordon i de nya föreskrifter 
som skall gälla från och med 1 maj i år. Vi noterar dock att man avser ta upp frågan igen 
senare, men att man då kommer att göra det i dialog med berörda organisationer. 

Om Vägverkets krav stått fast, hade det inneburit att fordon tillverkade efter 1969 inte 
haft en realistisk möjlighet att godkännas vid registreringsbesiktning. Sedan 1970 har 
ett ökande antal krav ställts på fordonen och intyg behövts för att visa att kraven är 
uppfyllda. Från detta finns möjlighet till undantag om importen skett för eget bruk, 
import som flyttsak eller efter arv 

På sikt kunde vi se en utarmning av den historiska fordonsparken i Sverige och ökade 
problem att finna reservdelar och objekt för renovering, såväl av amerikanska som 
europeiska bilmodeller från åren 1970 och senare. Återväxten inom hobbyn skulle för-
svagas då många idag fordonshistoriskt intresserade ungdomar kommer att vägras 
möjlighet till import eller återimport av fordon från 1970 och framåt. 

Vägverket har i sin konsekvensanalys inte visat på några menliga konsekvenser av sina 
förslag Vi på MERF borde dock ha reagerat tidigare då vi faktiskt haft möjlighet att 
läsa om Vägverkets 800-sidiga nya föreskrifter som remissinstans, om än med ca en 
månads fördröjning då Vägverket "glömt" att sätta upp MHRF på sändlistan. Vi som 
har arbetat med remissvaret har helt enkelt inte insett konsekvenserna av att man i en 
mening föreslår att undantag från regler som skall ersättas av nya regler, tas bort. Vi har 
dock efter bästa förmåga kommenterat de nu föreslagna föreskrifterna vilket rTporte-
ras nedan. 

Det är glädjande att Vägverket hörsammat de kraftiga protesterna från AIHRF, andra 
motororganisationer och allmänheten och drar tillbaka förslaget om slopade undantag 
för import för eget bruk. Vi hoppas nu att de andra oklarheter AIHRF uppmärksammat 
de föreslagna föreskrifterna nu kan redas ut så att inga tveksamheter skall råda om att vi 
även i fortsättningen kan renovera, registrera och använda historiska fordon i Sverige. 

Carl Zeidätz 
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TACK! 
Johnny Gylling (kd), Trafikutskottet och Ulrica Messing för ert stöd till den histo- 

riska fordonshobbyn i frågan om privatimporten. Ert uttalade stöd för fordonshobbyn 

betyder mycket för MI-IRF:s 142 klubbar och dess 83 000 medlemmar! 
MHRF:s syre& 

MHRF yttrar sig över remiss från Vägverket 
Motorhistoriska Riksförbundet har tagit del av Vägverkets remiss "Nya föreskrifter om 
fordons beskaffenhet och utrustning samt om nationellt typgodkännande av fordon, 
system, komponent och separat teknisk enhet". De remitterade föreskrifterna är tänkta 
att gälla från och med 1 maj 2003. 

NIHRF utgår från att de nya föreskrifterna inte försvårar förutsättningarna för utövan-
det av gammelfordonshobbyn. Ml-IRF motsätter sig inte åtgärder i syfte att öka trafik-
säkerheten. Om emellertid dessa krav ges retroaktiv verkan kan det i realiteten omöjlig-
göra att vissa äldre fordon kan brukas, något som inte är acceptabelt. I vissa fall är det 
också viktigt att skilja på fordon som används i yrkesmässig trafik och fordon som 
enbart används som hobbyfordon. Som exempel kan nämnas äldre bussar där krav på 
bälten, krav på stolarnas konstruktion och dylikt kan vara svåra att uppfylla. 

MI-IRF har bifogat en lista med kommentarer i sitt remissvar till Vägverket där bland 
annat undantagsregler krävs vid framtida nyregistrering av historiska fordon. Svaret i 
sin helhet, finns att tillgå genom www.mbrfse eller MFIRF:s kansli. 

Göran Schässeleder 

Tri-Pak vilseleder efter test 
Blyersättaingstillverkaren Tri-Pak i Rättvik har använt sig av MHRF:s material rörande 
2001 års undersökning av blyersättningsmedel. Tri-Pak har förvrängt resultaten till sin 
fördel i den egna marknadsföringen av sitt blyersättningspreparat med samma namn. 

De vilseledande uppgifterna förekommer på TriPaks hemsida, i motortidningar samt 
marknader runt om i Sverige. 

Ml-IRF ser allvarligt på detta vilket lett till en anmälan till Konsumentverket/KO. 

Tri-Pak hänvisar till den del av analysen som visar att deras koncentrerade preparat 
innehåller högst andel av det i sammanhanget relevanta ämnet bor (B). Detta innan 
kunden har doserat enligt anvisningarna på förpackningen. Läser man rapporten i sin 
helhet fastställer den dock att 

—koncentrationen av relevant ämne bör naturligtvis beaktas utifrån koncentrationen 
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efter inblandning i bensin enligt anvisningarna pä förpackningen. 

—kalium anses som minst olämpligt som blyersättningsmedel, bor har tidigare visat 
negativa effekter i motorbensin. 
—koncentrationen av blyersättningsmedel bör hellre vara lägre än högre. För hög kon-
centration av blyersättningsmedel kan ge upphov till så kallad "valve sticking". 
—det är lämpligt att tillverkarna anger innehållsförteckning på förpackningen, vilket 
Tri-Pak saknar. 
—Tri-Pak blyersättningsmedel visar inte upp några som helst positiva resultat i under-
sökningen. 
Sammanfattning av KLEIRF:s undersökning av blyersättningsmedel finns att läsa i PåGång 
Nr 7 Dec 2001. 

Göran Schnsseleder 

Undvik farliga HA-oljor i däck 
Kemikalieinspektionen håller i dagarna på att utarbeta ett förbud mot de farliga 
högaromtiska (HA) oljorna i däck. Uppdraget kommer från regeringen. I slutet av mars 
väntas ett förslag vara klart. 

Ett personbilsdäck kan bestå upp till 20 procent av dessa hälso- och miljöfarliga oljor 
vilket motsvarar en litet 
HA-oljorna är ett farligt avfall som uppstår när basoljor renas vid smörjmedels-

tillverkningen. De innehåller bland annat höga halter polycykliska aromatiska fören-
ingar. Oljorna är giftklassade för sin cancerogenitet 

De farliga polyaromatema utgör inte bara en risk vid förslitning av däcken utan även 
vid tillverkning och slutförvaring. 

Varje år förbrukas mer än 60 000 ton däck i Sverige och cirka 2,1 miljoner ton inom 
EU 10 000 ton av däckens slitbanor sprids årligen i Sverige. Totalt tillsätter däck- och 
gummindustrin varje år 250 000 ton HA-olja i däck som säljs i Europa. Kemikalie-
inspektionen bedömmer att upp till 40 000 ton HA-olja sprids via däckslitage varav 
cirka 1 000 ton i Sverige. 

Problemet med HA-oljor i däck lyftes fram för första gången i Kemikalieinspektionens 
rapport "Nya hjulspår" 1994. 

Däck utan HA-oljor films idag att tillgå. Även regummerade sådana. Fråga efter giftfria 
däck vid ditt nästa byte. Använder du diagonaldäck kan du alltid väcka frågan hos din 
däckhandlare. 

MHRF försöker arbeta för att våra entusiastfordon minimerar den negativa miljöpå- 

8 



BAKRUTAN 

verkan. Hör därför gärna av dig till oss angående dina erfarenheter. I AIHRF:s styirlse 
har Eivor Fredriksson och C-G lillieroth det främsta ansvaret för miljöfrågor. 

Listor på sommar- och vinterdäck som inte innehåller HA-olja samt mer information 
finns att tillgå på www.gronkeminu. Vid avsaknad av internet kan listan rekvireras via 

IHRF. 
Göran Schässeleder 

Evenemangskalendern 2003 
...kommer att distribueras ut till klubbarna i slutet av mars. I år trycker vi kalendern 
delvis i färg och hoppas att den ska bli roligare och mer användbar. Det kommer också 
att finnas en särskild sida för alla de evenemang som återkommer varje vecka somma-
ren igenom. 

Carl Zeidlitz 

MFIRF-försäkringen: 

Inga premiehöjningar 2003! 
Inga ändringar kommer att göras på premier eller självrisker under året utan vi kan 
fortsätta att glädja oss åt våra goda villkor. Eftersom det är skadeutfallet som till största 
delen bestämmer premierna är det bara att tacka alla våra ansvarskännande försäkrings-
tagare. Däremot kan man från 1 maj höja värdena för lastbilar, bussar, traktorer och 
husvagnar utöver fyra basbelopp. Som vanligt flyttas också gränsen fram ett år så att 
bilar och MC t.o.m. 1983 kan försäkras. 

Nya försäkringsbrev 
Med början 1 maj kommer försäkringsbreven att få ett nytt utseende. De blir mer lätt-
lästa och kommer att innehålla fler uppgifter, bl.a. kommer namnet på den klubb man 
tecknat försäkringen genom att finnas i klartext. 

MHRF-försäkringen på Margretetorp den 5 juli 
Förra året deltog försäkringen med ett informationstält vid Classic Car Show på 
Margretetorp, efterföljaren till CCS på Norrvikens trädgårdar vid Båstad. Vi kommer 
att göra om det i år också, lördagen den 5 juli. Medarrangör är N lotorhistoriska klubben 
i Skåne. 

Special för alla som har MHRF-försäkring: 
50% på inträdet på Classic Car Show på Alargretetorp! 
Ta med ett gällande försäkringsbevis på din bil eller motorcykel och visa det i entrén så 
får en person komma in för halva priset! 

Helen Elmgren, Björn-Eric Lindh 
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Nytt ansikte på MHRF:s kansli 
Under våren kommer Göran Schiisseleder att börja lära sig sysslorna på AIHRF:s kansli 
för att från juli kunna vikariera i ett drygt halvår för Carl Zeidlitz, som går på föräldra-
ledighet. 

Göran, som är född 1971, är också frilansande journalist och redaktör för Scandinavian 
Chevy's Association 49-54:as tidning I hans garage står en Chevrolet 1952 och väntar 
på att våren skall komma. Redan i detta nummer av PåGång har Göran bidragit med 
material. Jag är övertygad om att han kommer att klara av uppgifterna på MIFIRF:s 
kansli utmärkt. 

Göran behöver lite inkörningstid och vi hoppas att ni alla har förståelse för det och tar 
det varligt med honom så här i början. 

Horst Briining, 
Ordftrande MHRF 

MIIRF:s styrelse 2002-2003 

Ordförande Horst Briining, horstbruning@swipnetse 

Rälle Mölla, Vedby 7552, 264 93 Klippan 

V. ordförande Rune Björck, rune.bjorck@telia.com  

Salviav. 7, 231 38 Trelleborg 

Förbundsselcr. Carl-Gunnar Lillieroth, 

c-gIillieroth@telia.com  

Klabböle 258, 905 87 Umeå 

Förbundsekonom Hans-Åke Hansen, 

h-hansen@pp.sbbs.se  

Resedav. 8, 183 30 Täby 

Ledamot Lars Adolfsson, lars.adolfsson@ebrukercom 

Linjemästarv. 61, 162 70 Vällingby 

Ledamot Bo GB Kallhagen, bokallhagen@srv.se  

Backg. 34.653 44 Karlstad 

Ledamot Eivor Fredriksson, mom2e167p@swipnet.se  

Kungsholmsg. 9, 112 27 Stockholm 

Ledamot Georg Magnusson, 

georg_magnusson@telia.com  

Ringstorps Stationshus, 585 94 Linköping 

Ledamot Lars Frykholm, 

lassefrykholm@alfatelenordia.se  

G:a Norrtäljev. 95B, 182 47 Enebyberg 

Valberedning 
Björn Weissmann, sk, bjorn.weissmium@minmaiLnet 

Bergsgården 370, 791 91 Falun 

Håkan Johansson, hj@jonabgruppen.net, Armelund, 

590 61 Linghem 

Åke Andersson, Hagalunds gård PI 1530B, 140 23 

Enhörna 

MHRF-försäkringen 

Tomtebogatan 33, 113 38 Stockholm 

08-3203 54 

Helen Elmgren, helen.elmgren@mhrfse 

Bjöm-Eric Lindh, bjorn-ericlindh@mhrfse 

Hans Blomqvist, hans.blomqvist@mhrfse 

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 

Telefon 08-30 28 01 

Fax 08-31 27 06 

Adress 
Tomtebogatan 33, 113 38 Stockholm 

E-post till kansli: nihrf(ähuhrfse 

www.mhrfse 

Chefredaktör & ansvarig utgivare Lars Adolfsson 

I redaktionen Carl Zeidlitz 

Detta år en förkortad version. Fullversionen av 

PåGång finner du på www.mhrf.se  

/Red 
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Saabklubben på 
Stockholm Motor Show 
I början av februari hittade Fredrik en 
annons om en alldeles ny bilmässa, 
Stockholm Motor Show; som skulle 
arrangeras på Sollentuna mässan i 
mitten av mars. Mässan inriktade sig 
framför allt på entusiastbilar och till-
behör till dessa. Efter ett försök att få 
en plats på Bilsalongen i Älvsjö, utan 
resultat, bestämde jag snabbt att det 
här är något för Saabklubben att prova 
på. Sagt och gjort, jag anmälde klub-
ben och vi fick klartecken om att vi 
fått en monterplats på mässan. 

Nu började ett idogt arbete med att pla-
nera det hela. 
Vilka bilar skulle vi visa upp? 
Vilket tema ska vi satsa på? 
Vad far kalaset kosta? 

Och framför allt... Vem kan ställa upp 
och jobba hela helgen? 

Det blev snabbt klart att vi skulle visa upp 
en 92:a. Jag letade igenom hela Matrikeln 
för att hitta en 92:a från 1950. Slutligen 
fann jag en 92:a i Stockholm med chassi-
nummer 77. jag ringde ägaren och han 
lånade villigt ut bilen för ändamålet. Vad 
skulle vi då kontra denna tidiga Saab med? 
Jag kände att vi måste försöka visa och 
fånga intresset för de lite "nyare" bilarna 
bland de klassiska Saabama. För att spegla 
början och slutet för den "äggformade" 
Saabkarossen valde jag därför att kontra 
med en väldigt fin, renoverad jubileums 
80:a. Dessutom letade jag upp en mycket 
tidig 99:a från 69, för att visa att även 
99:orna är intressanta i vår klubb. Rally... 
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Saab star även för Rally! Vi måste ha en 
rallysaab. Vi fick den stora äran att låna 
en av Erik Carlssons gamla rally-Sportar 
från 1963, som numera finns i privat ägo. 
Det är den bilen som Erik bland annat 
kom tvåa i Midnattssolsrallyt 1963 med. 
Bilen är i mycket fint, °renoverat original- 

skick. Naturligtvis syns det att den har gått 
i skogen en gång i tiden, men det är ju 
också charmen med en sådan bil. 

