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BAKRUTAN 

Hej! 

Sommaren har varit innehållsrik med 
mycket evenemang och träffar. Strax ef-
ter att förra numret av Bakrutan gått i 
tryck kom det ledsamma beskedet att årets 
Saabfestival skulle skjutas upp. Snabbt 
bestämde vi att vi tillsammans med 
Turboklubben och Saabs bilmuseum 
skulle ta tag i saken och ordna en alterna-
tiv träff. Namnet blev Saab Clubs Week-
end, dels för att markera att det var en 
träff i första hand i klubbarnas och bil-
märket Saabs tecken, men också att det 
var en träff där vi gärna såg utländska 
Saabkamrater som gäster. 

Upplägget följde Saabfestivalen till stora 
delar, även om förväntningarna avsiktligt 
tonades ned en bit. Det blev en succé. 
Många människor från Sverige och utom-
lands kom fram till mig och sade att det 
var en riktigt bra träff och att arrangö-
rerna skulle ha all heder av arrang-
emanget. Det var mycket tydligt att det 

inte var av ren artighet, utan ärligt menat. 
Det var mycket roligt och värmande att 
höra, och jag vill förmedla det budskapet 
till alla som deltog som funktionärer och 
organisatörer, det är till största delen er 
förtjänst att det blev en sådan succé. Bra 
jobbat!! 

Vid det internationella Saabklubbsmötet 
som avhölls i bilmuseets lokaler, (tack 
Peter!), kom vi bland annat fram till att 
istället för den planerade internationella 
träffen i Tyskland, anordna den interna-
tionella träffen i Sverige och Skåne 2006. 
Tyskland anordnar istället träffen 2005. 
Varför vi vill flytta den internationella 
träffen har ni säkert redan listat ut. Vi fi-
rar vårt 30-årsjubileum 2006. Vid sidan 
av det jubilerar Sonettldubben och Turbo-
klubben samma år, varför vi räknar med 
att få med dessa klubbar i arrangemanget. 
Tiden? Det ber vi att få återkomma om i 
nästa nummer, men det lutar åt försom-
maren alternativt augusti. Välkomna till 
vårt jubileumskalas och boka in somma- 
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ren 2006 redan nu! 

Utöver de träffar som Saabklubben ak-
tivt varit delaktiga i, har det varit en hel 
del annat att välja på i sommar. En mycket 
rolig företeelse är de "öppet-hus-träffar" 
som anordnas runtom i landet. Denna 
typ av träffar verkar bli allt vanligare. Ulva 
Kvarn strax utanför Uppsala är ett bra 
exempel. Varje tisdagskväll samlas lyxb-
ilar, gamla före detta bruksbilar, sportbi-
lar, j änkejärn och tvåhjulingar och mycket 
annat i en trivsam blandning. AHK Upp-
land står som arrangör. Många männis-
kor kommer dit i sina vanliga bilar och 
parkerar en bit bort endast för att titta på 
alla fina fordon. Folkvandring är väl att 
överdriva, men mycket folk är det. Mysig 
stämning för alla, oavsett om man är barn 
eller pensionär. Ett fint exempel på att 
motorhobbyn engagerar och förenar 
människor från många delar av samhäl-
let. Det är definitivt något för våra folk-
valda att ta fasta på och ta hänsyn till. 

Nyligen har man lanserat förslag om att 
införa restriktioner för bilar utan katalys-
atorer i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
MHRF är normalt sett en av flera remiss-
instanser i flera motorrelaterade frågor. 
När jag läste om detta, frågade jag MHRF 
om vad man gjort i frågan. 
I detta fall hade man inte tillfrågats, utan 
man hade blivit tagna på sängen och fick 
nyheten via media. MHRF agerar nu i frå-
gan i syfte att tillvarata fordonshobbyns 
intressen Märk väl, det handlar inte om 
att MHRF skall verka för att alla fordon 
utan katalysatorer skall få köra i nämnda 
städer, utan att möjliggöra att motor-
historiska fordon kan få fortsätta att fung- 

era som det levande teknikhistoriska mu-
seum det är. Inte bara teknikhistoria för 
den delen, bilarna är nästan en sorts tids-
maskiner som framkallar glada minnen 
från svunna epoker. AIHR_F:s remissvar 
kommer att landa på regeringens bord 
senast den 15 oktober 2003. 

Under den gångna sommaren passade jag 
på att fylla 2x20 år, och min kära sambo 
Bettina kom med den närmast ultimata 
presenten, en motorsportdag på Geller-
åsen i Bohlin racings regi. Det var en un-
derbar dag där vi fick prova att tävla i 
standardbilsracing och med kartar med 
dubbelmotorer samt köra Reynard F3 i 
racetempo som det hette. Jag kan lova att 
kurvorna kom fort i F3:an, å andra sidan 
klistrade den bra i kurvan så det kanske 
jämnade ut sig. En mycket kul dag. 

Ledig tid under semestern har annars till-
bringats med att få en femväxlad akva-
marinblå 99 Turbo av 1980 års modell på 
hjul. Det var länge sedan det fanns tid till 
att renovera bilar, så det kändes skönt att 
ta tag i detta objekt. Det blir förhopp-
ningsvis den ultimata familj eträffbilen. 
Snabb, rymlig med plats för hela famil-
jen, hyfsat säker och inte minst en Saab-
klassiker. Ett kul alternativ till 92: an som 
fått slita en hel del på träffarna, inte minst 
på Kinnekulle. Bilen skall givetvis försäk-
ras genom MHRF-försäkringen. 478 kro-
nor för en 99-turbo helförsäkrad och helår 
är inte fy skam. 

En av många trevliga saker med en bil-
renovering är att det är så många olika 
områden man bör behärska, exempelvis 
motorer, plåtjobb, sömnad och sadelma- 
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keri, elarbeten och lackering. Det är ett trevligt mångsyssleri i kontrast till harvandet 
med datorer, papper, budgetnedskärningar och möten. När det dessutom resulterar i 
något konkret, som man förhoppningsvis kan beskåda och njuta av, är det mycket 
avkopplande. 

Må så gott i höstrusket! 
Martin 

Motorhistoriska 
Riksförbundets 

Nyhetsblad; 
Tomtebogatan 33, 
113 38 Stockholm 

Telefon: 08-30 28 01 
Fax: 08-31 27 06 
E-post till kansli: 
mhrf@mhrf.se  

Hemsida: 
www.mhrf.se  

Ansvarig utgivare: 
Lars Adolfsson 

Redaktörer: 
Carl Zeidlitz 

Göran Schiisseleder 

PåGång 
Motarhistonska Riksförbundets Nyhetsblad 

Nummer 4 juli 2003'årgång 11 

Rättelse: Alkylat — inte Akrylat 
I förra numret skrev jag om det miljövänligare bränsle-
alternativet till tvåtaktsmotorer: Alk yla t bensin. 

Vissa klubbtidningar hann tyvärr få en version av PåGång 
där bensinen fick fel namn. jag beklagar missen. 

Göran Schässeleder 

Sverigeklassikern 2003, Kungsrallyt 
Härligt solsken och Kungsbackas vackra omgivningar ramade in 2003 års Sverigeklassiker, 
Kungsrallyt; Ett rally som för 25 året i rad anordnades av Club Mc-Veteranernas Kungs-
backaavdelning. 

MHRF sponsrar årligen ett av de anslutna klubbarna anordnat rally som utses till 
Sverigeklassikern, till minne av AIHRF:s 30 årsjubileum 1999. Årets Sverigeklassikern, 
Kungsrallyt, gick som alltid på kristihimmelfärdsdag, den 28 maj i år, och följde delvis 
nya vägar i en cirka åtta mil lång slinga i trakterna kring start- och målplatsen, stora 
torget i Kungsbacka. 

Över 200 mc-ekipage ställde upp i årets fint arrangerade rally. Den tidiga starten 
samlade tusentals åskådare på Kungsbacka stora torg. 

Under dagen fanns många utställare och sevärdheter på plats, bland andra en unik 
mopeds amling, journalfilmer från Monarks tävlingshistoria, Club Mc-veteranerna, 
MHRF och Räddningstjänsten med en härlig veteranbrandbil. 

På en Triumph Bonneville1968 körde Christian Holmström från Kullavik hem total-
segern och erhöll MHRF:s vandringspris. 

Sverigeklassikern 2004 vet vi ännu inte var den går. Har ni i er klubb ett rally som 
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skulle passa? Tveka inte att ansöka om Sverigeklassikern 2004 via MHRF:s kansli. Vi 
vill ha ansökan senast den 30 september. 

Carl Zeidlitz 

Många myndighetskontakter under det gångna året 
MHRF:s utökade myndighetskontakter har resulterat att vi nu har möjlighet att träffa 
myndigheter och andra organisationer inom ramen för flera samverkansgrupper. Ett 
flertal möten har hållits med dessa under det gångna verksamhetsåret. Följande är en 
sammanfattning av de viktigaste: 

Vägverket, Bilprovningen och MHRF har träffats vid två tillfallen, i november 
2002 och maj 2003. Vid dessa möten har vi främst tagit upp frågor kring de nya före-
skrifter som Vägverket har infört och som nu gäller sedan 1 maj. 

Vägverket har genomfört mycket omfattande förändringar av sina föreskrifter. Trots 
detta kan vi konstatera att de har fått små konsekvenser för de historiska fordonen. 

Den mycket känsliga frågan som MHRF tidigare har påtalat om årsmodellsbegreppets 
försvinnande har fått sin lösning i och med att Vägverket nu garanterar att man definie-
rar begreppet "tagits i bruk" vilket ersätter "årsmodell" som det år fordonet tillverkats 
då det gäller historiska fordon, det vill säga fordon som är 30 år eller äldre. Skulle 
tveksamhet råda i fall med äldre fordon är det upp till myndigheten att bevisa att fordo-
net inte skulle ha tagits i bruk under tillverkningsåret. 

Registreringsbesiktning och kontrollbesiktning är sedan den 1 maj två skilda 
förrättningar, vilket medfört att man vid registrering av historiska fordon även måste 
betala för en kontrollbesiktning. De nya reglerna har överraskande nog inneburit för-
höjda kostnader vid registrering av historiska fordon. Dessa kostnader har vid mötes-
tillfällena aldrig nämnts och ifrågasätts nu av MHRF. 

I diskussionerna med Vägverket/Bilprovningen har också kontrollbesiktning av 
fordon tillverkade 1950 eller tidigare kommit upp. Vi är eniga i gruppen om att någon 
form av speciellt anpassad kontrollbesiktning även för dessa fordon är nödvändig Mycket 
arbete återstår dock om hur detta skall gå till i praktiken. Alla organisationerna har tagit 
med sig frågan hem för intern diskussion. 

Frågan om längre besiktningsintervall för tunga fordon 30 år eller äldre i icke yrkes-
mässig trafik har Vägverket också tagit med sig för interna diskussioner om hur det kan 
komma att fungera i praktiken. I denna fråga hoppas vi på positivt besked vid nästa 
möte som planeras i november. 

