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Hej i vintermörkret! 

Nu är det hög tid att sätta sig vid tang-
entbordet för att skriva några rader för 
Bakrutan. November månad visar sig från 
sin allra värsta sida, dimman ligger tät och 
mörkret lägrar sig allt tidigare på efter-
middagarna. Det är inte utan att jag läng-
tar efter kylan och snön, då sjöisarna lig-
ger blanka och inbjudande och bara vän-
tar på att rivas upp av en omgång full-
dubbat. 

Lackfärger 
Med grå november utanför vill jag ta till-
fället att skriva om något mer fårgglatt. 
Patric Henriksson i Ockelbo har ställt ett 
förnämligt färgreceptarkiv till Saab-
klubbens och medlemmarnas förfogande. 
Tack Patric! Arkivet innehåller recept 
med anvisningar om hur de populäraste 
äldre Saabkulörerna skall blandas med 
hjälp av moderna färgsystem. Vi hoppas 
också att med er hjälp att kunna hålla detta 

receptarkiv färskt och uppdaterat till 
fromma för fina renoveringar. Recepten 
utgår från DuPont färgsystem och en lista 
på kulörerna finns på vår hemsida. Ty-
värr hann jag inte få med det i Bakrutan 
denna gång. Nu till något betydligt tråki-
gare... 

Reservdelar 
Som jag tidigare skrivit i spalten skulle 
Saabklubben i samband med Saabs skrot-
ning av gamla reservdelar få ta del av en 
så kallad inkuranslista som listar delar 
avsedda att skrotas. Inkurant är ungefär 
lika med svårsåld. Enligt denna överens-
kommelse skulle listan skickas till Saab-
klubbens reservdelsman, som då kontrol-
lerade vad som kunde vara intressant att 
rädda undan för att entusiasterna skulle 
kunna renovera sin Saab. Vi skulle få köpa 
delarna till ett mycket förmånligt pris. Av 
detta samarbete har det blivit noll och 
intet. Några inkuranslistor har inte kom-
mit, och på omvägar har vi fått reda på 
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att de delar som kunde vara av intresse 
för entusiasterna istället fraktats till Troll-
hättan med avsikten säljas på marknads-
mässiga grunder eller möjligen redan 
skrotats. I skrivande stund vet vi inte om 
något med säkerhet skrotats. 

Med undantag för Saabs Bilmuseum, 
nöjer jag mig med att konstatera att det 
är svårt att få Saab Automobiles AB hand-
fasta stöd i vår strävan att hålla Saabs arv 
levande. Med en liten insats skulle man 
ha nått en god effekt i form av goodwill, 
samt bidragit till våra ideella insatser att 
levandegöra Saabs fina arv. Med stor 
glädje berättade jag för er om avtalet när 
det var nytt. Med lika stor besvikelse 
måste jag alltså tyvärr meddela att vi nått 
ruta noll igen. Skriv gärna en rad om vad 
ni tycker eller om ni kan bidra med något 
som kan underlätta för oss. 

Saabklubben firar 30 år! 
I mitten av november hade vi Saab-
klubbens årliga planeringskonferens. Utö-
ver att vi tog fram Saabklubbens mål på 
lite längre sikt, drog vi de stora riktlin-
jerna för jubileumsåret 2006. På årsmötet 
berättar vi närmare om hur vi tänker oss 
framtiden de närmaste åren. Som ett led 
i jubileumsfirandet kommer vi att arrang-
era den internationella Saabträffen 2006 
i Skåne. Vi planerar att hålla till på gamla 
F5 i Ljungbyhed 11-13 augusti 2006. Vi 
vill ha ett område som kan hysa många 
människor samtidigt och som erbjuder 
olika boendeformer. Vi behöver också 
stora ytor för att få plats med många 
människor, bilar, marknad och annat. Vi 
har funnit att gamla F5 kan ge oss det vi 
eftersträvar. 