En bild växte fram i mitt huvud, under 
tiden som vi letade fram lämpliga Saabar 
att ställa ut, över hur montern skulle se 
ut. Jag tittade mig omkring i Saabgaraget 
och konstaterade... Vi ska bygga upp en 
verkstadsmiljö! Verktygstavla med gamla 
specialverktyg, Saab original reservdelar, 
planscher med genomskärningsbilder av 
både kortnos kaross och 2T motor, gamla 
plåtskyltar med Saab-loggan och texten 
"Saabservice"... Allt fanns där! Hur ska 
vi då få upp grejerna på väggen? Jag tog 
hjälp av Anders, Erik och Bert i garaget 
och tillsammans byggde och målade vi en 
vägg av spånskivor. 

Slutresultatet blev en monter pä 6x11 
meter, med en verkstadsdel i vänstra kan- 
ten, där Sporten stod placerad utan mo- 
torhuv. Diverse reservdelar låg spridda på 
en bänk och på golvet. En isärtagen 2T 
motor hängde i ett motorstativ och Fred- 
rik respektive Erik roade sig med att lyfta 

i och ur veven för att 
få besökare att 
stanna till hos oss. I 
den andra halvan av 
montern stoltserade 
92: an tills ammans 
med Jubileumsbilen 
och 99:an. Naturligt- 
vis hade vi Klubbs- 
hopen på plats och 
sålde både dekaler, 
T-shirts och nya 
medlemskap. En vi- 
deofilm från 

Midnattssolsrallyt 1963 rullade hela hel-
gen och drog väldigt mycket folk till sig. 

Årsmötet gjorde det inte lätt att få ihop 
funktionärer, de flesta var väldigt ange-
lägna om att få åka till Trollhättan. Jag 
vet inte vad det var som drog mest hos 
vissa, mötet eller marknaden...? Jag lycka-
des i alla fall samla ihop ett gäng glada, 
kunniga och pålitliga klubbmedlemmar 
som hjälpte till som funktionärer under 
hela helgen. Vi var uppdelade i två team, 
ett gäng som gärna offrade årsmötet för 
mässan och ett andra gäng som främst 
jobbade fredag och söndag. 

Stockholm Motor Show var ett mycket 
lyckat evenemang för Saabklubben. Vi 
hade en strid ström av besökare i vår 
monter hela helgen. Under fredagen och 

- ab= 

I> • 
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söndag eftermiddag var det emellertid 
färre besökare, men det var aldrig helt 
tomt på folk hos oss. Den kanske största 
vinsten, för Saabklubben, var ju att få sy-
nas inför 25 000 besökare, även om alla 
inte stannade till just hos oss. Utställarna 

Show, ringde en man från Bilsalongen i 
Älvsjö och erbjöd oss en restplats på 
mässan... 

Nu kör vi igen!!! (men det är en annan 
historia...) 

i övrigt var framför allt privatpersoner 
eller företag som ställde ut diverse om-
byggda och modifierade värstingbilar. Det 
var en väldigt USA-inspirerad mässa. 
Bland de mer traditionella 
gammelbilsklubbarna sågs bland annat 
PV-klubben, som för övrigt stod granne 
med oss, och Grålle- klubben. 

Söndag kvällen avslutades med att vi rev 
hela montern och på trötta fötter 
stapplade oss hemåt. Trötta men upp-
rymda och mycket nöjda med vår presta-
tion. Det var riktigt roligt att få göra det 
här för Saabldubben. Jag gladdes åt att 
äntligen få ta det lite lugnt ett tag, efter 
två veckors hårt slit och stress. På mån-
dag förmiddag, efter Stockholm Motor 

Jag vill även passa på att utbringa ett 
JÄTTESTORT TACK till alla Er som 
hjälpte till att göra den här helgen till 
en mycket lyckad tillställning. 

Tack alla mina funktionärer! Bra jobbat! 
Tack till Er som lånade ut sina bilar! 
Tack till våra sponsorer: 
Cramo, Järfälla 
KilCom, Solna, 
Saabgaraget 
FeGe Racing 
Team TODA 

Text Gerda Persson 
Bild: BeGe Jansson 
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Dagordning för 
Svenska Saabklubbens årsmöte 2003-03-15 i Trollhättan 

1. 	Årsmötets öppnande. 

Godkännande av dagordning. 

3. Val av: 
a/ ordförande för mötet. 
b/ sekreterare för mötet. 

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

5. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för 
verksamhetsåret 2002. 

7. Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2002. 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2002. 

9. Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter. 
a/ Val av ordförande för ett år. 
b/ Val av vice ordförande för två år. 
c/ Val av sekreterare för två år. 
d/ Val av redaktör för två år. 
e/ Val av klubbmästare för två år. 
f/ Val av tre suppleanter för ett år. 

10. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 

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

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

a/ Införande av medlemsnummer 
b/ Saabklubbens stipendiefond 

13. Fastställande av medlemsavgifter för år 2004. 

14. Fastställande av reseersättningar fram till nästa årsmöte. 

15. Övriga frågor och information. 
a/ Information om årets inställda Saabfestival och presentation av förslag till 

andra aktiviteter 
b/ Information om katalysatorförsöket 
c/ andra ärenden 

16. Årsmötets avslutande. 
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Protokoll från Svenska Saabklubbens årsmöte 
vid Saabs museum i Trollhättan 2003-03-15 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Inte mindre 
än ca 140 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet. 

2. Presenterad dagordning godkändes av mötet. 

3. Till ordförande för mötet valdes Martin Bergstrand. 
Till sekreterare för mötet valdes Hans Willebrand. 

4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 
valdes Stefan Bjarting och Jonas Sahlen. 

5. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

6. Verksamhetsberättelsen föredrogs av John Jonasson. 

7. Ekonomisk redogörelse, resultaträkning och balansräkning föredrogs av ordfö-
randen. 

8. Revisionsberättelsen för 2002 föredrogs av ordföranden. 

9. Mötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 

10. Val av styrelsemedlemmar jämte suppleanter. 
Valberedningen föreslog omval på följande poster: 

Ordförande på ett år, Martin Bergstrand 
Vice ordförande på två år, John Jonasson 
Sekreterare på två år, Hans Willebrand 
Redaktör på två år, Mattas Johansson 
Klubbmästare på två år, Gerda Persson 
Suppleanter på ett år, Rolf Jensen, Ulf Stensson, Roland Widasson. 

Mötet röstade enligt valberedningens förslag 

11. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år. 
Mötet valde Jan.01of Paulson som revisor och Per Åberg som revisorssupple-
ant. 
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12. 	Val av valberedning för tv ä är. 
Mötet beslutade om omval av .Matthias Roswall tillika sammankallande, Alf 
Lönngren och Jonas Kohlscheen. 

13. 	Inga förslag hade inkommit från medlemmarna. Ordföranden tog upp två för- 
slag som väckts av styrelsen: 
a) Införande av medlemsnummer 
b) Saabldubbens stipendiefond 

a) Då vissa företag, hos vilka klubbens medlemmar kan erhålla rabatt vid inköp, 
efterfrågat medlemsnummer för att kontrollera sina rabatter, föreslog styrelsen 
att klubben bör införa medlemsnummer. Ordföranden redogjorde för styrel-
sens syn på införandet, bl. a. med hänsyn till PUL. 
Mötet beslutade att medlemsnummer skall införas. 

b) Ordföranden redogjorde för iden med att införa en stipendiefond, bl a för att 
omhändertaga, forska i och säkerställa kunskaper om Saabs historia, samt att 
bibringa övriga medlemmar detta genom artiklar i Bakrutan. Inget detaljerat 
förslag till fond presenterades, utan styrelsen väckte bara iden varvid en diskus-
sion vidtog. Mötet fann att en stipendiefond som princip kunde antas. Mötet 
beslutade att avsätta 10000 kr ur årets resultat, samt att styrelsen utarbetar för-
slag om slutgiltig form för en fond fram till nästa årsmöte 2004. 

14. 	Fastställande av årsavgift. 
Mötet beslutade att bibehålla nuvarande nivå på 200 kr för kommande år. 

15. 	Fastställande av reseersättning. 
Styrelsens förslag om att följa det statliga skattefria beloppet om för närvarande 
16 kr/mil, bifölls av mötet. 

16. 	Övriga frågor och information. 
Peter Bäckström informerade om varför Saabfestivalen har blivit inställd, fram-
för allt av ekonomiska skäl. Han informerade vidare om en ersättning för Festi-
valen som kommer att kallas Saab Clubs Meeting, och avhållas 14-15 juni. Pro-
gram i stort blir körning på Kil-.  mekulle Ring under lördagen. På kvällen grill-
party i Trollhättan, varvid parken är bokad. På söndag blir det utställning av 
bilar vid museet samt marknad. Det hela avslutas med en liten rallytur. 

Vice sekreteraren Göran Sahlen informerade mötet om hans och klubbens 
katalysatorutprovning på en V4. Mera information om detta kommer i Bak-
rutan då bilen har rullat fler mil än idag 
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Niklas Enander tog upp att han ville upprepa fiolårets Saab-Draget någon gång 
på sensommaren. 

Ordföranden önskade mera återkoppling från medlemmarna om vad som ev 
kan förbättras/göras annorlunda i klubben. 

Slutligen tackar Svenska Saabklubben Peter Bäckström med medhjälpare för 
möjligheten att genomföra årsmötet på museet, samt för förfriskningar med 

tilltugg 

17. Ordföranden tackade närvarande medlemmar för deras närvaro samt förkla- 

rade 2003 års möte för avslutat. 

18. Efter mötesförhandlingarna vidtog en marknad inomhus med försäljning av 
diverse Saabdelar från medlemmarnas gömmor, men ävenså från museets lager. 
I samband med marknaden kunde besökarna skärskåda Göran Sahlens 
katalysatorförsedda V4. 

Vid protokollet 

Hans Willebrand 

Martin Bergstrand 	 Stefan Binding 	 Jonas Sahlen 
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Resultaträkning Svenska SAAB klubben 
2002-01-01 -- 2002-12-31 

Medlemsavgifter 329 534,54 kr 
Försäljning delar 466 033,00 kr 
Försäljning,dekaler,tröjor,m.m. 29 690,60 kr 
Övriga intäkter 3 445,00 kr 

Summa intäkter 828 703,14 kr 

Inköp delar 424 245,00 kr 
Inköp SSR-Matrial 22 078,00 kr 
Förbrukningsinventarier 24 644,40 kr 
Styrelsemöten 9 743,00 kr 
Årsmöte 6 769,00 kr 
Annonsbladet 13 808,00 kr 
Försäkring 2 133,00 kr 
Resekostnader 15 829,58 kr 
Bakrutan 89 600,00 kr 
Matrikel 42 524,00 kr 
Medlemskort 16 300,00 kr 
Bidrag 4 500,00 kr 
Träffar 11 593,80 kr 
Lokalhyra 19 800,00 kr 
Tele/Internet 10 419,00 kr 
Porto 21 836,00 kr 
Övrigt 44 313,50 kr 
Avgifter MHRF 16 100,00 kr 
Förändring lager 93 022,49 kr 

Summa kostnader  703 213,79 kr 

Resultat före avskrivningar 125 489,35 kr 

Avskrivningar 0,00 kr 

Resultat före finasiella intäkter 
och kostnader 

125 489,35 kr 

Ränteintäkter 1 657,43 kr 
Räntekostnader 0,00 kr 
Skatter 0,00 kr 

Årets resultat 127 146,78 kr 

18 



BAKRUTAN 

Balansräkning Svenska SAAB klubben 
2002-01-01---2002-12-31 

Kassa/Postgiro 41 962,69 kr 
Bank 51 270,59 kr 
Postgiro 7 394,70 kr 
Lager 576 421,69 kr 

Summa tillgångar 677 049,67 kr 

Avgifter avseende nästa år 16 275,00 kr 
Övriga skulder 38 321,00 kr 

Summa skulder 54 596,00 kr 

Eget kapital 495 306,89 kr 
Redovisat resultat 127 146,78 kr 

Summa eget kapital 622 453,67 kr 

Summa skulder och eget kapital 677 049,67 kr 

Svenska Saabklubben 

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 

Föreningens räkenskaper har granskats och det finns inget att anmärka på. 
Samtliga intäkter och kostnader är väl verifierade och jag föreslår därför 
att styrelsen beviljas fortsatt ansvarsfrihet. 

Göteborg 3 februari 2003 

Tornas Persson 
Revisor 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Saab- 
klubben, verksamhetsåret 2002. 

Svenska Saabklubbens styrelse har under verksamhetsåret 2002 
varit konstituerad enligt följande: 

Ordförande 	Martin Bergstrand, Uppsala 
Vice ordförande 	John Jonasson, Bromma 
Sekreterare 	Hans Wdlebrand, Gräsgärde 
Vice sekreterare 	Göran Sahlen, Uppsala 
Kassör 	 Mats Carlsson, Hägersten 
Redaktör 	 Mattias Johansson, Kungsbacka 
Materialförvaltare 	Bemt Olsson, Göteborg 
Klubbmästare 	Gerda Persson, Bromma 
Suppleanter 	Rolf Jensen, Bollebygd 

Ulf Stensson, Helsingborg 
Roland Widarsson, Vargön 

Revisor 	 Tomas Persson 
Revisorssuppleant 	Hans Söderström 
Valberedning 	Matthias Roswall, sammankallande 

Alf Lönngren 
Jonas Kohlscheen 

Verksamhetsåret 2002 har liksom tidigare år varit mycket innehållsrikt. Trenden har 
varit att antalet aktiviteter bara ökar, vilket är glädjande. Lokalsektionerna har som 
brukligt varit aktiva med anordnande av träffar och andra aktiviteter för sina medlem-
mar. 