Även om vi inte alltid delar mening om hur saker och ting skall vara, ger samverkans-
gruppen en möjlighet att under ordnade former i lugn och ro ta upp de olika frågor och 
problem som dyker upp inom den historiska fordonshobbyn för att diskutera oss fram 
till lämpliga lösningar. 
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Närings departementet har också inbjudit till två möten i en särskild grupp kring 
hobbyfordon. Här ingår förutom MHRF också SMC, SFRO och Vägverket. Även denna 
grupp kommer att fortsätta träffas med viss regelbundenhet. 

Under de senaste två mötena har diskussionerna kretsat dels kring en eventuell 
registrering av mopeder, något Näringsdepartementet intar en avvaktande inställning 
till samt dels det av Vägverket tillbakadragna förslaget att inte längre ge dispens vid 
privatimport av fordon från länder utanför EU. 

Mopedfrågan har överförts till en så kallad Moped-OLA (se separat artikel nedan). 
Frågan om privatimporten kommer Vägverket att utreda ingående innan ett eventuellt 
nytt förslag som skall ta hänsyn till historiska samlarfordon skickas ut på remiss. 

Carl Zeidätz 

Svenska Citro&I-klubben bästa klubb vid CCS i Margretetorp 
I år sken solen över 700 bilar och fler än 12 000 besökare vid Classic Car Show på 
Margretetorp. Det var andra året på det nya stället (i över 20 år höll man till i Norr-
vikens trädgårdar) där fjolårets premiär i stort sett regnade bort. 

MHRF-försäkringen hade fått förtroendet att välja ut bästa klubbmonter. Inte så 
lätt, eftersom flera klubbar verkligen jobbat hårt med sina utställningar. Veteranmaskin-
klubben Syd hade många roliga objekt, bland annat en stationär motor vars stånkande 
lockade många till montern. 

Vinnare blev Svenska Citroäi-klubben vars monter innehöll ett stort urval bilar av 
olika modeller, en ordentlig skylt med klubbens namn och ett väl bemannat tält med en 
rolig och pedagogisk utställning av tekniska innovationer som förekommit på bilarna. 

Klubben hade också gjort det som de flesta inte tänkt på — alla bilar hade samma 
sorts skyltar med intressanta och tydliga uppgifter och klubbens märke. De var dess-
utom placerade på tunna metallstolpar i läsvänlig höjd. Mycket genomtänkt och väl 
utfört. 

Som belöning fick klubben en mycket stor kristallskål från Kosta Boda. Grattis! 

Björn-Eric Lindh / Helen Elmgren 
MHRF:försäkri gen 

Detta är en nedkortad version av PåGång. Vill du läsa mera så finner du PåGång på nätet på 
foyjande adress: ivrov.mhse 

/Red 
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Gotlandsäventyret, april 2003 
Inblandade: 
I gul bil (1/4 såklart): Uffe "pjäxan" Johns-
son, Förare. Nicke "tacka vet jag bakhjulsdrift" 
Ryghammar, Co-dtiver. 

I tt V4 öiläcktis): Leif "vad är broms" Alge, 
Förare. Mattias "Suck", Co-dtiver. 

I röd 900 serticebil med 42000 milpå mätaren 
och tungt släp: Hasse Kaplan,  e4,ertpå det mesta 
som rullar. Jonas, E.>cpert på resten. 

Samt Mattiasfräldrar och en kompis, som stod 
för trossen. 

Någon gång runt jul så slog vansirmet till 
- man kanske skulle åka till Gotland och 
kolla om det går att få sladd på den gamla 
gula Saaben. Uffe klättrade på väggarna 
av förtjusning en stund samt försvann sen 
för att ringa Leffe Alge + några likasin-
nade, jo då, Leffe var som vanligt med på 
noterna (kommer mer senare om detta) 
och tyckte inte att en rätt så krokig bil var 
något hinder. 

Ett idogt meckande började på bägge håll. 
Uffe hade diverse motorproblem, Leffe 
hade lite rejälare karosskador att ta itu 
med. Gemensamt för båda ekipagen var 
att våra kompisar på bilsportförbundet 
tyckte att dessa potenta vagnar behövde 
mycket starkare burar helt plötsligt, varpå 
en del krypande, svetsande, målande och 
även papperskrigande var nödvändigt för 
att komma till start. 

Trots allt så stod vi där en tidig torsdags- 

morgon i snålblås ten på Shellmacken i 
Stureby, eller nåt. Autografi ägarna blev 
lite för påträngande efter en stund, så vi 
drog iväg mot Nynäshamn, Gotland, och 
det stora äventyret. 

Med de båda fullbloden vilande tryggt på 
sina släp-dragna av större Saabar - kom 
vi alla helt enligt planerna till Nynäshamn 
i god tid. Efter lite bökande med parke-
ring av släpen och Leffes 9000 (som inte 
fick följa med) så var vi redo att äntra 
båten. En del av den lokala bilsvansen i 
Nynäs var nere för att kolla oss. Iförd sin 
Stetsonhatt blev han så tänd att ett gott 
försök till burnout utfördes, tyvärr med 
mediokert resultat. Detta gladde dock oss 
allihop oerhört. 

Gotlands färjan numera är en snabb (32 
knop), ganska slätstruken historia. Helt 
plötsligt var vi bara framme. Med hjälp 
av Mattias lyckades vi ta oss de cirka 3 
kilometrarna till Kneipbyns camping, vil-
ket var vårt basläger. Där skulle vi bo och 
avundsjukt betrakta andra bilar med kan-
ske upp till 140 hästar under huven och i 
många fall mer än så. 

Efter att till folkets jubel ha lastat av våra 
vrålåk på parkeringen framför camping-
stugorna så åkte vi iväg för att göra något 
annat som vi är bra på - köpa öl. Efter 
några timmars vimsande runt i Visby 
lyckades vi komma hem igen med både 
öl och öl. Med en god grillad middag och 
trevligt sällskap fördrev vi kvällen. Vi såg 
fram emot fredagen, då vi äntligen skulle 
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å gasa, samt visa Volvobilar och andra 
vem som egentligen bestämmer i Rally-
skogen. 

Inte förrän vid halvsju på fredags-
morgonen började Uffe fara runt som en 
brunstig bäver med nageltrång. Vid för-
frågan var han inte alls nervös - utan det 
var bara kul att vara klar i tid. Nåja, vi 
skulle ju inte starta förrän framåt 19:00, 
vilket gav honom 12 tim att leka bäver 
på. 

När vi andra väl kom upp vid 9:30 så be-
slöt vi att aktivera oss med något under 
dagen. Vad kan vara bättre än att utforska 
Gotland från vår nästan nya 900, som 
dessutom nästan precis är lagom inkörd? 
Sagt och gjort, in med bävern i bilen och 
iväg mot södra Gotland. Ganska snart så 
började Hasse och Jonas att vifta med 
armarna som om det kommit in en bi-
svärm in i Saabens ombonade värld. Vi-
sade sig dock att vi kommit in i V4:ornas 
förlovade land, en liten by på Gotland 
med ett urval av pärlor som skulle göra 
Trollhättans museum grönt av avund. 
Med lystna blickar åkte vi igenom sam-
hället som förmodligen sett likadant ut 
de sista 30 åren (bortsett från Postlådan - 
som var ny). Vi döpte byn till Gurktown 
omgående. 

Efter att ha njutit av 900:ans överlägsna 
komfort och generösa innerutrymmen 
ytterligare en stund så befann vi oss vid 
Hoburgen. Vi hade hört att alla kultur-
törs tande fastlandsbor bara måste åka dit 
- eftersom puben inte hade öppnat än så 
framstod det som en ypperlig ide. Vi klätt-
rade omkring en stund på Hoburgens 
berg och klippor, hälsade på Gubben, och 

tyckte att det inte var så dumt med lite 
kultur ibland. Styrkta i själen begav vi oss 
tillbaka till Kneipbyn (via Gurktown) och 
den stundande tävlingen. 

Rally är mycket väntan på en ibland kort 
sträcka, men det är det värt. Efter som 
sagt mycket väntan var det dags. Start. 

Med en känsla av oövervinnerlighet så 
greppade vi varsin roadbook och åkte 
iväg. Efter en någorlunda mänsklig trans-
portsträcka så kom vi då fram till SS1. 
Skulle de nya däcken vara bra. Satt alla 
skruvar fast? Hade vi rent av glömt nå-
got? Tanken på de nya och mycket säk-
rare burarna styrkte oss dock allihop. Så, 
full gas bara - några förvånande breds-
laddar senare var den fina grussträckan 
slut och Uffe sträckte på sig lite när han 
upptäckte att han var fyra sekunder snab-
bare än Leffe. Lite smolk i bägaren blev 
det därför när det uppdagades att Leffe 
tappat klossarna i höger ok fram och där-
för hade minst sagt taskig bromsverkan. 

Efter att ha samlat lite grejor av medtäv-
lare bl.a. najtråd så gjorde Leffe (som ald-
rig ger upp) ett försök att åka vidare mot 
SS2. Denna sträcka gav Uffe några tan-
keställare. Det är nu bevisat att bilar som 
tappar allt fäste åker av vägen! Det finns 
även en misstanke om att vissa bakhjuls-
drivna bilar med ett svenskt namn har 
fusktrimmat eftersom en sådan både kom 
ifatt oss och t.o.m. förbi, samt på köpet 
försvann som en raket. Uffe muttrade nåt 
om massa hästar och massa kubik men 
fick snart fullt sjå med att lotsa den lilla 
V4:an genom några av de djupaste hjul-
spår vi har sett. 
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På nåt underligt sätt lyckades Leffe 
komma igenom sträckan (utan närkontakt 
med Volvobilar dessutom), med en tid 
något bättre än Uffes till råga på allt. 
Bromsar kanske inte är så viktiga trots allt. 
Eftersom det var dags för långsträckan 
(dagens sista) så kände Uffe en viss till-
försikt, Leffe kunde knappast hålla stånd 
i tre mil utan bromsar (he-he). Till allas 
vår besvikelse så ströks sträckan pga en 
dimma av det grötigare slaget. Vi fick åka 
den som transport och det var knappt vi 
hittade ut — noter och roadbook till trots. 

Vi åkte tillbaka till Krieipbyn och ägnade 
resten av kvällen åt bortförklaringar och 
storslagen planering för lördagen då vi 
skulle sätta in stöten och visa var skåpet 
skulle stå. Det var väl Leffes högra ok som 
var lite bekymmer. Servicemanskapet for 
runt i Visby och letade monterings-
detaljerna som saknades. Det verkade 
dock helkört att hitta nåt användbart. 
Plötsligt fick Hasse och Jonas en uppen-
barelse - Gurktown. Där om någonstans 
måste det finnas grejor. Iväg i 900:an som 
nu närmade sig 43000 mil ock kraftigt 
avgasläckage. Man kom dock aldrig ner 
till V4-stan. En liten skylt vid vägkanten 
förkunnade att här låg en industriskrot. 
Grabbarna gav sig med friskt mod in i 
den gotländska skrotvärlden. 