MHRF årsstämma 
I oktober hölls IVIHRF årsstämma i Sol-
lentuna. Det hetaste på stämman var ett 
nytt stadgeförslag som bland annat inne-
höll nya regler för hur klubbarnas röste-
tal på stämman skulle fördelas. Röstetals-
mässigt tillhör vi den övre tiondelen bland 
klubbarna. Några mindre klubbar uppfat-
tade en fara i det att de stora klubbarna 
skulle kunna genomföra kupper och rösta 
igenom förslag och "köra över" de min-
dre klubbarna. Diskussionens vågor gick 
diskussionens vågor gick emellanåt höga, 
och jag uppfattade att det var känslor sna-
rare än logik som låg bakom mycket av 
argumentationen. Resultatet blev i varje 
fall att liggande förslag återremitterades. 

Vi lade fram ett förslag som bestod i att 
kunna erbjuda I\ IHRF-försäkringen även 
för bilar som inte är i toppskick. Försla-
get tog emot positivt och ledde till att vi 
tillsammans med MHRF, Folksam och 
någon eller några andra klubbar kommer 
att ta fram ett slutligt förslag på en för-
säkring Utan att föregripa vad vi kom-
mer fram till består Saabklubbens förslag 
i mycket stora drag att en ny försäkrings-
klass införs. Premien blir lite högre än för 
bilarna i toppskick. Ersättningsnivåer och 
självrisk anpassas till nuvarande MHRF-
försäkring och konkurrenterna I övrigt 
skall försäkringsklasserna vara ungefär 
lika. 

Medlemsnummer 
Vi har lovat att återkomma med era nya 
medlemsnummer i detta nummer. Av tek-
niska skäl har vi inte lyckats få med dem. 
De kommer i Bakrutan 1-2004 istället. Vi 
beklagar det. 
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Classic Motor Album om Saab 	 kreta frågor. Det var allt för de= gång, 
Om ni inte redan sett det i tidningsställen, 	jag hoppas att vi träffas i Trollhättan i 
har Classic Motor producerat ett album 	mars. 
på drygt hundra sidor som uteslutande 
handlar om Saab. Bra reklam för vårt 	Med en tillönskan ont en God PIK!) Gott Nytt 
märke! Utgivningsdatum är den 4 decem- 	År! 
ber. Saabklubben har delvis varit inblan- 
dad genom att vi svarat på en del kon- 	Martin 

Inbjudan till årsmöte i 

Svenska Saabklubben 

Svenska Saabklubbens medlemmar kallas 

härmed till årsmötet 2004. 

Årsmötesförhandlingarna hålls i Trollhättan 

på Saabs bilmuseum den 6 mars 2004, 

klockan 12:00. 

Efter mötet följer den traditionsenliga marknaden. 

Välkomna! 
Styrelsen för Svenska Saabklubben 

Obs! 
,örslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar innan årsmöte) 
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Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad 
Nummer 5 oktober 2003 årgång 11 

MHRF:s förbundsstämma 2003 
- Det var en välbesökt stämma med aktiva deltagare och livliga diskussioner, samman-
fattar förbundsordförande Horst Bräning. Detta bådar gott för kommande års 
verksamhetsarbete liksom MHRF:s framtid i stort! 

Totalt kom det 180 deltagare varav de flesta deltog i den allmänna diskussionen 
efter att själva årsmötet avslutats. 

Föredraget. Under förmiddagen höll Jan Fredrikson, lärare vid Högskolan Da-
larna och doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet, ett föredrag om 
fordonshobbyn och hobbyns påverkan på samhället. 
- Fordonshobbyn är en snabbt växande folkrörelse som bidragit till Sveriges största 
levande museum, vilket inte kostar staten någonting. Snarare tjänar staten på hobbyn, 
inledde han. 

Jan Fredriksson berättade om hobbyns struktur, med spridning från den enskilde 
aktivisten i centrum till den ideella föreningsverksamheten som i sin tur genererar kom-
mersiella stödtjänster i form av småföretagande och marknader. Han betonade här 
bland annat de ekonomiska "spin-off"-effekter som antagligen skapar fler arbetstillfål-
len än man vanligen tror. Intressant i detta sammanhang är den koncentration av små-
företagandet kring gammelbildelar, som finns kring Göteborg, småländska höglandet 
och framför allt på norrlandskusten. Teorierna kring detta var många. Vidare berättade 
han om specialpressen och försäkringstjänsterna och hur vi i den yttersta ringen runt 
motorentusiasten också hittar den retrodesignade nyproduktionen. 