2002 års årsmöte avhölls vid Flygvapenmuseum i Malmslätt. På mötet behandlades 
utöver val till olika styrelsebefattningar, bl a förslag till stadgar för lokalsektioner, änd-
ring av lydelse i stadgar med anledning av PUL, behandlig av motion om modifiering av 
V4 toppar samt framtagande av dekaler för de som vill tävla i Saabklubbens namn. 

Svenska Saabklubbens styrelsearbete har utöver fyra protokollförda möten även bedri-
vits genom avhandling av ärenden via e-post och telefon. 

Träffsäsongen 2002 bjöd på många roliga och trevliga evenemang för klubbens med- 
lemmar. Träffverksamheten har bestått av alltifrån enkla fikaträffar till större arrang- 
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emang. Bland annat kan nämnas att Saabklubbens Trollhättesektion firade 10 års jubi-
leum i juni, med stor träff Som utgångspunkt hade man valt Saabs museum. 

Uppsalaträffen som de senaste åren blivit riktigt stor, drog till sig inte mindre än 60 talet 
bilar. 
Sektionen Saab Skånia arrangerade sin årliga sommarträff och likaså Norrlandssektionen. 
På Gotland har även anordnats träffar genom Gotlandssektionens försorg. Årets inter-
nationella Saabträff arrangerades i Belgien i augusti. Här skall också nämnas att två nya 
lokala träffsamordnare har tillkommit, Lars-Åke Karlsson för Uppsala och Uppland 
samt Martin Agstam för Gästrikland. 

Nytt för året var Saab-draget, Dragracing för enbart Saabar, som gick av stTeln i Troll-
hättan. 
Saabklubbens medlemmar inbjöds även till ett flertal Saabmarknader, i maj utförsälj-
ning av framlidne "Saab-Janne" Johanssons lager samt marknad i Saxtorp. Första hel-
gen i september stundade den årliga marknaden i Gistad. 

Vår klubbtidning Bakrutan har även detta år utkommit med fyra nummer. I samband 
med utskicket av nummer 4 medföljde en julpresent i form av en isskrapa med klub-
bens logotyp och Intemetadress. Brist på material till tidningen kvarstår, redaktionen 
efterlyser mera bidrag från våra medlemmar. 

Materialförvaltaren har under året framtagit en ny klubbtröja. Försäljningen av klub-
bens material har legat på en normal nivå. 

Klubben har under oktober och november genomfört försök med katalysator på en 
V4, genom vice sekreterarens försorg. Utvärdering med rapport kommer att göras un-
der 2003. 

Reservdelsomsättningen har visat en tendens till avmattning på den Svenska markna-
den. Den utländska andelen köpare har ökat markant, så att idag säljer klubben cirka 
50% utrikes. 
Viss nytillverkning har skett, liksom inköp av mindre partier delar från äldre lager. 

Svenska Saabklubben har ökat sitt medlemsantal till 1769 i februari 2003. 

Vår hemsida har stått under ständig utveckling genom ordförandens försorg. 
Hemsidan hade under 2002 217.323 besökare och Anslagstavlan 505.929 besökare. 

En ny medlemsmatrikel har framtagits och distribuerats under året. 
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För att möta behovet av MHRF försäkringsbesiktningar i Skåne, Blekinge och Små-
land, har två nya besiktningsmän tillkommit, Hans Willebrand och Ulf Stensson. 

Avslutningsvis tackar de brukligt medlemmar som under året aktivt deltagit i verksam-
heten med ideer och förslag, genomfört träffar samt bidragit med material till Bak-
rutan. 

För Svenska Saabklubben 
Uppsala 2003-02-08 

Martin Bergstrand 
Ordförande 

Ett stort tack! 
Saabklubben har ställt ut med monter på Stockholm Motorshow och Stockholms 
bilsalong. Saabklubben vill tacka de som ställt upp och gjort det möjligt på detta 
enkla sätt 

Anders Dahl 	 Lasse Eriksson 
Bert Ytterhag 	 Lave Persson 
Erik Randa 	 Alange Dufwa 
Fredrik Ekendahl 	 Martin Bergstrand 
Gerda Persson 	 Tomas Ekberg 
Göran Sahlen 	 Yngve Ekberg 
John Jonasson 	 BeGe Jansson 
Mats Carlsson 	 Åke Ågren 
Hans Christiansen 	 Roger Forssen 
Kent Dahlin S 

Polistekniska museet 
Saabgaraget Stockholm S+Ä 
Team TODA S-KÄ 

Tack för er hjälp! 
Martin Bergstrand, Ordförande 

Cramo, KilCom, Solna, 
FeGe Racing S+Ä 
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Restaurering av Norrbott- 
nisk "dussinvara" 
Fortsättning från Bakrutan 1-03 

Del 4- Montering 
Nu började det roliga. Inmontering av 
rena och reparerade delar. Svarvning av 
trummor, nya bromsslangar, belägg, hjul-
lager, stötdämpare, gummibussningar 
fram o bak monterades på kvällstid. Pås- 

jag sommaruppehåll från bilen och rik-
tade in mig på att fixa hjälp med att åter-
ställa skärmarna. I samband med jobb i 
Umeå åkte jag till Holmsund och fick där 
se tre kortnosar stående utanför en bil-
verkstad. Femöringsvändning och in i 

ken 2000 tillbringades i fjällstuga i fru-
gans och kabelhärvans sällskap. Eftersom 
kabelhärvan hade varit utsatt för ansen-
lig åverkan fick den betydligt mera intresse 
än hustrun. Vissa kablar bytte färg fyra 
gånger. Hopbrunna kablar ersattes med 
nya. Skarvarna isolerades med 
krympslang. Kablarna uppmättes och 
numrerades med kopplingsschemats och 
förstoringsglasets hjälp. Härvan fick bit-
vis ett omslag av vulktejp. Efter påsk tog 

verkstan där jag mötte en trevlig bil-
plåtslagare som använde en av kortnosa-
rna som vinterbil. Sommarbilen var en 
Cheva 54:a. Han höll på att byta plåt i en 
rostig Buick stationsvagn av 58 års mo-
dell. Han lovade att fixa mina skärmar. 
Han ville inte ha betalt men han hade dålig 
motor i en av sina Saabar så jag erbjöd 
honom en av mina och de tyckte han var 
mer än fullgod ersättning. 

23 



BAKRUTAN 

Pingsten 2000 tog hustrun och jag tåget 

ner till Örebro och besökte Classic mark- 
naden. Hittade en del nyttigt där. Drev 
till tändning och oljepumpsdrivningen 
kostade 5 kr. Tyvärr fanns bara ett! 
Packningssats och 2 st. fiärdjus av den 
lilla modellen med mösskärm (förhopp- 
ningsvis av rätt sort). Min långväga se- 
mesterresa var ett av argumenten vid 
prutning på ljusen och medförde en pris- 
sänkning med 50 kr. Ett icke föraktligt 
antal vackra Saabar fotograferades för att 
vara förebilder vid fortsättningen. 
Logerade till extrapris på Stora Hotellet 
med utsikt mot slottet. Den kalla 
medeltidsmaten i Slottskällaren kan re- 
kommenderas. Lite sormigt men gott. 
Medtag gärna bestick om du tillhör de 
som alltid har handskar på när du reno- 
verar. Vädret var bra och resan i övrigt 
mycket lyckad. 

Efter rekommendation av Martin så läm-
nades framstolarna hos en sadelmakare i 
Umeå. Han fick hela sommaren på sig. 
Han ringde under sommaren och frågade 
om kederlisten kunde ersättas med en 
som inte var riktigt likadan som origina-
let. Stolarna hämtades i slutet av septem-
ber. Han hade gjort ett fint arbete. 

Under sommaruppehållet kollade jag 
smörjkanalema i blocket och målade det. 
Generator, startmotor, kylare och värme-
paket fick en genomgång. Vevaxeln har 
lagrats om för dyra pengar. Vem sa att 
det är billigt med gammelsaabar? Blocket 
har borrats och toppen har fatt en lätt 
planing Växellådan lämnades till en verk-
stad där verkarn hade gedigen erfarenhet 
av Saab ändå sen början av 60-talet. Vadå 

jigg till växellada? Behövs inte. Tvåans och 

fyrans drev slut, kronhjul o pinjong likaså, 
nållagren kassa. Avtvättning av ny växel-
låda och sönderplockning av den. Fyrans 
drev slut, likadant med nållagren. Avtvätt-
ning av nästa låda och in med den. 
Rostig inuti, jäklar nu är växellådslagret 
tomt. Jakten på växellådor är igång. Ge-
nomgången av de 21 förgasama pågår. En 
allmänt teknikintresserad urmakarbekant 
lagade Jaegerklockan för 300 kr. Han fick 
svarva lite nya delar till den. Eftersom han 
samlar på gamla velocipeder tipsade jag 
honom om en cykelram med konstigt 
trampdrev med dubbelt kuggavstånd. 
Växelspaken var rostig så jag bytte med 
åtskilligt besvär till spaken från reservdels-
bilen. Rattkonsolen fick då en lackering i 
originalkulör. Tillverkade en ny torped-
papp med den gamla fukt och fotskadade 
som mall. 

Att ta loss den sköra men hela klädseln 
på instrumentbrädan var pirrigt. 
Varmluftpistolen fick värma plåten på 
baksidan så limmet blev mjukt och 
bearbetbart. Tack för det tipset Martin. 
Efter plåtlagning av några hål i brädan, 
(spår efter extrautrustning) lämnades den 
på lack tillsammans med en nytillverkad 
hatthylla. Sex askkoppfronter (tre i reserv) 
och handskfackluckan lackades också. 
Mätarna polerades och kollades där så var 
möjligt. Hastighetsmätaren kollades med 
hjälp av borrflugan. Nya smålampor till 
instrumenteringen monterades. Jag satte 
fast instrumentbrädan i bilen och trodde 
att det skulle vara en snabb affär att mon-
tera det elektriska bakom instrument-
brädan, men oj vilken miss. Det tog fyra 
kvällar med massor av pust och stånk, ut 
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och inmontering av mätarna, obekvämt 
liggande, upp och ner plirande genom fel 
fält i varifocusglasögonen. När jag tyckte 
mig vara färdig första gången så upptäckte 
jag att en varningslampa inte var inkopp-
lad så det blev till att ta ut en del av in-
strumenten för att koppla in den. Nästa 
gång så var det en kabel för mycket som 
jag kunde spåra med hjälp av numreringen 
och kopplingsschemat. Tredje gången sak-
nades kabeln till varningslampan för 
helljuset Fjärde gången hade jag glömt 
att koppla in lampan till bränsletanken. 

Bränsletanken ja. Den innehöll en mycket 
skarpt illaluktande vätska som i färg när-
mast liknade de bönderna fiytgödslar 
med. Tanken var alldeles lurvig på insi-
dan och trots omskakning med en halv 
hink makadam så lossnade inte belägg-
ningen. Ut med tanken ur 64:an. Rosthål 
i botten. Besök på skroten där en V4 fick 
släppa till en fin tank. Tanken fick jag gra-
tis eftersom jag håller på att restaurera ett 
"kulturföremål" enligt chefen på skrot-
firman. Före jul 2000 har jag tvättat och 
rengjort inredningen, rengjort fram - sido-
och bakrutelis ter från en sammanlagt 
knytnävsstor klump av tätningsmassa, 
smort dessa med Armorall vilket med-
förde en storskurning av golv hemma i 
garage, förråd och tvättstuga eftersom 
golven blev isbanehala av mitt drällande. 
Jag har demonterat fyra stötfångare och 
hittat ett förträffligt medel för att fa glans 
på både krom och aluminium. Medlet 
som heter Fix-Universal har hustrun hit-
tat på en vanlig konsumentmässa. 

Två kvällar hade jag och frugan syjunta 
hemma. Hon sydde på en duk och jag 

sydde ny tråd i vecken på bakdynorna med 
en av hennes kroknålar. Efter hennes tips 
om att använda "noppa bort" så blev ty-
get klart godkänt. Det är nog det mest 
gemensamma vi haft om Saabar sen jag 
började renoveringen. Hon vill att jag 
skaffar en amerikanare. Det nyväckta 
sömnadsintres set nyttjades till att sy ihop 
tre kasserade lakan som dammskydd 
ovanpå karossen. Jag har tillverkat 
roterbara målningsjiggar för dörrarna och 
fasta dito för skärmarna så lackeraren kan 
hantera dessa på bästa möjliga sätt Jag 
har fatt nys om en växellåda som väntas 
landa efter helgerna. 

Bilens historia har jag kartlagt med hjälp 
av Landsarkivet i Härnösand. Den har 
vandrat mellan Norr- och Västerbotten. 
Jag är den tionde ägaren. Bilen besikta-
des sista gången 1975. Den lycklige för-
ste ägaren som hämtade ut bilen i Luleå 
bor i samma hus som mina föräldrar 
bodde i för några år sedan. Han lade upp 
ett rejält skratt när jag ringde honom för 
att fråga om han hade kvar några bilder 
från bilen.! utbyte mot en framtida åktur 
så skulle jag få kopiera de för mig intres-
santa bilder som han hade. Ett annat 
namn var ytterligare en bekant som jag 
spelat veteranhockey tillsammans med. 
Mera bilder fanns att kopiera hos honom. 
I slutet av januari 2001 sitter bak- och 
sidorutorna på plats och det borrade 
blocket har hämtats. Där fyndade jag 7 
topplockspackningar till både 750 och 841 
cc motorn både kort- och långnos. Nu 
väntar jag bara på napp på en luftrenare 
och högst osannolikt en elektrisk vindru-
tespolare. Att fa tag på mattor är nog det 
svåraste. Textildelen av gummilisterna 
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verkar bli ett vävnadsprojekt för nästa 
vinter. Mina värmekranar blir ett annat 
besvärligt problem. Fick napp i Umeå 
men det visade sig vara kran till en 62:a 
så den passade inte. Men värmewiren som 
Rune fick var för kort så ingen av oss för-
lorade på bytesaffaren. 