Nja, några Saabar hade man inte vad man 
visste, men en liten bit bort fanns fak-
tiskt en bilskrot. Ut igen och en kort stund 
senare stod Jonas och Hasse och betrak-
tade en minst sagt avstressad farbror som 
med elegant stil avnjöt sin pipa och kaf-
fekopp. Efter en stunds stirrande på detta 
monument så lyckades grabbarna förklara 
sitt ärende. Efter en stunds rökande och 

BAKRUTAN 
drickande så kom svaret: - jag pressade 
en V4: i tisdags. — Ni får gå ut och titta 
själva. En fyrkantig kloss av blandad 
metall och övrigt stod på bakgården. Det 
hade en gång varit en riktig pärla men lik-
nade nu mest ett bojsänke. Våra hjältar 
tittade bedrövat på sänket när Jonas tyckte 
sig ana något som stack ut på ena sidan. 
Kan man tänka sig, ett komplett höger 
bromsok! Man dansade en snabb seger-
dans, slet loss oket, pussade farbrorn och 
drog iväg mot den väntande Leffe. 

Servicen monterade oket på Leffes bil, allt 
tycktes frid och fröjd. Den gula 96:an med 
Uffe och Nicke seglade fridsamt norrut 
på väg mot dagens första sträcka — den 
4:e i ordningen totalt sett. Solen sken, 
V4:ans 1700 cc puttrade belåtet. Då stör-
des gemytet i den gula kupén av en miss-
tänkt doft—glykol! Ganska snart kom även 
vit rök från maskinrummet. Himla otur. 
Tyckte vi. Stannade på lämplig sidoväg 
och konstaterade att den mest olämpliga, 
men samtidigt mest utbytta vattenslangen 
på en skogs-V4 hade kollapsat helt. Nu 
var det brådis. Snabbt samtal till servicen, 
dom var ca fyra mil bort — på andra sidan 
någon sjö. Skulle skynda sig så mycket 
900:an orkade. 

Under tiden hade Uffe och Nicke letat 
fram lite verktyg och demonterat front 
och generator, för att komma åt den 
förbaskade slangen. Efter att ha bättrat 
på ordförrådet väsentligt var slangen loss. 
Nu kom den stora frågan — var hittar vi 
en ny? Gurktown var alltför avlägset, även 
den lilla skroten. Återigen hade turen pe-
kat åt rätt håll då en V4:a upptäcktes stå-
ende på en åker strax bredvid. I samma 
veva dök våra servicehjältar upp. Hasse 
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DkAMMILJ i t-W. 

fattade snabbt laget da Jonas redan 
greppat verktygen för att fortsätta 
meckandet. Hasse for iväg mot ladan där 
V4:an stod. Kommer självklart tillbaka 
efter en stund med en slang. Saaben fick 
vi inte plocka några grejor på, men inne-
havaren hade en bussfirma med tillhö-
rande garage och litet reservdelslager. 
Hasses erfarna ögon lyckades såklart hitta 
en slang som gick att använda och nu åter-
stod endast monteringen. 

En litet problem var dock tiden. 
Transporttiden var minst sagt på upphäll-
ningen. Precis när paniken började 
komma så dyker ett jeepakfigt föremål 
upp med några glada gotlänningar i. När 
artighets fraserna var avklarade visade det 
sig att just dessa gossar var de som an-
svarade för starten på den sträcka som 
närmast hägrade. När Nicke-kartis förkla-
rat att vi var i rejäl tidsnöd så skrattade 
våra nya vänner lite och tyckte att sträckan 
var nog öppen tills vi var färdiga. Hade 
killarna inte vart så fula så hade dom fått 
en puss - minst. Jonas meckade för brin-
nande livet nu när det fanns hopp att 
kunna fortsätta. Snart så for den gula iväg 
mot SS4 med juste kylsystem. Vid detta 
laget cirka 35 minuter försenad och rejält 
sist i startfältet. 

Leffe och Maffias hade haft en någor-
lunda bra början, men snart började det 
kärva till sig. Bromsarna var inte vad de 
borde vara och snart fanns det ett mycket 
större hål där vänster bakstötdämpare ska 
sitta fast. Den stackars bilen såg verkli-
gen plågad ut. Leffe är som vi alla vet en 
riktig fighter som kör så länge det bara 
går. Denna gång var inget undantag. På 
sista sträckan slets även avgassystemet loss 

pga den obefintliga markfrigangen. Eki-
paget lyckades dock ta sig i mål till slut - 
en riktig bedrift. Enligt Leffe så var 
Mattias något omskakad efteråt. 

Uffe och Nicke hade kul på sitt håll. För 
att komma i fatt resten av fältet och få 
lite sällskap så fimpades transporttid-
räkningen - något som senare inte sågs 
med blida ögon av tävlingsledningen. Uffe 
satte in en annons: kartläsare bortskänkes. 
Ingen nappade dock. Konstigt? Då be-
sättningen för första gången körde efter 
noter så var det tidvis väldigt koncentre-
rat inne i bilen. Döm om förvåningen när 
det plötsligt kommer en brandsläckare 
farande och stör ordningen. Eller när man 
yrvaket betraktar en moped som möter 
oss på sträckan, vilket leder till kollaps i 
notläsningen. Som kronan på moset så 
lyckades chaffisen buckla båda sidorna på 
bilen, knäcka bromsarna på bästa Leffe-
maner och även fixa ett rejält avgas-
läckage. Annars var det väl just ingenting 

En ganska lyckad rallyhelg trots allt och 
nu var det dags för den stora festen. Det 
snackades, bortförklarades, skålades och 
dansades tills sikten var ungefär lika dålig 
som på Tofta (SS3). Noterna på dans-
golvet passade Leffe mycket bättre än de 
på notblocket i bilen. När vi andra vilade 
lite på söndagsförmiddagen så var Jonas 
och Hasse ute på Tofta och plockade upp 
alla delar som vi andra tappat där dagen 
innan. Riktiga hjältar, inte sant? 

Hoppas att vi kan åka nästa år igen- just i 
skrivande stund så verkar det möjligt. 

Text: Niklas Ryghammar 
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2:0 vinsten 
SAAB-92 den 

3:dje vinsten kr. 4.511 
Schatull med äkta matsilver 

för 12 personer 

5:te vinsten kr. 2.425 
Motorcykel Monark 

Kr. 12.487 
venskt bilen 

4:de vinsten kr. 2.511 
Möbler och matta 

från Nordiska Kompaniet 

6:te vinsten kr. 1.90 6 
Radiogrammofon Luxor 

Samman- 7 
lagt 000,„.Jai1äop.157.500 kr. 

Obs,1 Om 11) lelles rekvireras på samma gång. erhålles dessa lår 1:90 per styck. 
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RALLYCROSS 
I kr hinder det verkligen spannande 

saker heta tiden. Nu senast både Fiat 
Abarth-debut I South Swedish Rally och 
seger i en TV-sand tuting borta i England. 
Sen drar vi igång med testandet inför 
lyvaskylihrallyt. 

Jag gladde mig verkligen inför South 
Saedtsh Rally. Det skulle bli roligt 
att få köra en riktig bil i ordets 
verkliga betydelse, Synd att jag sply 
orsakade missödet i rallyts bönan. 

Jag förstod att del skulle bli en hård 
kamp frhmst mot min gamle stallkollegn 
Stig Btornqvut. Han var tre sekunder före 
på det första specialprovet, medan vi 
åkte exakt lika på Tomelillas rallycross-
bana. 

Nu var det dags tör den första rik-
tiga specialstrackan. Dar slog jag det ena 
bakhjulet I en sten redan I stort sett i 
första svansen. Del blev punkterltig, rårs 
iver] bakaxel,' började mor sluter av 
stracian kannas tös, 

Efter svackan fanns ingen service, 
eftersom transporten var så kort att 
ingenting hann göras 1 alla fall. Sfaiva 
bytte vi hjul och jag försökte binda 
fast baktueln så bra sam möjligt i en 
bogserlina. 

Backade i mån 

Nikta strecka skulle köras lugnt. Men 
redan efter en av de fen kilometrarna 
lossnade hela bakasein ock drivaidn gick 
av. Hjulet hang& i skinnen, silket Inne-
bar att det tog bh-stopp framåt. Men 
efter ett tag korn jaa nå att det kanske 
gick au backa bilen. Det fungerade, 
si vi vande bilen och backade de fyra 
kam:mr-anis i mål. Det står ju ingen , 

 stans I reglerna hur mon skall ta sig i 
mal na en snacka. 

Mekanikerna lagade baks-agners vid Mata 
service eds vi småningom började dm 
bli rikligt bra tkier. Men nu åkte jag 
1012 )0-40 bil och på vissa mackor 
slig vågarna redan bedrövliga ut. Men 
dar det 14r Vig kvar uti kora pd var 
det roller. Filten gick 10111 Ca klocka. 
Motorn Sr inte den allra ramsa på bara 
dold 220 hk, men vigegennkaporna ar 
mer ån perfekta. På ert slacka under 
kvalko tog fag snastertbauffdren Blont-
tprist med 26 sekunder, men då hade 
han visst backat i ett vigskal, Men 
andra gången Over skfutfilter i Ravlunda 
var Jag 20 före, 

Men sen blev det definitivt stopp på 
nesta :macka med något tel i ström' 
fördelaren. 

Fiat Abarthen var verkligen rolig att 
köra ,  Den MIPOis tag få köra om ni , 

 gallgång. 

N Vadar si snabba transporter? 

Sydsvenska rallyt sar orka-i bra airsnat-
rat med fina sågar. Men Jag förslår Inte 
riktigt varför de alltid skall behöva ha så 
snabba tramporler dar nere i Skåne. 
Man hinner ju knappt tanka och Irma 
Mick uch det blir ett onödigt jagande 
på transporterna. 

För an fortsatta med rallyekandet har 
det under månaden blivit tinnar en Triumpb. 

Tlf-seger 
i England! 

korning i England. tUct tattare vagt 
Wales. VI åkte en s k Rellysprint, som i 
sin helhet filmads av TV och senare 
på kallen randas en bel timme i BBC-
programmet Grandstand, ett ston sport-
provens med anm, 

Strecken vt körde var knappt ut kilo-
meter och mneh011 alls Ink krokig vag 
med stup och vinklar till snabba par-
tier. Förse körde vi uppför strackan och 
sedan nerför. Den snabbaste uppför fick 
på slalomris starta sist i andra om , 

 gingen. Hela tiden fanns också klockan 
i bild. 

Till &Otta livlina hade man byggt En 
helt ny TRika åt mig, som sal ItIltate 
in den förra Del fanns naturbarns 
ingen mura utrustning, men den var ord , 

 vårlad och hade lire punkare fjadring. 

Finendal The bredeidl 
Fromt fick vi kört rit trlutingsvary i 

båda riktningarna on sedan blm det 
tavlas. I varje körning hade si en ny 
journalist med osa fria ett massa olika 
1141111ter. En Ming Ball den svenske 
Fl-skribenten af Fetersens bredvid mig. 

Första körningen uppför vann jag Med 
0,4 sekunder till Stig, Billy Coleman i 
en Linna Stratos var trea. 

Nerför var jag och Stig läa  ig 
sammanlagt blev det Mari' av-er Filen-
ovist med 0,4 sekunder, Russel Ettookes 
var trea före John Taylor. Tony Pond I 
en Chryskr Lotus och Billy Coleman i 
Plts gamla Choctuerod Flag-S trams. 