Schemat var knappt varför Jan Fredrikson endast hann nudda vid de olika områ-
dena under de 45 minuterna han hade på sig. Om möjligheten hade funnits hade delta-
garna säkert kunna lyssna och diskutera kring ämnet i minst ytterligare någon timme. 

Har du frågor och tankar kring detta spännande ämne går det bra att höra av sig till 
Jan Fredriksson på telefonnummer 0226-211 04 eller på hans e-postadress jfr@du.se . 

Motorhistoriska Året. Förbundsordförande Horst Briining och Håkan Johans-
son, sammankallade i arbetsgruppen, informerade om det framtida Motorhistoriska 
Året. Året, som inte är ett kalenderår, börjar under juni månad år 2005 då så många 
samlarfordon som möjligt ska synas under en och samma dag på våra uppfarter, gator, 
vägar och torg. 
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Motorhistoriska /krets klimax kommer att ske i samband med Stockholms Bilsalong 
våren 2006. Under Motorhistoriska Aret är det av största vikt att klubbarna samarbetar 
lokalt så att våra politiker samt allmänheten får upp ögonen för vår hobby. 

AIHRF kommer att informera klubbarna närmare i nyhetsbrevet Klubbinfo i bör-
jan av år 2004. Börja gärna redan nu att fundera på aktiviteter som kan göras lokalt och 
framför det till din klubbstyrelse! 

Stiftelsen Bertil Lindblads prisutdelning. Stiftelsen delar årligen ut ett pris till 
personer eller organisationer som gjort ett förtjänstfullt arbete inom den motorhistoriska 
forskningen. Priserna — som förutom äran består av en penningsumma — delades denna 
gång ut i samband med Motorhistoriska Riksförbundets förbundsstämma. Prisutdelare 
var MHRF-försäkringens egen Björn-Eric Lindh i egenskap av sekreterare för stiftel-
sen. 

2002 års pris tilldelades Bengt Brolin för hans bok Gotlands bilhistoria. På 400 sidor 
och med över 360 foton har författaren grundligt behandlat Gotlands äldre bilhistoria 
och gett detaljer om alla kända bilar fram till 1916. Bengt Brolin berättade om hur han 
gick tillväga vid sina spännande efterforskningar och hur dessa sedan resulterade i en 
bok, en bok väl värd att hålla utkik efter i bokhandeln. 

Priset för 2003 gick till The M.G. Car Club of Sweden för ett specialnummer av 
klubbens tidskrift M.G. Bulletinen som på nära 200 sidor ingående behandlar alla M.G.- 
bilar till och med år 1936 som någonsin funnits i Sverige. Priset togs emot av Annica 
Raap, sekreterare i klubben. 

MHRF-försäkringen. Försäkringshandläggarna Helen Elmgren och Björn-Eric 
Lindh berättade om sin informationsturné i landet där de träffade klubbarnas besiktnings-
män. Ytterligare tre möten ska hållas: Visby, Östersund och ytterligare en gång i Stock-
holm. 

Årsmötet. Till mötesordförande valdes Ulf Klasson. Ulf Klasson har bland annat 
hjälpt MHRF via SISU att anordna kurser i föreningskunskap. 

Diskussionerna kretsade främst kring arbetsgruppens förslag kring de nya stad-
garna. Dessa godkändes dock av mötet med undantag av de föreslagna ändringarna 
kring röstetal i förhållande till inbetalade avgifter/storlek på klubb varför dessa 
återremitterades till arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av representanter från klub-
bar med varierande storlek liksom inriktning 

Fyra nya klubbar valdes i år in till MHRF: STORVOLVO-Klubben (1927-1957) 
med 160 medlemmar, Studebakerklubben — Sweden med 133 medlemmar, Ombergs 
Motorgille med 40 medlemmar och Automobilföreningen Aston Martin Sverige med 
67 medlemmar. De hälsades varmt välkomna av mötet! Idag består MHRF av 145 
klubbar som i sin tur representerar närmare 86 500 medlemmar. 
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Till MHRF:s styrelse valdes Jaguarklubbens redaktör Åke Lundin då ledamoten 
Lars Frykholm ställde sin plats till förfogande. Georg Magnusson, C-G Lillieroth, Bo 
GB Kallhagen och vice ordförande Rune Björck valdes om. Alla är invalda på en tid 
om två år. 