Jag var ner på höstträffen med Saab-
klubben i Umeå och tittade där på en på-
gående renovering av en fin vit Sport 62:a. 
Renoveraren har en mörkblå 64:a som han 
körde som en biltjuv med när jag följde 
efter honom. Undrar hur han kör med 
den 1815 V4 som stod utanför. Där tog 
jag bilder på motorrummet som stöd för 
mina försök att få ett originalstuk i motor-
rummet. Jag fick dessutom fotografera 
hans två! nya framgolvmattor. Det är till 
att vara om sig Nåja, det är vi nog alla så 
fort vi får tillfälle. Motorn är nu hop-
skruvad med korrekt momentdragna 
bultar. Oljepumpen är rengjord, grenrörs-
anslutningen och avgasytan på motor-
blocket är planat. Förgasarna är 
tinnertvättade och rengjorda. Topplocket 
och den utanpåliggande Saabmärkta 
motorvärmaren som jag hittade på en 
reservmotor som jag har liggande, är glas-
blästrade och monterade. Hittade även en 
växellåda bakom reservmotorn. 

Eftersom originalmotorhuven visar tyd-
liga spår efter åverkan både utifrån och 
inifrån och dessutom har två igenplastade 
hål på lågdelarna vid gummilis ten så blev 
den "bra att ha". Den svarta huven från 
skroten visade sig vara knäckt och var 
dessutom 2 cm för bred. Så det blev att 
ta in den mossbelupna huven från 64:an. 
Den var förutom vegetationen rak och fin 

i plåten. Huvkrokarna hade rvvärrlossnat. 
Lukten vid avslipningen var stickande. 
Rostangreppen under huvlåsningskon-
solen gjorde att jag som seriös renover-
are tog loss den för att minska risken för 
framtida rostangrepp. De små rosthålen i 
nederkanten fick jag svetsade. Lackering 
av veteranbilar verkar kunna dra ut på ti-
den. Jag besöker lackeraren 1-3 ggr i 
veckan för att stressa på honom. När han 
så börjar efter påsk 2001 så upptäcker han 
rostangrepp längst ner på vänster dörr. 
Lämnar dörren till en plåtkonstnär som 
förutom sin förmåga med plåt även hål-
ler den tid han lovat. Berömvärd. Inser 
att sommaren 2001 får fördrivas med 
annat än Saabaining Oljetanken har jag 
efter utvärtes rengöring plockat sönder i 
sina beståndsdelar, blästrat, spacklat och 
lämnat för lackering. 

Del 5 - Reservdelsspaning 
Börjar spana efter ett bra utgångsmate-
rial för att fixa till min röda Sport och ser 
en olivgrön långnos på parkeringen ut-
anför ett åkeri här på orten. Börjar forska 
och far namnet på ägaren. En kväll när 
jag sitter i telefon med "SAAB Center 
Arjeplog" ringer mobiltelefonen. jag sva-
rar: "Kan du vänta ett ögonblick?" och 
fimpar Martin. Mobiltelefonen är död 
men ett nummer syns. jag kollar i katalo-
gen och ser att det är en avlägsen bekant 
så jag ringer upp. Det visar sig vara pap-
pan till ägaren av den olivgröna. Efter att 
ha resonerat ett tag kommer han till mitt 
garage så jag far se på den. Han har fjällan  
med sig och eftersom bägge är korta och 
runda så var framsätet fullt. Vilket fynd, 
en orörd orostig 7.000 milare som stått 
bra garagerad i alla år. Vänster dörrficka 
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och stol var nätta och spruckna, men bak-
sätet var aldrig använt. Kromet super och 
likaså motorns sång. Efter att ha lyssnat 
på den unge ägaren och lånat honom en 
del Bakrutor så beslöt han att behålla bi-
len för han hade bara gett 2.000 kr för 
den. Han far framstolen och dörrklädseln 
från min bruna 64:a. 

Två dar före påsk 2001 far jag tips att en 
kortnos står på skroten och "Hast Du mir 
gesehen", otroligt men sant. Snabbt dit 
med verktygen och i rykande snöfall mon-
terar jag bort framskärmar, motorhuv, 
tändspole och solskydd. Börjar montera 
bort tanken men måste iväg på jobb så 
jag lämnar det till efter påsk. När jag kom-
mer dit onsdagen efter påsk är fyndet 
pressat. Djävlar vilken miss! Nåja, får 
glädjas över det jag fatt. 

Under maj åker jag och ser på en långnos 
med en utbytesmotor som bara gått ca 
1.000 mil. Mycket små rostskador men 
tyvärr ovanpå vänster fläderfaste och 
dessutom fult lagat, alltså normalt fynd-
skick här uppe. Begärt pris 8.000 kr. Blir 
ingen affär. En annons i det lokala an-
nonsbladet medförde en 10 milsfard för 
att se på en grå 66:a som utanpå såg fin 
ut men med rostskador i golv både fram 
och bak, så det blev det ingen affär. Bilen 
hade fått två rutor sönderslagna men var 
omsorgsfullt täckt med plastpresenning. 
Han hade dessutom en DKW AU 1000 
under en annan presenning 

Vid resonemang med en pensionerad 
byggverkare far jag erbjudande om en 
långnossaab. Jag lovar att åka förbi och 
gör det efter lång tid. Bilen är skänkt till 

en lokal bil- och övrigt skrotsamlare. Jag 
känner honom flyktigt genom mitt tidi-
gare engagemang inom motorsport och 
åker dit. Bilen är en kortnos med hel kläd-
sel på instrumentbrädan. Jag far ta vad 
jag vill ha, bland annat ett helt Pirellidäck 
med två st lösa slitbanor och en del annat 
"nyttigt" och besöker honom två gånger. 
På vägen hem ser jag en fräsch kortnos 
som är till salu. Naturligtvis går jag in och 
undersöker den. Bra skick med bara små 
rostskador. Det ni "skåningar". 

Skrotbilskampanjen har medfört att en 
del tvåtaktare dyker upp på skroten. Hit-
tade en V4:a med lösa plastskärmar som 
jag självklart korpade åt mig. Hittade en 
vit 65:a på skroten som både gjorde mig 
glad och ledsen. Jag tillvaratog en fram-
skärm samt motor och växellåda och slut-
ligen tanken. Den bilen var helt rostfri och 
oskadd när den ställdes på skroten men 
jag kom för sent. Den hade traktor-
hanteras så taket och sidorna var intryckta. 
Synd för det är det bästa råmaterialet jag 
sett för mitt framtida karossbyte på 65:an. 
Jag tog tanken från den, bytte tank på min 
bil och gav bort V4 tanken till plåtarti-
sten som tack för hans fina jobb med mina 
grejor. 

Har köpt en del nya delar av en äldre man 
som sparat delarna i 35 år, bl.a. stydeder, 
p-ändar, koppling, tänddetaljer och 
packningssatser. Hans kommentar när jag 
kom och frågade om grejorna: "Jag för-
stod hä skull komma någe tok å ville ha 
dom." Alldeles sant. 

Hamnar under hösten på jobb i Kiruna 
och far av Martin tips på de skrotanmälda 
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bilar som finns där. Hittar en nästan rost-
fri lätt krockad 3 växlad mörkblå 64:a. Får 
plocka vad jag vill ha och ser att dörrarna 
och skärmarna är i bra skick. På grund av 
att jag är omklädd så tillvaratar jag bara 
smådetaljer från bilen men avtalar att åter-
komma senare. Bilen har en gång blivit 
bytt mot en 75:a renat av en värnpliktig 
som skulle mucka från Jägarskolan. När 
jag ringer till skrothämtaren så vill han ha 
400 kr/dörr. För dyrt tycker jag och blir 
betraktad som snål av sagde man. Ringer 
till ägaren av en skrotanmäld Saab 65:a, 
10 mil från Kiruna och han går på min 
anvisning snällt ut och kollar rosten på 
de kända ställena. Han återkommer med 
en rostig rapport. Ringer till en av de tre 
klubbmedlemmarna i Kiruna och han lo-
var att kolla om någon intresserad Saab-
ist i Kiruna kan tillvarata den mörkblå. 
Vid förnyad kontakt efter helgen (Ingen 

ville ha bilen) så tipsade han mig om en 
ljusblå 62:a i ännu bättre skick som stod 
bara 200 meter från där jag hade min 
husvagn. Jag hittade ägaren som sa: "Ta 
vad du vill ha." Där fick jag mig fram-
skärmar, rostfria dörrar samt en 8-bultad 
motor. Höger dörrklädsel vari mycket fint 
skick. Innertaket var helt och orsakade en 
hel del svordomar och krypande innan jag 
upptäckte de två ståltrådarna som håller 
fast sidorna bak. Motorn donerade jag till 
en ung 93-ägare hemmavid. 

II "Patron" 

Text: R.oger Johansson 
Bild: Gunnar A Sjögren & Saab 

Fortsättning följer i nästa nummer av 
Bakrutan. 
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es 

ÅellIll Aero & Cabriolet 

Saab 9-3 SportSedan Aero gör debut 
Nu i mars gör Saab 9-3 SportSedan i 
Aero-utförande debut på marknaden. 
Aero-namnet förpliktigar när det gäller 
Saab och den nya aluminiummotorn i 
2,0T-utförande gör ingen besviken; i gre-
nen 90-120, en typisk motorvägsom-
körning, är Saab 9-3 Aero en av de dugli-
gaste bilarna ute på vägarna. Körglädjen 
backas upp av kraftfulla bromsar och av-
ancerad elektronik som gör att man som 
förare har full kontroll bakom ratten oav-
sett väglag. Full kontroll har man även 
som ägare - tre års fri service ingår i pri-
set. 

I Aero-utförande (2,0T) ger den 
fyrc-ylindriga motorn 210 hästkrafter och 
producerar respektingivande 300 Nm re-
dan vid 2.500 r/min. Motorn, som har 
en volym på 1 998 cc, övervakas och styrs 
av Saabs egenutvecklade Saab Trionic 8 

motorstyrsystem, vilket borgar för ett 
jämnt, smidigt kraftflöde. 

Saab 9-3 Aero har en nyutvecklad 
sexväxlad manuell låda som standard, en 
femväxlad automatlåda med Saab 
Sentronic (inklusive möjlighet att växla 
med knappar i ratten) finns som tillval. 

Nya Saab 9-3 Cabriolet 
Nya Saab 9-3 Cabriolet som presentera-
des idag, 4 mars, på bilsalongen i Gen-
eve, berikar 9-3-familjen med en spän-
nande och stilsäker öppen bil. Den är det 
senaste tillskottet i den största nya 
produktoffensiven i Saabs historia. 

Nya Saab 9-3 Cabriolet visar tydligt med 
sina många nya innovativa funktioner att 
Saab fortsätter att utveckla sin filosofi om 
att en cabriolet ska vara något mer än 
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enbart en öppen bil. Förutom sin flexibla 
användbarhet erbjuder nya Saab 9-3 Ca-
briolet också kraftigt förbättrade köreg-
enskaper tack vare att den baserar sig på 
det hyllade chassiet från Saab 9-3 
SportSedan. Genom att kombinera spor-
tighet och användbarhet symboliserar den 
nya bilen själva det innersta väsendet i 
varumärket Saab. 

Saabs ingenjörer utvecklade grund-
arkitekturen för 9-3 SportSedan och 9-3 
Cabriolet parallellt vilket gjorde att man 
redan från början kunde tillgodose de 
speciella krav som ställs när man bygger 
en öppen bil. Resultatet är en cabriolet 
som med vridstyv kaross, hög byggkvalitet 

och förfinade köregenskaper har kapaci-
tet att bli marknadsledande bland öppna 
bilar i premnirnklassen. 

Nya Saab 9-3 Cabriolet kommer att till-
verkas i en ny, särskilt upprättad 
produktionsmiljö hos Magna-Steyr 
Fahrzeugtechnik utanför Gran i Österrike. 
Försäljningen startar hösten 2003, leve-
ranserna för svenskt vidkommande be-
räknas inledas i mars 2004. 

Saab Automobile 

Fullständig information om 9-3 
SportSedan Aero & Cabriolet kan du 
finna på www.saabsverige.com  /Red 
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Min far har alltid kört Mercedes kommer alltid att köra Mercedes? Efter tappra försök 
med 96:or, långnosar som trubbnosar, 95:or, 900:or och 9000 samlade på min farsgård, 
massor med festsnack om hur odödlig denna bil är så måste någonting till slut ha fast-
nat (eller så gav han helt enkelt upp). 

jag ringde farsan till jobbet en dag och sa till honom att nu står det en 9000 uppe på 
Saab/Haninge till ett kanonpris och förväntade mig en fnysning som svar, vilket jag 
också fick. 
— Det är väl ingen Merca heller sa han och la på luren. 30 minuter senare så ringer han 
och meddelar att han släpper allt för vad han har i händerna och åker och köper den 
(osedd). Vi träffas då på Saab och farsan är helsåld på bilen, rycker upp plånboken och 
säger nu j... r ska det ske, nu blir jag Saabägare. Mitt framför näsan på oss så kommer 
den nya ägaren glad i hågen och slänger med nycklarna i lugn och kör iväg med bilen. 

15 års integrering och övertalning var som bortspolad, -det va ju de ja sa (på värsta 
norrländskan), de e ju Mercedes jag ska ha, sa far min. 

Nä det är bara och ta nya tag och fortsätta att lära en trähäst att pinka för någon gång 
kommer väl chansen igen? 

Perl Haninge 
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Evenemang 2003 
Lokala träffsamordnare 

Är du sugen på att träffa likasinnade il Jppsala  och lippland?  
Kontakta Saabklubbens 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 026-12 91 26 

Saaliklubbens Gotlansissektion  anordnar ett antal träffar under sommarhalvåret. 
För närmare information om tid och plats kontakta Daniel Pettersson på 0498-4836 
19. 

Återkommande träffar 

Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till kvällsträffar under sommaren 
Vi räknar med att under sommaren försöka ordna kvällsaktiviteter en gång i veckan, 
med start i juni. 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 styrelsen 
för Norrlanssektionen. Info: kontakta Anders Johansson på 090-18 60 26 

Brostugan i Stockholm. 
Från och med maj månad träffas vi som vanligt på Brostugan, varje tisdag efter kl. 
18.00, i mån av hyfsat väder. Kom med Din Saab, gammal som ny, risig eller i toppskick, 
och umgås en stund med andra Saab-fantaster. Vägbeskrivning: Brostugan ligger på 
Kärsön. Kör mot Drottningholm, Brostugan ligger nere till vänster efter första bron, 
precis vid brofästet Info: Kontakta Gerda Persson 070-557 88 02 eller e-post: 
km@saabklubben.com  

Saab träffar 

17 maj 	Saabklubben inbjuder till Uppsalaträff. 
Kl. 10.00 	Missa inte en av Saabklubbens största träffar! 