Både Pentti Airikkati och Englands 
nyaste stjarna, Maken Wilson, ville nog 
lite för mycken. De var ute och for i rare 
svang. Med VIT &Wel min stalLkompis 
Oraklen Minute, Vauxhalts McRee, 
Opels Brian Culcheth och Jimmy Ruther-
ford i en vass grupp Mazda 321 
med wankel , motor. 

Vassare I Finland' 
Fortfarande saknades dock den nya In-

iprutningarnotorn. Denna kommer heller 
inte till Skottland. Men lagom ull lyras-
kyiåralln skall allt vara klart har sår Riv-
lingsledare John Davenport lovar. Sa trots 
alt jaa nu fick en ny och bittre bil 
finns titt fortfarande något gott att vissa 
på. 

Senvi list hördes har det också blivit 
est par rallyeross-chtingar. 1 Eidsvoll I 
Norge skulle man för första gången kött 
en internationell latfinn, Men Inte en enda 
utlanning kom till start. De uteblev alla 
och lurade den norska publiken, som fick 
hålla till godo med mig och Stia. 

Bra norsk banal 
Norge skall sitta Ar få ett EM-triviing 

i rat/mosa. Men ty -vann blir det inte på 
Heliersrads-henan i Eidevoll. Synd efter-
KIM denna bana natron var det roligaste 
SOM både jag och Stig akt på. Det var 
siktiga bililkarsvinicar och banytan rar plan 
som en saisktrIv och höll Rött, I A-
finalens korn jag en bit efter Schanche 
och Stig i starten. men sin höll jag av. 
ståndet och år naturnarvin nöjd sned 
tredjeplatsen i min gamla vanliga tfl-
sprutninip•Vd:a. 

ned om en rolig presskonferens ute 
Före Rallysprinien England ear 4:2 

Ileraby.banan i Film. Team Markedjan 
hade gallt upp med råna Volvo-bitar, 
di Journalisterna fick prova pi rally-
cross. Denna tidnings redaktör sågs bakom 
ratten på en 142:a, inte ulma anlag 
friaste jag sfigs. Mein tågen int s'yg köra 
rallycross på ett varv, Perry snurrade i den 
tvara yansterturvan före millinjen, men 
ende anaan varit nere runt minu i ten  ruv-
tid, vilket vinst sar över fem sekunder 
bittre on hans kritloger. 

Rallycross-debet 1 PVI 
Ett par ar dessa fick jag starta bredvid 

I tu avslutande hat. Jag körde en pot-
»! PV, dom flintan skulle vara musei-
föremål inträtt. Visst gick del lite ring. 
Hat men fag förstår att grabbarna bar 
kul i Volvo-cupen, 

Från Railyeminten flög lag direkt till-
baka dB EM-havlingen x Film. Jag blev 
nar= sjals,  överraskad hur bra min 
punla Saab gick på den snabba banan. 
Jag hade Ju I alla fall den tredje ti• 
den i första omgången. Synd bara att 
den nyrenoverade motorn rasade i andra 
körningen. 

HilmIngar 
Per Eklund 
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Saab Skånias sommarträff 
10 augusti 
2003 

Det var med viss bävan 
och med större glädje som 
Christian H och jag gav 
oss ut i ottan på söndags-
morgonen. Vädret var 
perfekt och med över 30 
anmälda så skulle väl åt- 

minstone några komma till start. 
När alla frågor och hjälppilar var 
utsatta längs banan så begav vi oss 
till starten i Staffanstorp. 

Våra Danska vänner kom först 
och sedan droppade det in Saabar 
av olika modeller och årgångar. En 
och annan bensinkund med mo-
dernare Saabmodeller undrade 
nog vad som stod på. Nästan alla 
anmälda kom till start och efter lite 
minglande så gav sig ekipagen 
iväg. Halv elva var alla ute längs 
spåret. 

Christian for iväg till en av 
kontrollerna och jag själv åkte hem 
och bytte bruksbilen mot Sonet-
ten för att den skulle vara ett litet 
riktmärke för målområdet på re-
gementet P7 på Revingehed. På 
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dags med grillad korv och dricka i 
parken vid Revingemässen. Jag 
passade på att "ljuga" lite om re-
gementet och efter att vi räknat 
ut resultatet så blev det prisutdel-
ning. Ulf S tackade oss arrangö-
rer och de tävlande och informe-
rade lite om den stora träffen i 
Skåne 2006. 

Dagen avslutades med att Marcus 
och jag genomförde ett litet stu- 
diebesök på Tekniska avdelningen 

plats där fanns redan 
Mattias med dam för att 
sköta förplägnaden och 
Marcus som snabbt hop-
pat in som funktionär på 
grund av ett sorgligt döds-
fall i familjen hos den 
ursprunglige medhjälpa-
ren. 

Vid halv ett började bi-
larna anlända till målet 
och efter det avslutande 
manöverprovet så var det 

och tittade lite på stridsvagnar och 
annat. 

Bilder mm finns på sidan: http:// 
sonett.50g.com/skaniarally/  
index.html 

'FACK TILL ALLA SOM 
GJORDE TRÄFFEN MÖJLIG! 

Christian H &Bengt Å 
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Vem gö er sig 
båkom 

\ 

BAKRUTAN 

Vem gömmer sig bakom ratten? 

ja, det kan man fråga sig? 

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. 
jag vill gärna att Du skickar en bild på 
Dig själv och/eller Din Saab tillsammans 
med Din presentation. 

Vänliga hälsningar 
Gerda Persson, Klubbmästare. 
Adressen finner Du på första sidan i 
tidningen. 

Tommy Larsson, Gråbo 

Tommy är en man på 48 år från Gråbo, som jobbar som kakelsättare med egen firma. 
Han har sysslat med Saabar sedan tidigt 80-tal. Tommys Saabinnehav just nu består av 
en 96-65:a, en 96-66:a, en 900T8-89:a samt en 9000 2,3t-97:a. 

Tommy anser att det som är unikt med Saabarna är ljudet på samtliga modeller, samt att 
det är just Saab. Det är i princip bara Saab som gäller för honom, förutom firmabilen, 
en Land Rover Discover) ,  -94:a. Att Tommy valde just Saab är att Saab står för kvalitet, 
berättar han, han har aldrig haft några större problem med sina bilar genom åren. 

Den ultimata Saabmodellen för Tommy är den nya 9-3 Cabben, men drömbilen är en 
900 T16 AERO -89. Han berättar: 
—Just nu har jag en T8 som ska bli en T16. De ser likadana ut, det som skiljer är motorn. 
T8 är en problemmotor som skulle till USA, men ett fåtal ex hamnade här i Sverige. 

Den roligaste, och jobbigaste, upplevelsen Tommy haft i en Saab var när han åkte tåg 
till Östersund för att köpa en V4-77. Han körde 92 mil för att ta sig hem, det tog 15 
timmar och 15 minuter. Tommy berättar att han skrivit om det äventyret i Bakrutan nr 
11994, "Strulresa till Gråbo". 
Något som Tommy däremot skulle vilja uppleva i en Saab är en längre resa med 2-takt. 
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Göran Kölborn, Tyresö 

Göran Kölborn är en 51-årig fordonstekniker från Tyresö, med egen firma. Han har 
hållit på med Saabar till och från sedan 1969. 
Göran säger att det som är unikt med deras bilar är att de är just deras. Och med bilarna 
syftar han då på en 96-61:a och en Saabo -67:a, som han äger tillsammans med sin fru 
Carina, samt en 900cc -86:a. 
96-61:an vann för övrigt Peoples Choice på Saabgaragets träff i augusti i år, en mycket 
fm bil. 

Att Göran valde just Saab beror på att det är en svensk bil som var långt före sin tid. 
— Sedan är den ju så söt och kul att köra, berättar han. 
Förutom Saabar så samlar Göran även på Suzuki motorcyklar, främst 2-taktare. 

Den roligaste upplevelsen Göran haft i en Saab var när han körde ifrån en Lotus Esprit 
på en kurvig asfaltsväg med sin 96-64 Historic Racer, som var besiktigad för gatbruk. 
—Gissa om Lotusföraren vart förvånad när det svängde och Saaben gick med uppställ 
på asfalten, säger han. 
På frågan vad Göran skulle vilja uppleva i en Saab svarar han: 
—Har redan upplevt det, det var inte bekvämt... 

De ultimata Saabmodellerna för Göran är Kortnos och 9-5 hgv, en Sonett 2-takt skulle 
inte heller sitta fel. 
Han har även en dröm om en BMW 540i, för den suveräna prestandan och perfektionis-
men, samt en AC Cobra BB för enkelheten och den brutala helheten av bil. 

John Jonasson, Saltsjö-Boo 

Klingar namnet bekant? 
Jodå, John är klubbens vice ordförande, en glad spelevink som nyss fyllt 40. John har 
lyckats para ihop nytta med nöje och jobbar som verkstadschef på SL Spårvagnar i 
Stockholm. Han har nämligen, förutom Saabintresset, ett brinnande intresse för gamla 
spårvagnar och bussar. 

John är mer eller mindre uppvuxen med 2-takt och Saabar. Familjen åkte DKW fram 
till 1973 då man införskaffade sin första Saab, en V4-72. Det stora Saabintresset skyller 
han på sin farfar, som hade en röd 96-64 med GT kapslar på, när han var liten. John har 
själv sysslat med Saabar sedan -81, och varit medlem i Saabklubben sedan -82. 
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Det roligaste John 
upplevt med Saab 
är alla de gånger 
han "lekt" med bi-
larna. Han nämner 
bl.a. att få köra på 
isen, på bana, back-
tävlingar och 9-tim-
mars tävlingarna 
han deltagit i. Allt 
som går fort och 
busigt till, med en 
Saab. 
—Man behöver inte 
köra för att vinna, 
säger han, det är grejen att få leka med bilen. 

BAKRUTAN 

John har hunnit samlat på sig en mycket fin vagnpark som består av i princip en av varje 
modell upp till V4:an. Vad sägs om en 92-54, en 95-60, en 93F GT 750 -60, en 96-61 
soltakare, en 96-62 busbil, en Monte Carlo -66, en Sonett -68, en 96-73 9-timmars 
busbil, en 96-76, en 9-5 årsmodell 2000 samt en Scania Vabis L75 -62:a. 
På frågan vad som är unikt med hans bilar svarar han att efter många år med Saabar har 
man hittat något som är unikt och roligt i varje modell. 

När jag frågar vilken som är den ultimata Saabmodellen för John, eller om han har 
någon drömbil svarar han med ett stort skratt: 
—Jag har dem redan! 
—Jag skulle kunna tänka mig en klassisk 900 Cab 87-94, fortsätter han. Det vore kul att 
ha en av de sista "riktiga" Saabama, och då gärna en lite speciell modell, som Cabriolet. 
En annan liten dröm som John har är att åter igen få ha en DKW F 102. 

John har även en vision om att resa utomlands i en gammal Saab någon gång, helst en 
2-taktare. 
—Vem vet, det kanske blir en resa till Skottland med Soltakar'n nästa sommar, avslutar 
han. 
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Vormselesvängen 
2003 
Sommarträffen för de glada gängen, 
där alla körde så in i bängen. 