Ett familjerally på Saabvänliga vägar kring Uppsala. Vid målet äter vi 
en bit mat tillsammans och umgås i sann Saabanda. Avgift: 60:-/per- 
son för Dig som vill äta. Anmälan: Senast söndag 4 maj till Gerda 
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24 maj 
Kl. 10.00 

24 maj 
Kl. 10.00 

Persson, 070-557 88 02 eller e-post: lan@saabklubben.com  

Saabldubbens Skånia avdelning inbjuder till Saab-marknad. 
Plats: Saxtorp. Info: Ulf Stensson 0413-722 24, eller e-post: 
sonettscape@telia.com  

Saabklubbens Norrlands Sektion inbjuder till träff i samband 
med den årliga Nydalaträffen. 
Arrangör Umeå Veteranbilssälskap och Norrlands Motorhistoriker. Vi 
deltar med våra bilar och ev. en mindre buss med bl a filmvisning 
Info: Kontakta Anders Johansson på 090-18 60 26 

24-25 maj 	Internationell Saabträff Tokaj, Ungern. 
För mer information besök deras hemsida på: http:// 
www.saabldub.hu/tokaj  

25 maj 	Östgöta Saab Klubb inbjuder till vårträff. 
Kl. 10.00 	Familjeträff med bl.a tipsrunda och möjlighet att besöka Motala Mo- 

tor museum. Startavgift 50:-, som bl.a inkluderar inträde till Motor 
museet. Samling: Motala Motormuseum, vid hamnen i Motala An-
mälan och info: Peter Bjurström på saab9567@hotmail.com  el-
ler Magnus Lindberg 011-34 34 23, magmus_lindberg@swipnet.se  

31 maj Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till träff. 
I samband med Umeå Veteranbils Sällskaps och Nordands Motor-
historikers årliga Nydalaträff Vi deltar med våra bilar och en mindre 
buss med utställningsmaterial samt filmvisning. Info: Kontakta An-
ders Johansson på 090-18 60 26 

6-8 juni 	Saab träff i Finland. 
Fredag Samling på kvällen i Rönnäs, sydost om Borgå. Lördag 
Orienteringsrally med ett antal kunskapskontroller, c:a 75 km långt. 
Eller möjlighet till rundresa i Östra Nyland med besök i bl.a. äldre 
bruksort. Middag på kvällen. Söndag Marknad, färd med Angtåg, m.m. 
Anmälan och info: Kontakta: Carl-Eirik Nikander 
cenchem®avenet.fi, senast 31 mars. Hemsida: www.saabclubli, 
för info på engelska; klicka: "tapahtumat", klicka sedan: 
Kesätapahtuma Porvoossa "tapahtumasivut", klicka på Natio-
nal Saab meeting loggon, där hittar Du program och registre-
ring på engelska 
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14-15 juni 

10 augusti 

16 augusti 

Saabträff i Trollhättan. 
Lördag Körning på Kinnekulle Ring Incheckning kl. 8.00-10.30. Grill-
fest i Trollhättan Folkets Park på kvällen. Söndag samling kl. 9.00 vid 
Saabs bilmuseum i Trollhättan för marknad, utställning m.m. Ingen 
föranmälan. 

Saabklubbens Skåniaavdelning inbjuder till sin årliga Sommar-
träff. Familjerally med start i närheten av Lund. Info: Christian Hel-
gesson, tel: 046-211 53 20 e-post: cim99ch2@mith.se , eller Bengt 
Åkesson, 046-615 26 e-post: bengtakesson@swipnet.se  

Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till Augustiträff.Träffen 
går av stapeln i krokarna runt Lycksele. Plats: Hos Stig Johansson i 
Vormsele. Följ skyltning från genomfartsvägen genom Vormsele. Info: 
Stig Johansson 090-317 43 eller Åke "Lappen" Bäckström 0950- 
151 74. 

16-17 augusti Saab Garaget Stockholm inbjuder till tvådagars träff i norra 
Stockholmstrakten. Var med och återupplev succéträffen från år 2001! 
Lördagen ägnas åt familjerally och andra Saabiga aktiviteter. Söndagen 
blir något lugnare med utställning, marknad och diverse överraskningar. 
Anmälan: Senast 3 augusti till Fredrik Ekendahl 070-587 88 01, 
e-post fredrik.ekendahl@telia.com  eller Anders Dahl 070-681 97 
28, e-post anders_dah167@hotmail.com  

30 augusti 

7 sept. 

12-14 sept. 

Saabklubbens Norrlands Sektion inbjuder till träff i samband 
med veteranrallyt "Nattugglan", som arrangeras av Umeå 
Veteranbilssälskap. Nattugglan brukar alltid samla ett gäng Saabekipage, 
det skadar ju inte om vi blir fler. Info: Kontakta Anders Johansson 
på 090-18 60 26. 

Östgöta Saab Klubb inbjuder till Saabmarknad. 
Säljare ska anmäla sig senast 6 september. Säljplatser personbil 100:-, 
personbil med släp 150:-. Insläpp säljare kl. 8.00. Plats: Gistad, utmed 
gamla E4:an mellan Linköping och Norrköping. Följ skyltning Saab-
marknad från Gistad. Info: Roger Forssen, 011-100792 eller 
roger.forssen@telia.com  

SAAB To Takt Klub i Danmark inbjuder till sommarträff. 
Plats: Holbäk på Själland. Info: Claus Oppenhejm e-post: 
clop@get2net.dk  
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Allmänna Veteranbilsträffar 

14 maj 	Vårvalsen i Nyköping. 
Kl. 17.30 	Lättare kvällsorientering på c:a 5 mil på bra vägar. Tävlingsmomentet 

består i att leta reda på ett antal kontroller utmed banan med hjälp av 
skriftliga köranvisningar och karta som delas ut vid starten. Anmälan: 
senast 11 maj till Anders Olvn, 0155-22 42 44, e-post: 
anders.olven@tcn.thorsman.se  eller Torsten Åman, 0155-28 40 
54, e-post torsten.aman@,nykoping.nu 

25 maj 	Tjolöholm Classic Show. 
Showen firar i år 10-årsjubileum. Info: Christer Olsson 0300-621 61, 
e-post: co@algonet.se  

29 maj 	Kungsrallyt i Kungsbacka arrangeras av MHRF Sverigeklassiker. Info: 
www.welcome.to .kbamcv 

31 maj - 
1 juni 

8 juni 

Classic Motor Festival i Årniaboda. Arrangeras av Mowazet. 
Vårens största evenemang med bl.a. marknad, utställning klubbträffar 
och Hill Climb. Saabklubben förbokar 40 platser på utställningsom-
rådet. Plats: _Xnnaboda i Garphyttan, C:a 15 km väster om Örebro. 
Info. www.mowazet.se , 019-25 52 55 

Upplandsrundan, som arrangeras av Upplands Fordonshistoriker. 
Veteranbilsrally för bilar av 1970 års modell och äldre. Plats: Idrotts-
hallen Norrskedika, väg 76 norr om Östhammar. Anmälan: senast 22 
maj Info: 0173-20001 eller 070-863 14 44 

28 juni 	Nostalgia Festival Ronneby Brunn. Arrangeras av Förlags AB 
Albinsson och Sjöberg Med bl.a. utställning, finbilsbedömning, musik-
underhållning och veteranmarknad Info nostalgiafestival@fabas.se  
eller 0455-36 12 25 

5 juli 
	

Classic Car Show i Margretetorp. 
Med bl.a. Utställning, Cezar Concour deCharme, veteranmarknad i 
vacker parkmiljö info. www.classiccarshow.se  

28 juli - 	Classic Car Week i Rättvik. 
3 augusti 
	

En hel vecka fullspäckad med veteranbils evenemang Med bl.a. Lady's 
Cup, utställning, veteranmarknad, Cruising, lådbilsrace för de yngre 
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och Hill Climb for de lite äldre barnen. Info: 
www.classiccarweek.com , e-post: office@classiccarweek.com  
eller 0248-797210 

Veteranmark_nader 

17 maj 	Veteranmarknad i Noliahallen i Umeå. 

24 maj 	Wårstamarinaden. 
Kl. 8 	OBS! Marknaden är i år flyttad från Wärsta Gård till Finnsta Gård 

p.g.a. ägarbyte. Plats: Vid Finstaholms Gård, C:a 15 km från Skokloster, 
se skyltning. Info: Alf Nobel 070-771 50 92 eller Ulf Smith 0733-60 
40 53 

31 maj 	Veteranmarknad arrangerad av Sundsvalls Motorveteraner. 
Kl. 8-16 	Plats: Bergsåkers Travbana_ Info: Benny Grafström 060-55 21 43 

eller Bo Holmstedt 060-330 84 

25-26 juli 
	

Motorhistoriska Marknaden arrangerad av Motorhistoriska Sällska- 
Fre 12-22 	pet, MFIS. Plats: Tullinge, Gamla F18, Stockholm. Info: 
Lär 7-18 	www.mhs.a.se  eller 08-702 07 06 

Semestertips sommaren 2003 

Dellenbygdens Motorveteraner i Hudiksvall håller träffar varje 
måndag under sommaren. Träffarna hålls nere vid hamnen och 
startar 18.00. I bland kommer man att göra någon utflykt m m. 
Alla är välkomna. Dessutom håller man en marknad den 7 juni. 
Intresserade kan ringa Claes-Göran Dahlqvist te1.0650-169 19 
eller 070-22 40 374 
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Saab ClubsWeekend 2003  
Svenska Saabklubben och Saab Turbo Club of Sweden har härmed nöjet att 

inbjuda alla Saab-entusiaster till Saab Clubs Weekend i Trollhättan och på Kinne-

kulle Ring 13-15 juni 2003. 	s  

5443 -M1444- c~c4cIter- 	3 06 3 it I 0 . 3 0. 
Program: 

Fredagen den 13:e juni: 
Öppet hus på Saab Bilmuseum och möjlighet till fabriksvisning.Anmälan till 

fabriksvisningen till museets reception på tel. 0520-84344 eller via E-mail: 

saab.carmuseum@saab.com.  OBS. Begränsat antal platser. 

Öppettiden på museet är 10.00-20.00. Möjlighet att köpa grillbiljetter 

till lördagkvällens aktivitet finns. 

Lördagen den 14:e juni:  
Kinnekulle Ring, körning med din egen Saab på banan. 

08.00-10.30 Incheckning och besiktning av bilar 

11.00 	Start körning på banan 

13.00 	Lunchpaus 

14.00- 	Körning på banan 

19.30 	Grillkväll på Folkets Park i Trollhättan, Grillbiljetter säljes på 

Saabs Bilmuseum och vid incheckningen på Kinnekulle Ring 

Söndagen den 15:e juni: 
Saab Bilmuseum,Trollhättan, öppet hus för alla Saab-entusiaster. 

09.00 	Parkering och utställning av Saabar på området runt museet 

10.00 	Saab Bilmuseum och marknaden öppnar, Saab-mingel 

13.00 	Rallytur i trakten runt Trollhättan, start och mål museet 

18.00 	Museet stänger, arrangemanget över för denna gång 

Allmän information: 

Ingen föranmälan är nödvändig för Saab Clubs Weekend bortsett bokning av 

fabriksvisning. Denna görs till Saab Bilmuseum på tel. 0520-84344 eller via 
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E-mail: Lsaab,c_arm~m 

För information om logi och övernattningsmöjligheter i Trollhättan, se 

www.visittrollhattan.se  

Någon prisbedömning av bilar kommer EJ att ske. 

Vid körning med egen bil på Kinnekulle Ring gäller följande: 

- Begränsat antal platser, först till kvarn....bilarna kommer att delas upp i olika 

heat, så att hastighetsskillnaderna hålls nere. 

- Ingen tävlingskörning! Detta är ett fint tillfälle att för dig att under ordnade 

omständigheter kunna kunna prova din Saab på banan! 

- Bilen måste ha gällande godkännande av Svensk Bilprovning eller motsvarande 

institution för utländskt registrerade bilar och uppfylla alla krav som ställs i 

vägtrafikförordningen, inkluderande gällande trafikförsäkring. 

- Krav på användande av säkerhetsbälte i alla bilar som skall köras på banan. Bilar 

utan säkerhetsbälte kommer ej att få framföras på banan. 

- Hjälm skall användas, helst av sk. Jet-typ. Stödkrage rekommenderas. 

- Endast föraren i bilen. 

- Bilen skall tömmas på allt löst som kan vålla skador vid avkörning. 

- Bilens ljudnivå får ej överstiga 100 dB (A) vid 4.500 rpm mätt på 

0.5 meters avstånd med 45 graders vinkel från avgasutsläppet. Mer information 

finns på Svenska Bilsportförbundet. 

- För körning på banan gäller att föraren måste lösa en s.k. engångslicens vid 

incheckningen. Har man gällande tävlingslicens utfärdad av Svenska Bilsport-

förbundet gäller denna. 

- För tävlingsbilar som ej är registrerade för körning på allmän väg finns det 

möjlighet att köra i ett speciellt heat.Vid körning med dessa gäller att full person-

lig säkerhetsutrustning enligt Bilsportförbundets reglemente och att gällande 

licens från Svenska Bilsportförbundet skall uppvisas (Ej engångslicens) 

Har ni frågor, vv. kontakta Saab Bilmuseum på tel. 0520-84344 eller via E-mail: 

saab.carmuseum@saab.com  

Välkomna! 
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OBS! insläpp för säljare fr.o.m kl. 08.00 
Servering av kaffe,smörgas och kon .. 
All försäljning av förtäring förbehalles arrangören. 

Söndagen den 7 sep. 20113 kl. 09.00 arrangerar ÖSTGÖTA SAABKLUBB 
sin arliga Saabmarknad. Där säljs allt fran reservdelar till hela bilar frän 
Saab 92 till 9-X. 
Plats: Gistad. som ligger utmed gamla E-Van mellan Linköping och 
Norrköping. Följ pilning -SAABlvlARKNAD -  fran Gistad samhälle mot 
idrottsplatsen. 
Säljplatser. personbil= 100:- med sliip=150:- 

MARKNAD 
Linköping 

Bilar, reservdelar. tillbehör mm 

Vi ser helst att Du 
som säljare anmäler 
dig före den 6 sep. 

[ 

Campingmöjligheter till låg avgift 
För er som vill komma kvällen innan marknaden kan vi erbjuda camping för tålt eller 
husvagn, tillgång till dusch och toalett finns. 	1 
ANMÄLNINGAR OCH FRÅGOR TILL 
Rouer Forssell tel. 011-100792 
e-mail: rolter.forssen(dtelia.com  

VÄLKOMNA! 

0. 1STEOTA 

(MO 
ö.or 
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Övre raden från vänster: Ted Stockhaus, Tornas Sandström och Peter Eriksson 

Nedre raden från vänster: Rune Danielsson, Anders Johansson, Leif Johansson och Peter Sandström 

BAKRUTAN 

Motorfest i Röbäck 
Sandström efter segern: "Min största framgång i karriären" 

Röbäck 19/1 (Bakrutans utsände) 
Tätt, tufft och intensivt. Så kan man 
sammanfatta årets upplaga av Red 
Creek Gocart Championship på 
Röbäcksbanan utanför Umeå. Åskå-
darna bjöds på en mycket underhål-
lande och dramatisk final. Årets 
motorsporthändelse menade många i 
publiken. 

- En av de största framgångarna i min 
karriär, sade segraren Tomas Sandström 
direkt efter loppet. För en förare som 
Sandström som är van att tampas om 
medaljer och pallplatser med vinster i 
Tibnor Trophy och Mekonomens Gran 
Prix som främsta meriter var favorit-
trycket enormt. 
- Visst kände jag att jag hade pressen på 

mig, men jag gjorde ändå ett näst intill 
perfekt lopp. Jag chansade ingenting i fi-
nalen utan försökte att köra på säkerhet. 
I och med sin seger i Röbäck har Sand-
ström bevisat att han kanske är morgon-
dagens stora stjärna inom den Västerbott-
niska motorsporten. Men att helt satsa på 
go-carten tänker han ändå inte göra. 
- Med tanke på hur lite pengar det är i 
den här sporten på den här nivån så är 
det inte lönsamt att satsa, sade Sandström 
och tillade efter lite funderande: 
- När jag tänker efter så är det inga pengar 
alls i den här sporten. Allt jag har vunnit 
är faktiskt bara en keps och en tvättsvamp 
från Mekonomen och det kan man ju inte 
leva på. Sandström hade den bästa tiden 
under förmiddagens tidskvalificering och 
startade därför i pole position före värste 
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konkurrenten och rivalen Ted Stockhaus. 
Sandström var också snabbast genom 
första kurvan och behöll sedan ledningen 
under hela loppet och ända in i mål. 

Inte råd med misstag 
- Tomas var snäppet bättre än mig idag 
Han är en duktig förare, inget snack om 
saken, sade Ted Stockhaus som bara var 
2,3 sekunder efter Sandström i mål men 
själv bara 1,4 sekunder före trean i lop-
pet. 
- Jag fick koncentrera mig på att bevaka 
min andraplacering, förklarade Stockhaus 
och fortsatte: 
- Jag var tvungen att köra mer med insi-
dan nu än i tidskvalificeringen, lite min-
dre aggressivt och mer genomtänkt. På 
den här nivån har man inte råd att göra 
misstag, då blir man omedelbart omkörd, 
analyserade Stockhaus och syftade på att 
han hade fullt upp med att värja sig från 
att bli passerad av den slutliga trean i lop-
pet, Peter Eriksson. 
- Det var som om han satt i mitt baksäte, 
skämtade Stockhaus. 

Nöjd men ändå missnöjd 
- Det gick väl ganska bra men Ted körde 
lite smartare än mig i finalen. Därför blev 
jag trea idag Så sammanfattade Eriksson 
sin insats under loppet och analyserade 
vidare: 
-Dessutom var min cart något understyrd 
i början av loppet vilket gjorde att jag tap-
pade tempo och inte kunde köra så ag-
gressivt som jag ville. Jag saknade abso-
lut inte chanser att köra om men Ted 
körde klokt och täppte effektivt till alla 
luckor. Trots sin tredjeplacering var det 
med blandade känslor som Eriksson tog 

emot bronspengen. 
-Jag är nöjd men ändå missnöjd. Det var 
ju så otroligt nära en silvermedalj, kon-
staterade Eriksson. 

Imponerande uppkörning 
Vännäs föraren Leif Johansson, som från 
sin sjätte startposition svarade för en for-
midabel uppkörning, slutade tillsist på en 
hedrande fiärdeplats. 
-Jag måste vara nöjd med min placering. 
Självklart hade jag hoppats på medalj, 
men med ett så rutinerat startfält visste 
jag att det skulle bli svårt. Jag gick ändå in 
för att göra ett så bra lopp som möjligt 
och det gick ju faktisk hyfsat bra. Jag 
gjorde väl inga större misstag och det 
känns bra att kunna bevisa för dom an-
dra att man hänger med i den tuffa kon-
kurrensen. 

Våldsam krasch 
För Anders Johanssons vidkommande 
kunde loppet ha tagit slut redan i den för-
sta kurvan. Johansson blev påkörd baki-
från och förlorade kontrollen över sin go-
cart som med våldsam kraft slungades in 
i den skyddande däcksbarriären. Dock 
kunde Johansson, något omskakad, 
snabbt komma upp på banan igen och 
fortsätta loppet. 
- I det läget återstod bara att jaga och jaga 
och sådant tar väldigt mycket på krafterna, 
förklarade Johansson och tillade lite efter-
tänksamt 
- Det tog ett halvt varv innan jag kom 
över det som hade hänt. Jag hade ju trots 
allt ganska tur som klarade mig ur situa-
tionen helt utan skador. Men i den här 
sporten måste man verkligen satsa allt och 
helt fokusera på loppet. Jag vet att go- 
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cart kan anses rara en farlig sport men 
risken är större att få skador om jag är 
feg och rädd i min körning, menade Jo-
hansson som trots incidenten lyckades 
köra in sig på en femteplats. 
- Mycket starkt kört av Anders, påpekade 
förarkollegan Rune Danielsson. 

Ett superlöfte 
Danielsson som slutade som sexa gjorde 
en klart godkänd insats. 
- Mitt mål var att komma till finalheatet, 
vilket jag också gjorde. Min möjlighet där 
var att avvakta och utnyttja dom andras 
misstag och det fungerade otroligt bra 
idag, konstaterade den lovande talangen. 
I dessa sammanhang är Danielsson fort-
farande ett oprövat kort, men med den 
talang och de ambitioner som han besit-
ter så kan det bära riktigt långt. 
- Det är ändå väldigt långt till toppen, 
konstaterade Danielsson som står med 
båda fötterna på jorden och inte tänker 
låta sig hetsas till framgångar. 
- Rune är ett superlöfte och det skall bli 
mycket intressant att få följa honom i 
framtiden. Han har alla möjligheter att bli 
en riktigt bra förare, berömde Peter Sand-
ström. 

Otroligt besviken 
Peter Sandströms egna medaljchanser 
grusades redan i incidenten i början av 
loppet. Från sin femte startposition föll 
han tillbaka till en sjunde och sista plats 
och fick även se sig varvad av flera av dom 
andra förarna. 
- jag är otroligt besviken, sade Sandström 
som hade bestämt sig för att satsa rejält i 
finalen. 
- Det var min enda chans, jag hade ingen- 

ting att förlora utan satsade allt jag hade. 
Ibland går det och ibland inte och idag 
hade jag inte marginalerna på min sida, 
förklarade Sandström och fortsatte: 
- Det var otroligt trångt in i första kur-
van. I det tumult som uppstod förlorade 
jag placeringar som jag sedan inte lycka-
des plocka igen. Jag gjorde misstag på 
misstag i mina försök att komma i kapp 
de övriga förarna. Det var helt enkelt inte 
min dag i dag, konstaterade Sandström 
men tillade: 
-Jag vet trots allt att jag kan åka lika fort 
som dom andra. I dag var det bara en så-
dan där dag då ingenting fungerade. Jag 
får försöka att glömma detta och ladda 
om till nästa år. Jag kom ju i alla fall till 
final vilket i sig är en bedrift men det 
känns inte som någon tröst just nu, 
suckade en mycket bedrövad Sandström. 

Tystat kritikerna 
Både förare och publik var efter loppet 
rörande överens om att arrangörerna till-
sammans med sponsorer, mekaniker och 
övriga funktionärer lagt ned ett fantastiskt 
jobb för att fa ett arrangemang av den 
här storleken att fungera friktionsfritt. 
Loppets glädjande facit är även att 
återväxten verkar vara mycket god inom 
den Västerbottniska motorsporten. Dessa 
förare, som är vana vid framhjulsdrift, har 
även tystat kritikerna från Opellägret som 
hävdat att Saabfolk inte kunnat åka fort 
med bakhjulsdrift. Idag bevisades defini-
tivt motsatsen. Det är vad som sitter mel-
lan sportratten och den skålade sport-
stolen som har betydelse inte dom dri-
vande hjulens placering. 

ANDREW SANDSTORM 
andrew_sandstorm@hotmall.com  
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Nya tröjor i 
klubb- 
shopen! 

Ja, då finns det en ny klubbtröja (sweat-
shirt), den är mörkblå med jeanskrage, 
försedd med vårt nya namn i brodyr. Pris: 
350:- finns i storlekar från M till XL. Då 
den är gjord i få ex, kan det bli lite för-
dröjning om vissa storlekar tar slut. 

En ny svart T-shirt med vår nya 
nyckelringslogga på framsidan. I 3-D! 

Snygg svart T-shirt med logga i 3-D! 
Finns som dam samt unisexmodell. 

Den nya mörkblå klubbtröjan med 
jeanskrage och broderad klubblogo. 

Finns däremot i massupplaga från dammodell i 
S och M till unisex modellerna från S till XXL, 
pris 85:- 

Passa på! Ett fåtal muggar 
kvar i lager. 

Även 	vår 
jubileums T-
shirt finns, dock 
bara i M-storle-
kar dessa kostar 
60:- 

Vår 	nya 
(nygamla!) nyck-
elring, 40:- 

Muggar finns 
det ett fatal kvar 
av, de kostar 
40:- 
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Musmatta, 50:- 
Klubbdekal, utsida och insida, 
10:- 
Klubbdekal, stor (200mm), 20:- Klubbdekal du själv stryker på, 20:-
Jubileumsdekal, 8:- 

BAKRUTAN 

Dekaler och pins för de som vill synas. Böcker för de som vill veta mer. 

Böcker: 
"The spirit of Saab" av Rolf Bleeker (engelska), 50:- 
"Bilar på Saab vis" och den engelska versionen av samma bok 
"The Saab way" av Gunnar A Sjögren, 15:- 

Äldre nummer av Bakrutan kostar 10:- jag kan få ihop ett 30 tal ex och fyra kompletta 
årgångar, allt från 1992 och framåt. 

Bernt Olsson 
Materialförraltare Svenska Saabklubben 
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Kalldrag 
-ett racé i hetaste 
la0 
Vintertåvling i mitten av mars? Tja, 
borde gå bra så långt norrut. Fast det 
blevinte de fina frusna vintervågar alla 
entusiaster drömt om. 

För trettonde gången gick Kalldragé av 
stapeln. Denna gång med start hos Motor-
centrum i Umeå lördagen den 15 mars. 
Redan vid åttatiden hade rallygeneralen 
Bosse Nordström, som dagen till ära 
också åkte trecylindrigt, kallat de anmälda 
till samling. 

Stor del av startfåltet utgjordes av Saabar, 
vintervägarnas betvingare. Allt från Saab 
93 "Snusmumrik" till Saab 99 1970 och 

däremellan blandade tvåtaktare med över- 
vikt för långnosar. Tunga grabbar på gas- 
pedalen och även tippade favvisar till top- 
placering var Stig Johansson i Sport 65 

med starka gossar i bi- 
len och som vanligt 
totalladdad när det är 
rallydags, Peter Svens- 
son med kvinnlig fäg- 
ring i sin med Anders 
Löfmark delägda Saab 
96 från 1965 och med 
ett förflutet som riktig 
rallybil. Då var den 
grön men nu är den 
röd. Peter hade laddat 
med riktiga rallydäck 
vars utseende liknade 
fakiren Itmoahoas säng 
och en rejält trimmad 
Sportmotor. Det lät bra 
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och gick mycket bensin! En annan gam-
mal bekant som efter några års frånvaro 
dök upp var Martin Stenlund som tillsam-
mans med sin kartläsare och sambo Saimi 
kört de 35 milen från Arjeplog för att 
delta i rallyt, givetvis med en tvåtaktslång-
nos. För övrigt hans andrabil vintertid. 
Anders Johansson från Anumark och ord-
förande i Saabklubbens Norrlandssektion 
hade repat sig från sitt 40-årsfirande så-
pass att han rattade runt banan i sin 
orenoverade röda kortnos. Dessutom sågs 
en fin olivgrön 
96:a från 1965 
och en lika fin 
99:a från 1970. 
99:an rattades 
glädjande nog 
av två 
Umekillar och 
dom bidrog till 
sänka medelål-
dern på det del-
tagande Saab-
gänget. Åke 
"Adam" Bäck- 

s trom ak te 
Opel Ka-
putt till-
sammans 
med Ång-
ström och 
We s te r - 
mark med 
gott slutre-
sultat. Den 
berömde 
Sune 
Strömberg 
sågs 
åkande sin 

efter branden renoverade Chrysler, alltså 
lite Saab-Ana anknytning denna gång. 
Sune fick en SSK-skrapa som han lovade 
ställa in i bokhyllan tillsammans med dom 
andra Saabrariteterna. Kondens-
konsulenten Gruissar Kromen sågs starta 
i en ljusblå kortnos sport men han nådde 
inte målet i Dalkarlså. I övrigt en härlig 
blandning av fina gamla bilar. Totalt del-
tog cirka trettio fordon. 

Som vanligt hade Bosse gjort ett kanon- 
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obb och lagt en fin slinga om nästan 30 
mil på små och smala och delvis krokiga 
vägar som inbjöd till entusiastisk körning 
så länge Saabarna inte fastnade bakom 
någon "väglusbil" typ Opel eller 
Wauxhall. Dessutom gjordes ett antal fel- 

andra plats, och basta Saab-
ekipage, kom Martin Stenlund 
Saab 96 1967 och trea Nils 
Liljeroth i en Pontiac. 

För övriga Saabåkare var det väl 
lite si och så med svars-
procenten ,men gaspotensen 
var det inget fel på! Det formli-
gen tjöt i marken när herrar Jo-
hansson och Svensson drog 
förbi. Johansson med bredaste 

leendet och Svensson med bästa bränsle-
förbrukning! Det ska vara Sport att åka 
Kalldragé. 