Årets sommarträff för Saab- och Opel-
fantasterna i Norr hölls på ett helt nytt 
ställe, närmare bestämt i Vormsele vid den 
vackra och världsberömda Vindelälven. 
Därav namnet på träffen. Arrangörerna 
Stig Johansson, Åke "Adam" Bäckström 
och Håkan Ångström hade planerat för 
en bra träff och med Stigs goda kontak-
ter uppåt gynnades träffen av ett super-
fint väder. 

Med starttid 13.00 kunde alla långväga 
besökare starta i vettig tid på lördags-
morgonen och ändå hinna stanna av och 
njuta av de fina vyerna vid älven. Fina vyer 
som också avnjöts under minirallyt. 
Träffen var en av de bäst besökta träffa-
rna under de senaste åren. Till 
Saabfantastemas förvåning dök det upp 
flera tillsynes fräscha Gevaliaburkar 
(Opelbilar, reds. mm .), en fln Kadett 

Rallye, en något buskig Opel GT och flera 
Recorder och Opelägarna är trevliga 
prickar. Bland Saabarna syntes en fin 900 
turbo från 1980, en 93 A, en 96-67 2-T 
och flera fina kortnosar. De mest lång-
väga besökarna kom från Östersund och 
åkte veronagrön V4 med takräcke. 

Vid ankomsten bjöds det på fika och tid 
för trivsel innan Åke kallade till minirally-
start. Körsträckan var cirka 27 kilometer 
och innehöll ett antal smådjävligt klunga 
frågor där inga svarsalternativ gavs. När 
alla kommit i mål bjöds det på kanonbra 
middagsmat i form av kallskurna godbitar 
från Rusksele samt sallad och potatissal-
lad följda av kaffe och kakor. Så på ma-
ten kunde ingen klaga. 

Trivselfaktorn var hög och tack vare den 
lämpligt tilltagna aktivitetsnivån hann alla 
titta på bilarna, lyssna på vinylfyrtiofem-
mor och prata med såväl nya som gamla 
kompisar. Vinnare av minirallyt blev 
Tomas och Peter Sandström i 
"Snusmumriken" Saab 93b. Sektionens 
ordförande och kassör passade på att sälja 
lite prylar ur klubbshopssortimentets rik-
haltiga urval. 

Text: Valentin Hansson 
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Saab visar ny 
konceptbil i 
Frankfurt 

fyra som erbjuder sportiga egenskaper, 
förarorienterade prestanda och innovativa 
transpordösningar, förpackade i en form 
som är tydligt inspirerad av den uppmärk-
sammade cross over-bilen Saab 9-3X som 
debuterade förra året. Saab 9-3 
SportCombi Concept drivs av en hög- 

Vid en särskild ceremoni måndagen 8 
september - i samband med bilsa- 

longen i Frankfurt nästa månad - kom-
mer Saab att presentera en ny konceptbil 
som formmässigt tänjer på de traditionella 
gränserna mellan hel- och halvkombi-for-
matet. 

Saab fortsätter sin produktoffensiv ge- 
nom att visa upp Saab 9-3 SportCombi 
Concept - en femdörrarsbil med plats för 

prestandaversion på 250 hästkrafter av 
Saabs senaste 2-liters turbomotor, något 
som understryker Saabs intention att eta-
blera sig i mellanklassens kombisegment 
med en bil präglad av Saabs tradition att 
bygga sportiga och överraskande mång-
sidiga femdörrarsbilar. Projektteamet har 
under designchefen Michael Maliers led-
ning vidareutvecklat ett antal in- och ut-
vändiga designelement från Saab 9-3X för 
att tydliggöra Saabs planer i mellan- 
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klassens kombisegment. - Medan före-
gångaren hör hemma i gränslandet mel-
lan en coupe och en stadsjeep, är Saab 9- 
3 SportCombi Concept en slags syntes av 
en halvkombi och en vanlig kombi, för-
klarar Michael Mauer. Det är en typ av 
bil man kan förvänta sig från Saab och 
kunderna kommer att kunna köpa en bil 
som är väldigt lik den här. - Vi har utlovat 
den största produktoffensiven i företagets 
historia och med tanke på allt vi har visat 
upp de senaste två åren är det uppenbart 
att vi infriar det löftet, säger Peter 
Augustsson, Saabs VD och styrelseord-
förande. Den här konceptbilen är inte 
bara skådebröd, den markerar tydligt vår 
avsikt att fortsätta att utveckla och utvidga 
9-3-familjen. Saab 9-3 SportCombi 
Concept är senast ut i det mest omfat- 

tande programmet för modellutveckling 
någonsin i Saabs historia. Efter presenta-
tionen av den mångdimensionella 
konceptbilen Saab 9X i Frankfurt för 
snart två år sedan, presenterades koncept-
bilen Saab 9-3X i Detroit i januari förra 
året och Saab 9-3 SportSedan började 
säljas i september samma år. I höst star-
tar leveranserna av nya Saab 9-3 Cabrio-
let och nästa sommar kommer fyrhjuls-
drivna Saab 9-2 enligt tidtabellen att börja 
säljas på de nordamerikanska markna-
derna. Bilen presenteras i samband med 
IAA i Frankfurt. Avtäckningen sker 8 sep-
tember, 19.00 i Bockenheimer Depot. 

Förytterligare information, vänten kontakta: 
Örjan Åslund, informationschef 070-348 79 
57, orjan.aslund@se.saabopel.com  

Hockeyproffs i V4 

Dåtidens hockeyproffs fick vara nöjda med att åka Saab va. 
Tom Pietilä (till vänster), sedermera massör i Björklöven, var ett 
av övriga nyförvärv den säsongen. Klipp från VF. 

Västerbottens Folkblad 25 januari 2003. 
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Restaurering av Norrbott- 
nisk "dussinvara" 
Fortsättning från Bakrutan 2-03 

Del 6 - Slutmontering 
Nu har lackeraren börjat röra vid mina 
grejor och upptäcker att en av 
framskärmarna har en spricka i tenn-
lagningen som han vill ha lagad. Snackar 
med plåtartisten som vill se mina andra 
skärmar. Det blir skärmbyte naturligtvis. 
Får kontakt med en i branschen välkänd 
man som ordnar en nästan felfri luftre-
nare åt mig 

Värmekranar har jag provat många men 
alla lider av glykolinkontinens. Ett miss-
lyckat försök att inympa en packning från 
en ny Volvovärmekran gör att jag tillver-
kar en helt ny kran av en kulkikventil och 
ett antal kopparkrökar. Mina premiär-
försök med gassvetsning av koppar med 
mässinglod blev inte vackert men tätt. 
Bäst av allt var att kranen ryms på sin 
ordinarie plats och fungerar med original-
reglaget. Materialkostnad ca 200 kr. Tid 
ca 4 timmar. Tuppkams faktorn stor. 
Innertaket tvättade jag i tvättpåse på skon-
tvätt i tvättmaskin och det blev rent. 

Isoleringen av innertaket med 20 mm 
ljuddämpningsmatta blev för tjockt så det 
blev till att byta mot 10 mm betongtäck-
matta. I samband med detta tunnades mitt 
redan tidigare glesa hår ytterligare ut ef-
ter närkontakt med kontaktlimmet i ta- 

ket. Kollade rosten i trösklarna. Obefint-
lig, men jag sprutade ändå på en omgång 
rostskydd för säkerhets skull. 

Ett år efter inlämningen så är växellådan 
klar. Resterna efter de tre reservdels-
lådorna var en för armarna tung men för 
huvudet lätt börda för nu kan jag mon-
tera in motorn. Den monterades in kväl-
len efter. Satte på gamla diagonaler 
Goodyear G8, 5.20 bak och 6.00 fram, 
och monterade sidolisterna på flank-
plåtarna. Schuckert. 

I samband med insättningen av växellå-
dan så märkte jag att vänster framdäck 
skavde i fjädern. Bytte till 5.20 men ska-
vet fortsatte. Hjullutningen var 
katastrofisk och inga mellanlägg att ta 
bort. Djävlar, djävlar, djävlar, skev ka-
ross var första tanken. Stort och omfat-
tande uppmätnings arbete men inga sned-
heter någonstans? Varmgång i hårddisken, 
men en konsultation av reservdelskata-
logen löste gåtan, trodde jag. Olika 
reservdelsnummer uppe och nere och en 
notering om V/övre och H/nedre, alltså 
en kulbult av fel sort men vilken? Kol-
lade på V4:ans kulbultar men dom är li-
kadana uppe och nere. Ringer Lennart 
Holmgren som kollar igenom sitt förråd 
av både gamla och nya kulbultar men han 
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har samma mått på alla. Funderingar på- 
går liksom bortmontering av kulbultar för 
mätningar men inget ljus över mysteriet. 

Har släpat kromet fram och tillbaka mel-
lan hemmet och verkstan för putsning och 
riktning och då tappat en av de korta 
skärmlisterna. Trodde jag, för en dag så 
låg listen nedanför brevinkastet på verk-
stan. Frågade grannarna och alla andra 
tänk -och otänkbara om dom hade lagt 
in den men alla var ovetande om vad jag 
talade om. jagvar ju självklart lycklig över 
återkomsten, putsade och la upp den i 
"arkivet" tillsammans med övrigt färdig-
gjort. Förklaringen kom när jag träffade 
Rolf (förre ägaren). "Ha du hitte lista ja 
stoppe i brevlåda?" Han hade byggt ut 
sitt garage och haft storstädning och hit-
tat den och ytterligare en instruktionsbok. 
Tvättar säkerhetsbälten och huvband nog-
grant, monterar luftrenare och oljetank. 

Hinner med att undersöka en brun 95:a, 
årsmodell 64 åt en norrman. Den är i ett 
mycket fint originalskick. Utan rost på de 
kända ställena och även på de okända men 
i behov av en ordentlig rengöring, t.o.m. 
förarstolen och vänster sidoficka är hela. 
Skyddsgardinen över reservdäcket rent 
och helt. Innertaket har två små revor 
men är rent. De perstorpsmönstrade 
locken i kofferten är ej sönderskrapade. 
Batteriplåten är kapad och uppviken. 
Bakljussargarna har rostskador. Saknas 
gör kromlisten längst bak på lufthyveln. 
Efter genomgång av bromsarna går den 
att sätta i trafik. Är nog den bil med minst 
reparationsbehov jag sett till dags dato. 
Frånsett den gröna 65:an som jag tidigare 
berättat om. Hurra för det nya året, för 

på nyårsaftons morgon så löste sig hjul-
lutningsmysteriet. Efter mycket grubbel 
och läggande av pannan och magen i 
djupa veck (julmaten) så kröp jag in un-
der framändan och såg ett omvänt mon-
tage av undre bärarm. Snabb 
ommontering av den och nyårsafton var 
räddad. 

2002 
Nyåret startar med —31 grader på mor-
ron. Eftersom nyårsafton varit lugn från-
sett omgivningens magnifika fyrverkerier 
så fick jag några timmar på nyårsdagen. 
Insättning av kylare och slangmontering 
med slangklammer uppfinna av en ond 
makt. Monterar in tändningslåset, skru-
var dit fotplåtarna och justerar bak-
bromsarna. Kylan fortsätter några dagar 
men sen slår det om och när södra och 
mellersta Sverige får uppleva en 
Norrlandsvinter så har vi landets högsta 
temperaturer under nästan en vecka med 
+8 som topp. Det regnar dessutom rejält 
och blir ruggigt halkigt. Det mesta av snön 
tinar bort och den 11/1 2002 har vi vid 
kusten gröna gräsmattor och översväm-
ningar. Golfentusiasterna hinner spela 
några dagar innan det fryser till igen. Gör 
mig ingenting men skoterägarna klagar 
över den korta säsongen. 

Bränner ut bakre V4:a ljuddämparen med 
hjälp av gassvetsen. Lågorna slår ut väl 
en meter och rökutvecklingen är magni-
fik. Hämtar lackade skärmar och en dörr 
och monterar bakskärmarna. Ser den 
improviserade lösningen av dålig jord i 
backlamporna. Svåra anpassningsproblem 

Fortsättning på sidan 27. 
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far jag vid montage av vänster framskärm 
och dörr. Det tar två man två timmar att 
nöjaktigt passa in dörr och skärm. Nu 
börjar problemen hopa sig när de elek-
triska funktionerna skall kollas. Varv-
räknaren visar 2000 varv och tankmätaren 
full tank vid vridning på nyckeln. 
Instrumentbelysningen mörk och vid koll 
av bakljusen så går det säkringar. Vind- 

rutetorkarmotorn går bara i en hastighet. 
Blinkers fungerar inte heller. Nåja back-
lamporna och innerbelysningen fungerar 
i alla fall. Varvräknarens felvisning beror 
på att jag tar ström från en batteriladdare. 
50 hertz ger 2000 varv. Enkelt. Säkrings-
förbrukningen beror på min felkoppling 
i ena bakljuset. Enkelt. Instrument-
belysningen beror på trasigt motstånd i 
reostaten. Enkelt. Lika enkelt att fixa ny. 
Passar direkt från Volvo Amazon eller PV 
med en överbryggning och omgängning 
av knappen. Vindrutetorkaren har bara 
en hastighet. Läge två är för den ännu sak-
nade spolaren. Enkelt. Blinkers behöver 
lamporna inkopplade för att funka. En-
kelt, efter en extra jordkabel vid varje ar- 

matur. Efter provning av tre tank- 
armaturer så fungerar tanklampan men 
inte mätaren. Svårt. Löses efter platsbyte 
av kabel bakom tankmätaren. Temp- 
mätaren reagerar inte för jordning vilket 
min duktiga elektroniker säger att den 
skall göra. Jag tror honom för han håller 
på med en Maserati Indy med totalt öde- 
lagt elsystem som han fått ordning på. 

Den nya bränsle- 
pumpen surrar 
som den skall och 
startmotorn snur- 
rar friskt vid 
provning så jag är 
förtröstansfull att 
+ och — skall 
jämna ut sig även 
vad gäller 
elsystemet. All-
ting elektrisk 
funkar efter byte 
till nya säkringar. 
Enkelt. 

Jag har nu gjort min enda bilaffår med 
vinst genom att köra den bruna 64-an 
inköpt för 500 kr till skroten. Ingen olja, 
bensin eller däck gör att jag får betala bara 
500 kr för att bli av med batteriplåtsdona-
torn. Sen kommer avin på 1700 kr. Tackar 
och bockar. Efter utrensning av allt som 
jag tyckte var värt att tillvarata så upp-
täckte jag dagen efter att min inner-
belysning inte fungerade. Snabbt iväg för 
att hämta den men bilen var redan pres-
sad. Besöker en nedlagd Saabverkstad och 
får där lite nya smådelar som gummi-
pluggar och plastdetaljer samt en ny 
lyktinsats. Där finns grejor, både nytt och 
begagnat till allt från 93:or till 99:or. Mon- 
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terar de gamla men sargade dörrlisterna. 
Hoppas kunna hitta ett tyg som accepta-
belt liknar de fransiga och rostiga resterna 
som täcker delar av listen. Får igen huv 
och baklucka från lackeraren. Huven har 
inte rätta böjningen i bakkant så det blir 
att tillverka en huvkrummare som inte 
skadar lacken. Min orutin gjorde att jag 
inte provmonterade huven innan jag 
skickade den för målning. Påbörjar krom-
putsen på lyktsargarna. Upptäcker att vän-
ster och höger är olika efter putsning av 
fem st. sargar och pottor. Nu börjar sö-
kandet efter förlagda delar som jag vet 
att jag har men inte var. Gummilisten till 
bakluckan höll sig dold i tre (3) dagar 
innan den kröp fram. Naturligtvis så låg 
den mitt framför ögonen på mig på den 
moped som jag håller på att fixa till dot-
terdottern. Jag tog med listen och ett an-
tal blästrade men icke fungerande signal-
horn till fjällstugan för att ha något annat 
än rödingsfiske att sysselsätta händerna 
med under dåligt väder (storm och snö). 
Klistret som satt på listen satt där det satt. 
Med pincettens och starka fingertoppars 
hjälp fick jag bort en massa sega småbi-
tar så efter fyra timmar listigt (haha) slit-
göra var den klar för användning. Att jag 
sen glömde ta hem den och fick be en 
granne skicka den 30 mil med buss är en 
helt annan historia som jag kan berätta 
om vid ett senare tillfälle. Vid monter-
ingen av luckan så upptäcker jag att det 
stora sportemblemets hålmönster inte 
stämmer med luckans. Tydligen är det 
emblemet från en långnos som jag har. 
Signalhornen fick en inre putsning och 
fungerade efter stämning med hjälp av 
skruven. 

Vätskor verkar inte vara samarbetsvilliga. 
Oljebehållaren läcker vid botten av nivå-
röret så det blev att plocka ut det och 
skaffa nya 0-ringar samt vända på röret. 
Bakluckan sitter nu på plats och låset 
fungerar. Bestyckar upp förgasarna till 
130-135-130 efter att ha inhämtat syn-
punkter från några sportägare. Vid påfyll-
nad av glykolvatten så fick jag kraftigt 
läckage vid den med ny tätning försedda 
vattenpumpen. Det tog en lördagskväll att 
fixa detta. Börjar bli sugen att starta upp 
och ställer tändningen efter konstens alla 
regler men upptäcker att tändnings-
markeringen självklart är felaktig. Blir till 
att ta fram indikatorklockan och jickla upp 
den med magnetfoten för att få någor-
lunda ackurat tändning. Harvar länge och 
hör inte ens ett plutt från snurran? Kollar 
om bensin kommer fram men icke det, 
trots Bendixpumpens trevliga tickande. 
Ger motorn en sup i halsen och pluttandet 
kommer igång, men ryckigt. Kastar om 
ettan och treans tändkablar och ger mo-
torn en riktig magborstare i varje strupe, 
och hast Du mir gehört, den startar och 
går några rykande varv. Härligt men var-
för inte via förgasarna? Det blir till att 
reda ut när jag fått till bromsarna. 

Silikonbromsolj an var motsträvig och ville 
inte ut i hjulcylindrarna, trots hjälp av en 
dyr inköpt luftningshjälp. Loss med 
huvudcylinder och upptäcker att den bak-
ersta tätningen, trots mina argusögon vid 
renoveringen, är behäftad med allvarligt 
fel. Hittar en repsats i min "idiotiskt" in-
köpta reservdelslåda men det är ju enligt 
Murphys lag till en 65:a så det blir till att 
jaga fram rätt repsats. Kollar självklar de 
lokala möjligheterna men får tji. Köper 
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en sats hos Karl-Anders. Monterar den 
och får fram olja till hjulen men får inte 
upp trycket. Lite besvärligt med bromsar-
bete när man är ensam. Man får röra sig 
blixtsnabbt om man skall upptäcka 
läckage vid huvudbromscylindern. Lättare 
då på 93:orna med de bakhängda dör-
rarna. 

Eftersom trädgårds arbetet kommit igång 
med läggning av 15 m stenmur och det 
vanliga vårbruket så får Saaben komma i 
andra eller tredje hand. Upptäcker att den 
samlar mycket damm Arbetet störs också 
med bortaliggning under veckorna. Tar 
loss huvudcylindern och honar upp den 
rejält under ett kort besök i verkstan. 
Monterar in den igen men samma feno-
men. Dags att inse sin kompetensgräns. 
Får kontakt efter att ha ventilerat proble-
met via Saabklubben.com  med en ytterst 
trevlig bromsverkstad i Stockholm. Jag 
hade felmonterat bakre bromstätningen. 
Kompetensgräns var det ja. Trycket uppe 
och bromsarna i ordning. Tar hjälp av 
företagsgrannen som efter tre minuter ser 
mina i fel ordning monterade tändkablar. 
Motorn startar och går. Fyrfaldigt hurra. 
Att den sen läcker vid en avgasport och 
ryker så att avgasfläkten inte förmår svälja 
molnet tyder bara på riklig smorning. Ett 
oväntat och ovälkommet läckage av ky-
larvatten vid min så stolt egenhändigt till-
verkade värmekran förmörkade min ho-
risont mer än avgasmolnet. Upptäcker 
dessutom att silikonbromsvätskan visst 
löser upp färg. 

Del 7 - Provkörning 
Nåja, provkörningen närmar sig Vid koll 
av avgasläckaget ser jag att mitt omsorgs- 

fullt urslipade grenrör har spruckit vid ett 
Läs töra. Typiskt. Gräver i reservdelshögen 
och hittar ett grenrör som jag lämnar till 
planfräsning Ytterligare en hundring på 
kostnadssidan. Får mitt beställda original-
liknande batteri som jag monterar in. Nu 
återstår att montera signalhornen och att 
lyfta på huven. Visst ja, framvagnsin-
ställningen bör nog göras innan jag nöter 
upp mina häftiga 6.00 framdäck. Huv-
justeringen är marig och blir inte bra i det 
här skedet. Den utförs lättast innan man 
monterat stötfångaren. Jag skall ju ha nåt 
att pyssla med till vintern... 

Har dålig handbroms vänster bak och får 
plocka av trumman och svetsa på häv-
armen. Upptäcker att jag inte har smort 
bakhjulslaggren. Upptäcker även att jag 
vänt backarna fel. Vid mina starter av 
motorn slocknar inte oljetryckslampan 
och jag blir ängslig och börjar kolla pum-
pen men avbryter mig och tänker: LÄS 
INSTRUKTIONSBOKEN och si där 
står att lampan skall slockna efter 1,5 mi-
nuter och det gör den efter spänd vän-
tan. Den första provturen sker en sön-
dagsmorgon då jag kör fram och tillbaka 
utanför verkstan. Rökridån påminner om 
ett större fältslag före det röksvaga krutets 
införande. Hastighetsmätaren och fri-
hjulet ur funktion. Mera vinterpyssel. Hin-
ner göra en repa på höger bakskärm när 
jag backar ut. Finner att h-mätanviren inte 
är fastskruvad i mätaren. Åker och tittar 
på starten av Polarrallyt. En röd 64:a och 
en fint renoverad och trimmad Sport 65:a 
gläder både ögonen och öronen. Kör ut 
den för fotografering på kvällen den 5/7 
2002 medan jag väntar på Martin som 
skall besikta ekipaget. Saimi följer med 
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också. De är försenade på grund av punk-
tering och Saab 9000:s avsaknad av rik-
tigt reservhjul. Max 80 km/tim. Då 
hänger även en tvåtaktare med. Besikt-
ningen sker under tiden jag försöker laga 
hans däck med punkteringsspray. Det 
lyckades inte så jag fick mitt i stan byta 
tillbaka till nöddäcket. Fotograferingen 
sker i perfekt kvällsljus och resulterar i 
fina kort som framkallas nästa dag. Sista 
rutan på rullen knäpps på den lycklige 
renoveraren av Martin. När dom kl. 23.15 
åker mot Arjeplog har dom 21 mil varav 
3 mil vägbygge att köra i maklig takt. Dom 
är hemma 03.00 på morgon. 