Peter Svensson fick tillsammans med 
"gamle" Saabbekantingen Johan 

körningar och det hör givetvis till 
charmen med denna skogsutflykt. 

Mitt-på-sträckan-uppehållet var som 
förra året förlagt hos OK i Vindeln 
där Katharina och Lena med stor 
finess serverade korv med bröd och 
kaffe med kakor på billyften i 
servicehallen! På plats skulle även 
fyra prylar identifieras. Några med-
lemmar fyndade även bland OK:s 
readelar. 

Sedan gick rallyt vidare mot Sjulsmark och 
slutmålet i Dalkarlså där en helt kollos alt 
kanongod middag serverades deltagarna. 
Efter middagen vidtog på övervåningen 
en prisutdelning som var välförsedd med 
fina priser till deltagarna, inte minst en 
tvättsvamp till alla fordon. Mycket välbe-
hövligt denna dag Välförtjänt vinnare 
blev Carl-Evert Sundlöv från Örnskölds-
vik rattande en söt liten BMC Cooper, på 

Bnisewitz från Strängnäs pris för längsta 
resa. Johan dansade Charleston längs vä-
gen i sin Citroen med cykeldäckslika 
sommarmichelindäck. 

Detta rally kan verkligen rekommende-
ras för den som vill åka med sin bil. Vi 
ser fram mot nästa drag! 

Text c:5- bild: Salomon Degerman 
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Ja, det kan man fraga sig% 
Saabklubben har många intressanta med-
lemmar runt om i landet, som av en eller 
annan orsak har valt just Saab som ett av 
sina intressen. En del ansikten är mycket 
välkända och har mer eller mindre blivit 
profiler för vår hobby. Sedan finns det 
ett stort antal medlemmar som för många 
bara är ett namn i Matrikeln. 

För att stilla Er nyfikenhet startar vi återi-
gen upp en artikelserie, där ett antal 
slumpvis utvalda medlemmar presente-
ras i varje nummer av Bakrutan. 

Känner Du att Du vill presentera Dig i 
Bakrutan är Du hjärtligt välkommen att 

kontakta mig eller fylla i det formulär som bifogas i Bakrutan och skicka det till mig. 
Den enda motprestation jag önskar, förutom svar på mina enkla frågor, är att Du skickar 
en bild på Dig själv och Din Saab till mig Det kan även hända att jag slumpvis väljer ut 
ett namn i Matrikeln och helt enkelt ringer upp Dig för en kortare intervju. Deltagandet 
i detta spektakel är naturligtvis helt frivilligt! 

Vänta hälsningar 
Gerda Persson, Klubbmästare. 
Adressenfinner Du på prsta sidan i tidningen. 

KG Kristoffersson, Örkelljunga 

KG är en glad pensionär på 64 år som bor i den södra delen av vårt avlånga land. 
Dels är han uppvuxen med Saab och dessutom har han kommit dem väldigt nära i 
jobbet. Hans första bil var en 62:a. Men det är främst under de senaste 6-7 åren som 
gamla Saabar blivit en hobby för KG. 

KG jobbade bland annat på Saab i Linköping på 50-talet, och var med när man byggde 
95:an. Han berättar en rolig anekdot från den tiden. En utav cheferna körde till Troll-
hättan i en av de nya 95:oma. Han kommenterade efteråt att bilen var förfärligt "surrig". 
Det visade sig att han inte varit medveten om att 95:an hade 4-växlad låda, och därför 
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hade han kort pa 
3:an hela vägen. 

KG: s vagnp ark 
har skiftat 
mycket under de 
senaste åren. Just 
nu består den 
utav en 95-62V4 
(!) Pickup, en 96- 
62 som är lite 
sportigare utrus-
tad, en 65:a Sport 
som står på tur 
för renovering, 

samt en bruks 96-79 och ett 96-64 objekt. 

Den mest unika bilen i samlingen är helt klart KG:s 95:a, kortnos-V4, Pickup. Han 
berättar att den är byggd på en 76:a kaross. Nosen och rutan är tagen från en 62:a och 
huven från en 59:a. Det är Håkan Rosberg i Ystad som har byggt bilen. 

En annan rolig händelse som KG berättar om är ett tillfälle när han stod och tankade 
62:an. Plötsligt kommer det fram en dam och knackar honom på axeln. 
— Var rädd om den där, säger hon. Sedan frågade hon om hon fick sätta sig i baksätet på 
Saaben medan KG tankade. Visst gick det bra. Där satt hon i godan ro och mindes 
tiden som ung, i en Saab från samma tid. 

KG berättar att hans högsta dröm just nu är att få Sporten klar, så att han kan åka på 
semester till Norge med den. Sommaren 1965 köpte han just en Sport 65:a och reste till 
Norge med. Han nämner även att han var först i hela Ängelholm med att äga en Saab 
Sport och det drog naturligtvis blickarna till sig 

Tomas Törnkvist, Gammelstad, Luleå 

Tomas är en glad 32-åring, som bor i den delen av landet där rost inte är en Saabentusiasts 
största problem. Han är för närvarande studerande och grubblar väl då och då över om 
han någonsin ska bli klar med sina studier. 
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För Tomas är det bara 
gammelsaabar som 
gäller. Han har ägnat 
12-13 år av sitt liv åt 
dessa rariteter. Det 
hela började med att 
en god vän hade en 
Saab till salu, som han 
köpte. Efter det har 
det bara blivit fler och 
fler. 

Tomas har en stor 
skara Saabar i sin sam-
ling 

Bland annat 3 st. 95-66, 3 st. 96-62/63, en 96-64 och en 96-74. Till för inte så länge 
sedan ägde han även en 95-60, med chassinummer 603, men den har han nyligen sålt. 

Den mest unika bilen i samlingen är en midnattsblå 63:a som har gått 79 000(1) mil. Du 
läste rätt! Tomas hävdar att han bara tankar och kör. Han har inte tillgång till något 
varmgarage, men det är ändå inga problem vintertid, bilen bara går och går. Motorn är 
emellertid bytt ett par gånger, till bättre begagnade grejer. 

En upplevelse med "Långmilaren" som Tomas kommenterade är när han deltog i Kall-
draget 2002, en träff i Umeå, där man kör orientering c:a 25 mil på härliga vintervägar. 
— Det gick lite kärvt när det var —40 grader på morgonen, säger han. Jag körde på ettan, 
å så i med tvåan, tvärnit! Då går det tungt... Det är värt att reflektera över att Tomas 
körde 27 mil på morgonen för att ta sig till Umeå, och lika många mil hem igen. 

Något som Tomas säger att han gärna skulle vilja göra någon gång är att fara på lång-
semester med tvåtaktare. Riktigt långt, kanske nedåt Europa. 

Martin Bergstrand, Uppsala 

Ett inte helt okänt ansikte tillhör Martin Bergs trand, vår ordförande. Martin är till yrket 
Flygvapenofficer, men är för närvarande, som glad 40-åring, studerande inom försva-
ret. 
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Martin kom i kontakt med 
Saabar redan som liten, då hans 
far arbetade på Saab. Hans för-
sta Saab var en ljusblå trubb-
nos med pedaldrift som hans 
far kom hem med en solig som-
mardag Tyvärr lektes den sön-
der i barnsligt oförstånd. Trös-
ten var att Martin och hans lil-
lebror hade mycket glädje av 
den. Martins första "riktiga" 
Saab var en vit 96-71 som han 
köpte 1981. 

Just nu består Martins vagn-
park av lite av varje, från Saab 
92-55 till Saab 99 Turbo 1980. 
Familjens bruksbilar består av 
en 9000-97 och en svart, tredörrars 900-89 i16. 89:an köpte de redan 1992, så den har 
funnits med länge. 
- En bil jag trivs bra i och som jag kör nära 80 mil i veckan med, säger Martin. 

På frågan vad som är unikt med Martins bilar svarar han: 
- Tja, en ägares förhållande till sina egna bilar är väl alltid unikt. Det som jag tycker är 
roligast med några av de bilar jag har är att vi följts åt under lång tid. 92:an lekte jag i 
som en liten grabb i slutet av 60:talet Sedan dess har den funnits i släkten och finns 
numera i min ägo. Turbo-78:an köpte jag redan 1986 och hade mycket roligt med. 
Lyckligtvis kunde jag ställa undan den innan rosten tog den. Idag undergår den en 
långsam renovering 

Att Martin valde just Saab är inte så konstigt. 
- Äpplet faller inte så långt ifrån päronträdet heter det ibland, säger han. Med nya mo-
deller av Saab genom hela uppväxten upplevde jag Saabs modeller genom åren. Det 
tråkiga med nya bilar var att jag inte riktigt hann fasta mig vid en speciell bil. Det kändes 
naturligt att välja Saab eftersom jag trivdes bra i Saab och hade ett bra kontaktnät, 
berättar han vidare. 

När jag undrar vilken Saabmodell som Martin föredrar, får jag till svar: 
- Måste jag välja? 
Martin säger att det beror lite på sinnesstämning och pendlar mellan ren entusiasm, och 
entusiasm blandat med förnuft och användbarhet. En Saab Sonett Super Sport för sin 
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kompromisslöshet eller en Saab 900 Aero 1993 med dess kombination av användbar-
het, prestanda och ett klassiskt arv från Sasons ritbord. 

Martin tilltalas av den positiva egensinnighet som utmärker Saab, men visst finns det 
andra intressanta bilmärken. 
— Konkurrensen är knivskarp idag Mycket av det som tidigt kännetecknade Saab, som 
till exempel aerodynamik, ergonomi och framhjuldrift är idag vardagsmat i andra bil-
märken. Man kan se det från den ljusa sidan. Saab har med sina innovationer påverkat 
bilvärlden i positiv mening, menar Martin. Andra bilar som Martin tycker om är Ford 
Mustang Fastback 1968, Jaguar MKII, Nissan 240Z, Alfa Romeo Spider och Volvo 
PV/Duett, för att nämna några. 

Vilken bil är då Martins stora drömbil? 
—Jag har redan berättat om några andra fordon jag tycker om, så jag håller mig inom 
Saabfacket Tvåtaktarna älskar jag för dess oemotståndliga charm, där motorljud och 
karaktäristik och balans är en stor del i upplevelsen. 93:an är en närmast optimal kom-
bination av körbarhet och underbar flygdesign. Den brutala kicken när turbon börjar 
ladda i en 99-turbo framkallar också ett leende i hela ansiktet, säger han. 

Martin tycker att bland det roligaste man kan göra med en Saab är nog bankörning. Han 
nämner särskilt två tillfallen som 
han minns lite extra. Testkörning 
av Eklunds rallyV4 med stenhård • 

•• 	KA  diff på Saabs provbana och 99 
Turbon från Frankfurt. 

• 
När studierna är klara hoppas 
Martin kunna ta tag i en av turbo-
99:oma på allvar. En bilsemester 
i en av entusiastsaabarna med 
hela familjen i Skottland står just 
nu på önskelistan. Att börja tävla 
med en tvåtaktare på bana står 
också på önskelistan. 

• 
Priset gäller vid inbyte av Ist bag. axel. 
Frakt samt Postens avgifter tillkommer. 

• • 

: 

• NYHET! 
Vevaxelrenovering! 

Endast: 2000-- 
Detta ingår: 

ffi 

le 
simeleffieffilerniernail• • 

weeesioweeemeememe  

EM NN R • III N UM MER • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

E-post: saab4telia.com  

• Nya 11.9.,  462071 

• Nya höglcvantelsnålar i ctorndan 
N■sått.. gamla railh.311.,) 

• Vik-tad 

2-stroke  B RACING 

• • 
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Gripen av 
Saab med 
Erik 

Vid Trollhättesektionens årsmöte 25 

februari, på Saabs bilmuseum, kom en 
mycket efterlängtad gäst, Erik Carlsson. 
Inför ett 70-tal personer berättade han 
med humor från sitt rika rallyliv till bil-
der visade av Peter Bäckström. En del av 
rallyepisoderna kommer här som korta 
mötesanteckningar. 

Monte Carlo -62 
Ingen visste att en svensk kunde vinna. 
Svenska nationalsången saknades! En fick 
vissla "Du gamla du fria"! 

Safarirallyt 
Erik hade beställt en tunn, ljusblå Dunlop, 
overall. Fick den dock sydd i tum! Over-
allen blev 30 cm för lång 

Baja 1000 
Det var mycket varmt under rallyt. Vatten-
dunk bak i bilen med pump. Slang direkt 
från dunken till munnen. 

Alcropolis -65 
Brandsläckare saknades i bilen. Gunnar 
Palm köpte då en Coca Colaburk som 
målades röd och fick fungera som släck-
are. 

Portugal -59 
Körde utan framruta i bilen. Det var så 
kallt att Erik eldade i en sardinburk inne i 
bilen för att hålla värmen! 

Spa-Sofia-Liege 
Förbud att tävla med fyrväxlade lådor. 
Erik som körde trevkdat gav mellangas 
och låtsades lägga in fyran. Detta lurade 
besiktningsmännen att plocka ned och 
undersöka lådan utan resultat. 

Efter 1 timme och 45 minuter började 
Erik att gäspa och bli trött. Men sådana 
tecken fanns inte bland åhörarna. Ett stort 
tack till Erik för en trevlig kväll. 

Det är sådant som måste sparas i framti-
den. Det kom därför ett bra förslag på 
Saabklubbens årsmöte den 15 mars om 
ett stipendium för "forskning" på olika 
områden inom Saab. Det kan röra sig om 
produktion, modeller, tävlingsverksamhet 
m.m. 

Text: Uno Persson 
Bild.- Ulf Anderson 
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g 4>  Rabail.. 

halva priset 	1 5%  i 
Speedparts i Uddevalla. 
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%• Du hittar en kod i anslutning till varje 
produktRabattkodema är: AA=0%, A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F= 40% En-
ligt vårt avtal med Speedparts verifierar vi ditt medlemskap i Saabklubben innan beställningen 
går vidare till Speedparts. Beställer du per brev eller e-post skickar du din beställning till kassören 
Mats Carlsson. Förutom leveransadress och frakt anger du artikelnummer, benämning, antal 
och styckepris och gärna till vilken bilmodell. 

Speedparts Sweden AB 	 Tel. 0522-665220 

Schillers väg 4 	 Fax. 0522-665221 

451 55 Uddevalla 	 wwwspeedparts.se  

BromsolcRenovering i Kållered AB. 
Saabldubbens medlemmar erhåller rabatter på mellan 30% och 50%. Aktuella rabattsatser på 
Saabklubbens hemsida. 