Vid förnyad koll av handbromsen så får 
jag ändå inte vänster hjul att låsa sig. I 
min ambition så har jag svarvat trum-
morna och måste därför byta till tjockare 
band bak. Får tips om en broms firma som 
jag ringer till och har svintur. Han lovar 
att fixa det omedelbart trots semester, om 
jag kan få upp banden till dagen efter. Att 
han dessutom kan limma barnbarnets 
mopedbromsband är ytterligare bonus. 
Eftersom vi skall iväg med husvagn åt det 
hållet på sena kvällen så kan jag lämna 
delarna kl. 23.30 på hans bro och hämta 
vid hemfärden på samma bro. Räkningen 
får jag skickad. Jag säger bara: "Förtro-
ende." 

Försäkringsansökan skickas och jag bör-
jar jaga en besiktningstid men semestern 
kommer mellan och den är viktigare. Se-
mestern är en mini sådan. Åker Kalix älv 
upp till Tärendö och sen Tornedalen 
nedåt. Så efter hemkomsten får jag tid fyra 
dagar framåt, så nu återstår att montera 
backarna och fixa jordledningen till ej 

fungerande signalhorn. Besöker 
dragracingtävlingen och kollar hos dom 
som säljer modellbilar men ingen tvåtak-
tare där inte. Barnbarnen överraskar mig 
med en liten vit dansktillverkad modell 
av en långnos som dom hittat bland sina 
leksaker. Den är rimligt anfrätt men glä-
der mig. 

Vid sista körningen uppträdde ett tjutande 
ljud vid vänstersvängar och att hastighets-
mätaren visade 20 km för hög hastighet 
och ingen tillryggalagd sträcka. Hittade 
en 77 graders termostat som ersatte 90- 
gradaren. Det hörs även ett sjungande ljud 
från växellådan när jag kör på fyran. Mera 
vinterpyssel. Återstående medvetet smolk 
är nu bara bakluckeemblemet. Tror jag. 
Fick besiktningstid kl. 7.10 och är på plats 
i god tid och får naturligtvis förevisa bi-
len för en bekant. Besiktningen gick en-
ligt förhoppningarna och med besiktarens 
"Lycka till" så puttrade jag iväg i den 
vackra sommarmorgonen. 

Stadskörning och körning till badplatsen 
har hittills glatt mig men irriterat en del 
av medtrafikanterna som legat bakom. 
Hustrun har ytterst tveksamt följt med 
efter att först ha kollat om dottern fanns 
hemma för att kunna hämta oss om den 
"racklar". Hennes åsikt om den sportiga 
"oljudsnivån" kan vi ta upp vid ett senare 
tillfälle. Däremot fann hon sätet väldigt 
behagligt. 

"Patron" 

Text: Roger Johansson 
Bild: Gunnar A Sjögren 
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Speedparts i Uddevalla. 
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod i anslutning till varje produkt. Rabatt-
koderna är: AA=0%, A=10%, B=15%, C=20%, D & E=25% och F= 40% Enligt 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 Carls-
son. Förutom leveransadress och frakt anger du artikelnummer, benämnitig, antal och styck-
epris och gärna till vilken bilmodell. 

Speedparts Sweden AB 	 Tel. 0522-665220 
Schillers väg 4 	 Fax. 0522-665221 
451 55 Uddevalla 	 www.speedparts.se  

BromsokRenovering i Kållered AB. 
Saabklubbens 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. 031-94 01 51 

417 05 Göteborg 	 www.bromsokrenovering.se  

Top n' Trim Shop bilsadelmakeri i Helsingborg. 
Top n' Trim 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 medlemskap sbevis i klubben och ange bokningskod SOLHEM. Välkomna! 

Royal Corner Hotel & Konferens 
	

Tel. 0470-70 10 00 
Liedbergsgatan 11 
	

www.hotelroyalcorner.se  
352 32 Växjö 
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å 
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Evenemang 2003 
Träffsäsongen börjar gå mot sitt slut... 
Evenemangen glesnar med årstiden. Det dyker dock alltid upp en del roliga arrang-
emang även under årets mörkare period. 
Gå gärna in på vår hemsida Saabklubben.com , klicka vidare till Träffar. Här hittar Du 
de träffar som är aktuella just nu. Sidan uppdateras regelbundet. 

Lokala träffsamordnare 

Är du sugen på att träffa likasinnade il Jppsala  och Uppland 
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 

Saabklubbens Gotlandssektion  anordnar ett antal träffar under sommarhalvåret. 
För närmare information om tid och plats kontakta Daniel Pettersson på 0498-48 
36 19. 

Återkommande träffar 

Inga aktuella träffar för tillfället. 

Saabträffar 

12-14 sept. 	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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Knep & Knjo 
Ljuset kommer från norr! 
Det har vi norrlänningar alltid vetat 
och den man och Saabstjärna vi söker 
denna gång understryker med högsta 
tydlighet innebörden i detta uttryck. 

Han är född i Norrland och bor fortfa-
rande kvar i Norrland, fast något mer 
norrut än där i Norrland där han föddes. 
Motorkarriären inleddes i en trecylindrig 
tvåtaktare år 1963, men inte i det märke 
som han blev berömd i, Saab, utan i en 
DKNN'_Junior. 

Uppdraget var att helt ung och oförbe-
redd agera kartläsare åt sin nästan lika 
berömde storebror. Hans storebror skör-
dade också stora framgångar med Volvo 
Amazon, Volvo 142 och Saab V4 under 
några år. Men, vår man blev faktiskt 

svensk mästare i rally i klassen standard-
B och vann några is-SM åren efter att han 
blivit Norrlands förste Svenske mästare i 
rally Detta efter lång och trogen tjänst 
med många tröttande trailerresor till täv-
lingarna i södra och mellersta Sverige. 

Under sin karriär hann han avverka en 
Volvo PV och en pilgrön VW 1302 "S" 
innan han slutligen landade i en Saab V4 
och även om n han vann tävlingar innan 
Saabtiden så var det med Saabarna som 
han vann de stora segrarna. Under många 
år hade han den berömde däckmannen 
Björn "Klisterlappen" Hagström som co-
driver. 

Sin senaste tävling körde han i en _Mazda 
323 vid SM-tävlingen i Umeå 1981. Det 
blev ett hyfsat resultat och löfte om bra 
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sponsorstöd om han ville fortsatta att äka 
japanare men då var vår mästare trött på 
allt åkande och beslöt att satsa på famil-
jen i stället. Men suget efter biltävlingar 
finns fortfarande hos denne fartfantom, 
precis som hos många andra riktiga racers. 
Han tillhör också det fina gäng som fått 
Bilsportförbundets utmärkelse "Stora 
Grabb". 

Vem är han, Mannen på den fartfyllda 

bilden? 

Rätt svar insändes till: 
Bakrutan 
c/o Martin Stenlund 
Krokvägen 27 
930 90 Arjeplog. 

Märk kuvertet: Knep & Knåp 3. 
De tre först öppnade rätta lösningarna 
belönas med priser från klubbshopen. 

Det kom ett brev 
till redaktionen... 
Hej! 
I slutet på 70-talet startade jag och en 
kompis, Kurt Bertilsson, en särskild klubb 
för SaabSportar. Huvudsyftet med klub-
ben var att samla och byta delar till reno-
vering av klubbens bilar. Klubben var 
igång några år och träffades bland annat 
hemma hos Janne på Öland och åkte rally 
eller vad man skall kalla det. I Jannes lada 
förvarades alla delar som det inte fanns 
omedelbart behov av bland medlem-
marna. Så t ex fick vi en hel massa 
nya stötfångare av en bilhandlare i Jön-
köping. Vi förstod redan då att motor-
block med oljekanaler skulle bli en brist- 

vara så såna försökte vi få fatt på, men 
det lyckades inget vidare. 

Det är ganska roligt att titta på medlems-
registret och på bilarna som rullade hös-
ten -81 - några sportar gick ju faktiskt som 
bruksbilar då - finns det någon som åker 
Sport som bruksbil nu? 
Tragiskt är det också att se att alla som 
fanns då inte finns idag - Sune i Hjo är 
borta, Janne på Öland likaså och antagli-
gen är det fler ändå. 
Nå, i början på 80-talet försvann regist-
ret - vi var välkomna till Svenska Saab-
registret och så var sagan slut. Nlen roligt 
hade vi. 

Hälsningar 
Tornas Persson 
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mal var belägna. På 
fredagen åt vi frukost 
kl. 09:00 och sedan 
tog vi en kulturell resa 
ner till södra Gotland 
och tittade på 
Hobergergubben. På 
vägen dit passerade vi 
en skylt, "gurka" stod 
det på den och intill 
skylten stod det två 
stycken 96:or i fint 
skick. Vi återvände till 
Kneipbyn för att an-
mäla oss till tävlingen 

Gotland 
runt 
Rallytävling 24-25 
april 

Vi hade meckat hela vintersä-
songen, så nu var det dags för 
årets första rallytävling. jag: 
Leif Alge samt Ulf Jonsson an-
mälde oss till Gotland med 
kartläsare Mattias och Nicke. 
Båtresan gick med nya snabb-
färjan och vi kom över till Got-
land redan på torsdagen så vi 
kunde ta det lugnt innan täv-
lingen satte igång Vi bodde i 
Kneipbyn där även start och 
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och för besiktning, första start skulle gå 
kl. 17:00. jag hade start nummer 106 och 
Uffe nummer 127. Vi startade 18:45 och 
denna dag var det tre sträckor. 

SS 1: En bra väg, men efter ett par kilo-
meter började jag få problem med brom-
sarna, troligen luft, men vi kom i mål. 

SS 2: var en mkt krokig en, passar dock 
V4:an, men det visade 
sig att det var mycket 
dåliga vägar, och allt 
dammet försvårade 
sikten brutalt, och jag 
hade fortfarande 
bromsproblem. 