BromsokRenovering i Kållered AB 	 Tel. 031-9401 50 

Södra Hildedalsgatan 7 	 Fax. 031-9401 51 

417 05 Göteborg 	 www.bromsokrenovering.se  

Top n' Trim Shop bilsadelrnakeri i Helsingborg. 
Top n" 'Lim erbjuder bland annat innertakstyg till Saab 99 och många olika typer av lister till din 
Saab. Saabklubbens medlemmar erhåller 15% på material. 

Top n Trim Shop 	 Tel. 042-20 09 69 

Rundgången 10 	 www.topntrim.nu  

254 52 Helsingborg 

Scandic Hotels 
Rabatt på övernattning på Scandic Hotels. 	 www.mhrf se 

Se MHRF hemsida för mer information. 

Royal Corner Hotel & Konferens (Sweden Hotels). 
Sommarerbjudande under juni till och med augusti. Bo två nätter på Royal Corner, men betala 
för en. Visa upp medlemskapsbevis i klubben och ange bokningskod SOLHEM. Välkomna! 

Royal Comer Hotel & Konferens 
	

Tel. 0470-70 10 00 

Liedbergsgatan 11 
	

www.hotelroyalcomerse 

352 32 Växjö 
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Formulär till "Vem gömmer sig bakom ratten?"  
Skickas till: Gerda Persson, Porthansvägen 10, 168 45 Bromma 

Namn: 

Ålder: 

Yrke: 

Ort: 

Saabinnehav: 

Vad är unikt med Din/Dina bilar? 

Hur länge har Du hållit på med Saabar? 

Är det bara Saab som gäller för Dig? 

Hur kommer det sig att Du valde just Saab? 
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Vilken är den roligaste upplevelsen Du haft i en Saab? 

Vad skulle Du vilja uppleva med en Saab? 
Har Du någon dröm? 

Vilken är den ultimata Saabmodellen för Dig? 
Drömbilen? 
Motivera? 
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Saab introdu- 
cerar 	9-2 
AWD i USA 
under 2004 
New York, 16 april 2003 

Saab fortsätter sin "största produkt-
offensiv någonsin" med att under går-
dagskvällen presentera en bil som skall ta 
upp kampen i det mindre 
premiumsegmentet, Saab 9-2. Saab 9-2 

430~7.4  

kommer att byggas i samarbete med Fuji 
Heavy Industries, Ltd. i Japan, som idag 
tillverkar Subaru. 

Saab har varit på jakt bland GM:s mär-
ken efter en bil som kunde anpassas rela-
tivt enkelt och billigt till en Saab. Saab/ 
Subaru alliansen var nästan naturlig och 
fick ganska snabbt en acceptans både hos 
Saab och GM. 

Saab har visat skisser på den nya bilen. 
Men inga detaljspecifikationer är ännu 
släppta. 9-2 kommer att erbjudas som två 
modeller, en basmodell med en 2,5 liters 
sugmotor samt en AERO-modell med 
tvåliters turbomotor. 

Båda förses med AWD (All Wheel Drive, 
allhjulsdrift) och en fem-dörrarskaross 

k 
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baserad på Subaru Impreza RS. Detta blir 
Saabs första AWD-bil. 

Saab 9-2 är planerad att finnas till försälj-
ning under senvåren 2004, antingen som 
en 2004 1/2-modell eller som 2005 års 
modell (detta är ännu ej beslutat). 

Vad gäller prissättningen så säger Kevin 
Smith, chef för Corporate 
Communications hos Saab Cars USA, att 
priserna ännu inte är klara. Men, siktet 
för basmodellen är inställt på en avsevärt 
lägre nivå jämfört med nuvarande 9-3 
SportSedan. 9-2 Aero kommer däremot 
troligen att "överlappa" 9-3 SportSedans 
prisnivå. 

faktorn. 

Vid frågan om 9-2 kanske indikerar ett 
återvändande för Saab till Rally så anser 
Smith att detta inte är troligt. Åtminstone 
inte på kort sikt. "Inga av Saabs konkur-
renter deltar i WRC. Och så länge dessa 
inte återfinns i WRC så finns det inget 
skäl för Saab att deltaga". 

Med 9-2 hoppas Saab att nå en yngre 
publik och dessutom föra företaget när-
mare lönsamhet. 

Text: Larry West 
Bild: Saab Automobile 
ömt-sättning: Maffias Johansson 

Vid frågan hur man skall fa Saabkänslan 
9-2:an så hävdar Smith att det båda mär-
kena redan har mycket gemensamt. "Båda 
företagen började med att bygga flygplan 
och de har båda även ett stort rallyarv". 

9-2 kommer att få fjädringen "modifie-
rad" för att erhålla en mer Saabtypisk väg-
hållning och känsla. Motorerna kommer 
troligen inte att modifieras eller upp-
graderas. "Motorerna är redan nu mycket 
bra", säger Kevin Smith. 

Interiören kommer, vad gäller material-
val, enligt Smith, att uppgraderas för att 
matcha sina konkurrenter i 
marknadssegmentet. Utöver detta kom-
mer inga större förändringar att göras. 
Hur blir det med startnyckelns placering? 
"Vi tittar på detta", säger Smith. 
"Komplexiteten och kostnaderna" som 
en flyttning av nyckeln till mittkonsollen 
innebär kommer att bli den avgörande 
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Köp & sälj 

SÄLJES: 

SAAB 99-72, mörkgrön, engelska motorn, 19.000 mil, 2 ägare, ingen rost, bes ua tom 
juli-04, radio. Pris: 7.000. 
Maria Hallin, Stockholm, 08-34 71 21 

SAAB 96-74, veronagrön, bra renobjekt. Pris: 3.000:-. 
Åke Andersson, Hargsvägen 30, 742 50 Hargshamn, 0173-200 01, 078-63 14 44 

SAAB 900i —86, svart, turbolook, sollucka, servo, drag, sänkt, 2.5" avgassystem, lmfålgar, 
vdäck på plåtfålgar, tonade baldjus, turboratt, hyfsat skick på bilen. Pris: 5.000:- 
2 st 900 Aerofälgar helt nya i kartong aldrig använda. Pris: 1.700:- st eller 3.000:- för 
båda. 
Micke Olsson, Oppmannavägen 272, 290 37 Arkelstorp, 044-24 70 73, 0709-30 75 
81, e-mail: cissinick@algonet.se  

Till SAAB 96-79: inredning ljusbrun mkt fin. Pris 1.800:-. Baksäte + extrasäte 95-74, 
veronagrönt. Pris: 500:-. Hjulhus hb 96 nr 739 10 89 nytt. Pris: 800:-. Hjulhus hf 99 
nytt. Pris: 800:-. Motorrumsgolv tidig 99 nytt. Pris: 600:-. Hf dörr 99 4dr ny. Pris: 
1.000:-. Hb dörr 99 4dr ny. Pris: 1.000:-. Bakruta 96 60-67 ny. Pris: 600:-. 
Carl-Magnus Johansson, Odenslunda, 549 91 Tidan, 0500-47 06 56 dagtid 

Till SAAB 92 finns fortfarande massor med nya delar bl a NOS-plåt t ex vä dörr, 
motorhuv, baklucka, främre och bakre hjulhus, hö bakskärm, vä framskärm, bussningar 
framvagn, avgasrör, grenrör, div axlar som 707 096, 707 003, 706 903 komplett, 703 
114, 701 211, eldetaljer, komplett koppling, el värmeelement, gulsvartrutigt tyg 92/93. 
En ny dubbel SU bränslepump, ny startmotor 93. Har Du ett topprenoverat motorrum 
på din 900 Turbo? En ny motorhuv med stort "fönster" för utställningsändamål. Pris 
600:-. Till tidig 95 V4: komplett baksäte, 2 nya toppar, mängder med rycksaker, affi-
scher och instruktionsböcker. Ring, faxa eller maila. Alltid låga priser. 
Lars Einar, 0155-333 21, einars.residence@telia.com  

SAAB 92-54. 6.500 mil, bruksskick, går jättebra, ingen rost. Pris: högstbjudande. 
Hans Jönsson, Bjärås 2672, 269 62 Grevie, 0431-36 15 58, fax 0431-36 15 57 

Däck 5 st Dunlop C 41 Gold Seal Diagonal 5.20 x 15. 1 st nytt, 4 körda 95 mil. Pris: 
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Köp & sälj 

3.900:- (nypris 8.325:-) 
Ronny Björkin, P11409 C, 380 65 Degerhamn, 0485-66 13 35, 070-487 74 02 

Div SAABdelar till 95/96 V4. 
Bertil Görling, Siljansnäs, 0247-221 21, 070-605 61 21 

SAAB 95-68, husarblå, i trafik till 1999, de första 26 åren i Boden/Luleå sedan i Små-
land. Fungerande, komplett, rost på de vanliga ställena. Behöver ny ägare och omvård-
nad. 
Erik Storck, Vickavägen 40, 439 30 Onsala, 077-20 17 12, e-mail: 
e ri k. s to rc kr@privat.utfors.se  

SAAB 900 Turbo 5D-83, silvermetallic, säljes nybes + nyskattad fr o m juni-03, hyfsat 
bruksskick, mkt påkostad (kvitton finns). Pris: 10.000:- eller bud. 
Bo Thorildsson, Östra Utsjö 2980, 782 91 Malung, 0280-122 83, 070-56034 46 

SAAB 96-70, savannbeige, 13.300 mil, farfars bil kvar i garaget. Visas i Hallsberg tel 
0582-133 70, 019-58 33 11. Insänt av Anders Hermansson, Helsforsgatan 93, 752 
64 Uppsala, 018-54 13 36, e-mail: anders.hermansson@svenskakyrkan.se  

Original verkstadshandböcker SAAB 92,93,95,96 och 99 + reservdelskatalog SAAB 92 
o 93 i PDF-format på CD skivor. Perfekt om man inte vill smutsa ner orginalböckema 
eller kanske inte har några sådana. Pris 50:- kr per bok. Anders Johansson Umeå, Tfn 
090 — 18 60 26, e-mail; andersbo@worldonline.se  

SAABO 1967-års modell, chassinummer 329. Avstånd, förtält ingår. Kurt Olsson, e-

mall: kurt.olsson@emw.ericsson.se, Tel. 0303-22 37 78 bostad/031-747 28 03 ar-

bete. 

SAAB 99-71, alu-fälgar. Bra objekt, ca 1600kr.. SAAB 96-77, objekt. 1200kr. 
Börje Eriksson, Västra bangatan 59E, 195 40 Märsta. Tel. 08-59 12 28 52/51 29 11 
33. 

Reservdelslista 1-2003 har kommit. Den består av 33st dubbla A4 sidor med original 
reservdelar till 91, 93, 95, 96, 97 och lite delar till tidiga 99:or. Dessutom far du min 
plåtlista och de kommande nyhetsbladen som utkommer under 2003. Alla reservdelar i 
listan är fabriksnya. Hela härligheten blir din för 50:- SEK till mitt postgiro 475 06 59- 
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BAKRUTAN 

Köp & sälj 

7. Mitt kunnande om reservdelar efter att ha jobbat med Saab reservdelar i över 30 års 
tid bjuder jag på. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 64 Frändefors. Tel/fax 0521-43133 

KÖPES: 

Till SAAB 96-64: gummilisterna till framskärmarna. Till SAAB 96-72: vänster framsäte, 
grön färg Till SAAB 99-72: klocka och listerna till framskärmarna. 
Tomas Mattsson, Postgatan 1 A, 982 31 Gällivare, 0970-100 78 

Till SAAB 93 GT-58: söker reflexerna som sitter på bakskärmarna, ett fjärrljus nr 782 
85 51 samt en askkopp. 
Claes Göran Dahlqwist, Ankaregatan 28, 824 42 Hudiksvall, 0650-169 19, 070- 
224 03 74, e-mail: cgd@swipnet.se  

Ar i behov av en renoveringssats till vattenpumpen till en 96:a från 62,eventuellt en 
komplett pump bara den är tät, även kderlistema runt om (listen mellan skärmar och 
kaross). Anders Karlsson, Gåröström, 33533 GNOSJÖ. Tel 0708-959616, e-post: 
gnosjoanders@telia.com  

Dina annonser 
skickar du till: 
Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
141 40 Huddinge 

	

Tel: 	28 85 

	

- 	
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BAKRUTAN 

Detta är Svenska Saabklubbens 
"modellombudsmän" 

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

Modell 	 Ombudsman 	 Telefonnummer 

Saab 92/93 inkl. GT 	John Jonasson 	 08-715 24 29 

Saab 96 TT inkl. GT, 	Lennart Holmgren 	 026-25 70 15 

Sport och MC 
Saab 96 V4 inkl. MC, 	Leif Blomberg 	 0502-45042 

De Luxe 
Saab 95 TT /95 V4 	 Mattias Roswall 	 0143-13922 

Saab 99 	 Magnus Dufva 	 08-5824 7258 

Saab Sonett 	 Hans Eklund 	 0514- 272 22 

Saabo 	 Erik Randa 	 08-646 49 99 

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

Syrelsen fär Stenska Saabklubben 
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MHRF-besiktningsmän: 
Ulf Stenson 
Gryttinge Brandstation 
268 90 Svalöv 
Tel: 0413-72224 

RolfJensen 
Bäckvägen 7 
Ols fors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 

Martin Stenlund 
	

Bertil Maununen 

Krokvägen 27 
	

Sjövägen 7 

930 90 _Arjeplog 
	

703 54 Örebro 

Tel: 0961-617 33 
	

Tel: 019-31 45 23 

Ä  
9 

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

Hans Willebrand 
Gräsgärde 409 
388 96 Ljungbyholm 
0480-33056 

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

Saab Skånia: 
Ulf Stenson 
Gryttinge Brandstation 
Tel: 0413-722 24 
268 90 Svalöv 
Tel: 0413-72224 
skania@saabklubben.com  

Göran Kölbom 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel: 08-74272 70 
mhrf-fors@saabklubben.com  

Gotlandssektionen: 
Daniel Pettersson 
Levide Tummelbos 
620 12 Hemse 
Tel: 0498-48 36 19 
gotland@saabklubben.com  

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

Tidningsredaktion: 
Mattias Johans son 
klarinettvägen 43 
434 47 Kungsbacka 
Tel: 0300-745 30 
red@saabklubben.com  

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