SS 3: Tofta skjutfält, 
1,5 mil. På grund av 
dammet var det 
mycket avåkningar, så 
sträckan bröts. Det 
blev transport till ser-
vice, uppehåll i 30 
min Då konstaterade 
vi att vi inte hade 
sprintar i bleck på höger bromsok. Så vi 
fick fixa till med najtråd så vi kunde gå 
med i parc-ferme, och där får man inte 
göra något med bilen. Det var bara att 
vänta till lördagen då servicegänget lovade 
att fixa sprintar och bleck. De hade hittat 
en skrot neråt Kvissleby och frågade dem 
om de hade någon V4:a att delar ifrån? 
Tyvärr hade de just pressat en på onsda-
gen, men de kunde gå runt och se om de 
hittade något användbart. Johan och 
Hasse traskade ner, där låg en V4:a i en 
1*1 meters kub, men i ena ändan stack 
det ut ett ok! Så de plockade bort det och  

vi fick sprintar och bleck till bilen. Andra 
dagen startade vi vid 13-tiden. De hade 
förlängt tidsmellanrum till två min Ser-
vicen hade riggat upp så vi kunde få 
sprintar och bleck. Sen var det 8 mil trans-
port till Fårö. Bromsarna fungerade igen. 

SS 4: Krokiga och gropiga vägar, efter 
halva sträckan hände det igen, inga brom-
sar! Men, vi kom underfund med att om 

Mattias skrek en förvarning så hann jag 
pumpa upp bromstrycket så det räckte till 
om man skulle behöva stanna. Det är per-
fekt med frihjul!! 

SS 5: En slinga på militärt område. Det 
började låta konstigt och skramla när vi 
var i högersvängar. Efter sträckan, trans-
port till service där vi konstaterade att 
stötdämparen hade gått genom fästet. 
Bort med dämparen, på med flädern igen 
och transport åtta mil tillbaka till Visby 
Transportprickar: 5 minuter. 
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SS 6: Fortlöpte utan problem (förutom 
bromsarna så klart). 

Men vårt mål uppnådde vi, vi kom i alla 
fall i mål!! 

SS 7: Tofta 2,5 mil, vi släppte förbi 5-6 	Text & bild.  Leif Alge 
bilar, typ Volvo och 
Asconor. Ville inte bli 
ikappkörda på 
sträckan. Efter en mil 
tappade vi avgasröret 
samt även ljuddämpa-
ren. Nu lät den som 
en riktig racerbil. Inga 
99 decibel som vid 
besiktningen precis! 
På söndagen fick 
servicekillarna sedan 
åka ut och "städa 
upp" efter oss, de 
kom hem med ljud-
dämparen och rör. 
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Asiatisk Saabrenovering! 
Bilen på bilderna är renoverad av Saabs importör i Singapore. Snyggt jobb! 
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Saab Clubs VVeekend 
13-15 juni 2003 Foto: Martin Bergstrand 

39 



40 

RAKRUTAN 



BAKRUTAN 

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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Köp & sälj 

SÄLJES: 

Saab 96-62/63, ljusblå, fint originalskick, nästan ingen rost, 400 mil efter helrenovering 
av motor & bromsar, bes ua. förra året, 3 ägare, full historik. 
Pris: 16.500:- 
Jan-Olov Jönsson, Violvägen 7, 393 59 Kalmar, 0480-169 69 

Saab 900 S-91, Talladegaröd, 23.500 mil, urr, ABS, elhissar, AC, farthållare (AC & 
farthållare fungerar ej). Säljes endast till seriös Saabvän som kan vårda denna bil så att 
man kan se den på veteranbilsträff år 2016. 
Karl-Fredrik Paul, 046-73 43 00 

Saab 96-61, ljusgrå, gravt patinerad, saknar golv och motor men annars hyfsat kom-
plett, bl a fräsch grå/grön inredning. Inte omöjlig att göra bil av. Pris: 1.000:- eller bud. 
Saab 900i-86, svart, 5D, taklucka, farthållare, LM-fälgar, rostlagad i dörrar och fram-
skärmar, klar för besiktning Pris: 4.000:-. 
Ulf Hindström, Limmared, 0325-710 89, 0703-54 70 06 

Saab 96-61, fd norrlandsbil till 86, röd, fint originalskick, 5 ägare inkl mig själv. Bilen 
har varit avstånd mellan 88-98 i varmgarage. Pris: 12.000:-. 
Johan Bergström, 08-530 231 18 e kl 18, 0709-72 09 31 

Saab 99-71, röd, Saab 96-75, brun. 
Bengt Arvelid (ej medlem har ej lämnat telnr) email: bengt.arvelid@telia.com  

Saab 99-84, 32.000 mil, i originalskick och i god kondition, bes till jan/ feb-04.Kyl behö-
ver nog bytas, mindre lackskador åtgärdas. 
Olof Stenlund, Kungälv (endast lämnat email) email: olof.lennart.stenlund@telia.com  

Saab 95-75, rostlagning påbörjad men av tidsbrist måste jag sälja den. Är i hyfsat skick, 
bakskärmar och kromdetaljer är fina, motor och växellåda medföljer, all inredning finns, 
dragkrok sitter på. Vill att nån tar hand om den annars blir det skroten. Ring och lägg 
ett bud. 
Anders Karlsson, Rickeby Gård Kårsta, 186 96 Vallentuna, 0703-93 07 10, email: 
turbobonden@hotmail.com  

Saab 99-74 CC, en av de tidigaste combicoupeema, i bruksskick, bes året ut men avställd, 
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1114.,  

ny bakre ljuddämpare, ny bränslepump, nytt batteri och mycket bra sommardäck. Pris: 
2.000:- eller bytes mot en uppsättning bra dubbade vinterdäck till Saab 9000. 
4st bra dubbade vinterdäck på fälg till 99:an. Pris: 1.000:- 
1 st obegagnad komplett svart klädsel (autostyle) till 99/900 74-79. Pris 400:- eller bytes 
mot blå klädsel till 99-71. 
Erik Niklasson, Enevägen 3,370 24 Nättraby, 0455-492 66 

Saab 96-75B, röd, 10.060 mil i hyfsat bra skick, Har stått avställd i garage sedan 97 och 
varmkörts då och då, Glasfiberskärmar runt om, mycket fm brun/svart inredning 
överdragsklädsel använd. Nyrenoverade toppar (gått 20 mil), nya ventiler, frästa och 
slipade säten, uppbrotschade styrningar och bronse-sleeves monterade, avgassystem i 
bra skick, nya däck, batteri saknas. Medfäljer även delar från skrotad 96-72 om så öns-
kas. Pris: 6.500:- eller högstbjudande. Bilder kan mailas. 
John Filipson, 0303-506 56, email: D.Filipson@privatutfots.se  

Till Saab 92 finns fortfarande massor med nya delar bl a nos-plåt till exempel dörr (v), 
motorhuv, baklucka, främre och bakre hjulhus, bakskärm (h), framskärm (v), bussningar 
framvagn, bromsrepdelar, en ny huvudcylinder, gummidämpare i framvagnen, avgas-
rör, grenrör, div axlar som 707096, 707003, 706903 komplett, 703114, 701211, eldetaljer, 
komplett koppling, el värmeelement. Gulsvartrutigt tyg till 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 trycksaker, affischer och instruktions-
böcker. Ring, faxa eller mejla en förfrågan, alltid låga priser. 
Lars Einar, 0155-333 21, email: einars.residence@telia.com  

Saab 99 CAB 76-80, svart, bes & skattad, ren. motor & 5 vid-låda, 9000 skinnklädsel. 
Pris: högstbjudande. Saab 99-74, brun, avställd, funkar bra, ingen rost, fult innertak. 
Pris: 3.000:-. Saab 99-84, grå, avställd, motor & 5 vxl-låda körd 2.500 mil efter ren. liten 
skada vä dörr. Pris: 4.000:-. 
Saab 96-74, veronagrön, avställd, rost vid framblinkers samt solbränt ryggdyna, ingen 
rost = ett bra renobjekt. Pris 3.000:- Har flera kompletta inredningar till 95-96 72-80 
års modeller + en mycket fm brun EMS-inredning, nya 95 skärmar bak, även några till 
96, hjulhus + golv + div plåtdetaljer till 99. Fina beg dörrar till 93 + V4 + 99, renove-
rade vid-lådor till V4 + 99 + 9000, en del beg motorer som han provköras i bilar. 
Sture Johansson, Orust, 0304-103 30 
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Dina annonser 

skickar du till: 
Yngve Ekberg 
Fotbollsvägen 13 
141 40 Huddinge 
Tel: 08-774 28 85 

BAKRUTAN 

Köp & sälj 

Saab 99 -84, 18000 mil, 4-dörrars, 5-växlad låda, dragkrok. Säljes pga utrymmes- och 
tidsbrist. Pris 5000kr 
Per Larsson Åtvidaberg Tel 0120-35455 Mobil 070-6327681 

Saab 99 -84. 32 000 mil, fungerar bra. I bra skick. 
Olof Stenlund, Kungälv. Mob. nr: 0703-723093 

KÖPES: 

Höger bakljusglas till 96-64 (helrött). 
Håkan Hedqvist, 054-84 06 62, email: Veglemyren@swipnet.se  

Till Saab Sport: Fyrbultade framnav och bromstrummor, bromsok, karosslister 
Bertil Karlsson, 0243-22 30 92, 070-395 71 42 

Till 93B-59: Söker följande delar i bra skick eller NOS. Betalar bra för fina delar. 
Glas till skyltbelysningen eller kompletta armaturer, ljusknapp benvit, växelspaksknopp 
benvit, stroppar b-stolpe 2 st, park + blink armaturer 2 st, stötfångarskena hö bak, 
kederlistsats 93 eller 96 röda, även enstaka lister av intresse, dragkrok, GT-bakglas röda 
"runda" 2 st. Söker även Saabo i bra skick. Tacksam för alla tips. 
Jörgen Andersson, Högahult 117, 382 97 Örsjö, 0481-230 16, 
email: spyder550@swipnet.se  

BYTES: 

Saab V4: 5 st fotbollsfälgar bytes mot korsinsug eller portade enkelblåstoppar med 
stora ventiler. Vem som skall betala vem får vi diskutera. 
Ove Andersson, Bergsliden 4, 464 50 Dals Rostock, 0530-125 10 arb, 0530-200 73 
bostad 
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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 inld. MC, 	Leif Blomberg 	 0502-450 42 
De Luxe 
Saab 95 TT /95 V4 	Mattias Roswall 	 0143-139 22 
Saab 99 	 Magnus Dufva 	 08-5824 7258 
Saab Sonett 	 Hans Eklund 	 0514- 272 22 
Saabo 	 Erik Randa 	 08-646 49 99 

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

Syrelsen för Svenska Saabklubben 
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MHRF-besiktningsmän: 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 

Martin Stenlund 
	

Bertil Xlaununen 
Krokvägen 27 
	

Sjövägen 7 
930 90 Arjeplog 
	

703 54 Örebro 
Tel: 0961-617 33 
	

Tel: 019-31 45 23 

Ulf Stenson 
Gryttinge Brandstation 
268 90 Svalöv 
Tel: 0413-722 24 

 

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

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

Hans Willebrand 
Gräsgärde 409 
388 96 Ljungbyholm 
0480-330 56 

 

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

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

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

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

Tidningsredaktion: 
Alarnas Johansson 
Klarinettvägen 43 
434 47 Kungsbacka 
Tel: 0300-745 30 
red@saabklubben.com  

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