Revisorerna Bo Erik Svensson och Anders Ericsson valdes om. Ny i valberedningen 
är Annica Raap, sekreterare i The M.G. Car Club of Sweden, som efterträder Åke 
Andersson. 

Nästa förbundsstämma bestämdes preliminärt att hållas den 16 oktober 2004 på 
Täby Park Hotell. 
Göran Schnsseleder 

Katalysatorlös i staden? 
Framförallt ni som bor i Stockholm och Göteborg har den senaste tiden fått läsa i 
pressen om eventuella framtida förbud i innerstäderna mot bilar som saknar katalysa-
tor. Förbud av dessa bilar är tänkt att gälla under 2006. Det är respektive länsstyrelse 
som på uppdrag av Regeringen kommit med detta förslag som är tänkt att bidra till 
renare luft. 

Förslaget överraskade även MHRF då det dök upp i media. Vid kontakt med res-
pektive länsstyrelse visade sig att de totalt missat oss som en värdefull remissinstans. 
Än värre, förslagen var sammanställda utan en tanke på de skattebefriade historiska 
fordonen. 

Frågan ligger nu hos Regeringen på Miljödepartementets bord. På denna nivå är 
dock MHRF en av remissinstanserna. I vårt remissvar har skillnaden förtydligats mel-
lan vanliga bruksbilar och våra rullande teknikmuseer. Vidare bifogades undersökningen 
från MHRF:s miljökonferens 1997 som visar hur försumbart lite våra samlarfordon 
faktiskt brukas - en promille av det totala trafikarbetet! 

Vi kommer naturligtvis även att tillhandahålla resultatet från årets enkät så fort den 
är sammanställd. Enkäten skickades ut till 1 229 bilägare med MHRF-försäkring som 
ska redovisa hur mycket de kört från och med maj till och med september. Det är 
viktigt att så många som möjligt svarar på denna enkät så att vi kan ge en uppdaterad 
och rättvis bild! 

MHRF jobbar oförtrutet vidare på att allmänheten inte berövas glädjen av att se 
våra fantastiska fordon från förr på dagens vägar. NIHRF:s remissvar tillhandahölls 
Miljödepartementet den 15 oktober 2003. 
Göran Schiisseleder 
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MHRF-försäkringen söker handläggare 
Björn-Eric Lindh håller på att gå i pension och vi 

behöver förstärkning på försäkringens kansli i centrala 
Stockholm. 

Arbetet består av bedömning och handläggning av 
försäkringsansökningar, vidareutveckling av försäk-
ringen, samverkan med MHRF-klubbar och försäkrings-
bolaget, utbildning av klubbarnas besiktningsmän m.m. 

Detta kräver mycket goda kunskaper om äldre for-
don av alla slag, dels när det gäller ursprungsutförande 
men också om deras värde idag Du bör också vara väl 
införstådd med hur fordonsförsäkringar fungerar all-
mänt. Arbetet omfattar även sammanställning av statistik 
och budgetarbete. Du bör ha lätt för att uttrycka dig, 
både skriftligen och muntligen. 

Vi arbetar i Windows-miljö med Word, Access, 
Excel och PowerPoint. 

 

MHRF"..-..-- 

 

   

Motorhistoriska 
Riksförbundets 

Nyhetsblad; 

Tomtebogatan 33, 
113 38 Stockholm. 

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

Hemsida: 
www.mhrf.se  

Ansvarig utgivare 
Lars Adolfsson. 

Redaktör 
Göran SchiisRelprier  

På kansliet är vi en liten grupp och hjälps därför 
ofta åt med olika arbetsuppgifter. Vi vill gärna hitta en person som gör att vi 
föryngrar oss. 

Vi hoppas på att du skall kunna börja den 1 januari 2004. Arbetet är på heltid 
och lön efter kvalifikation. 

Ytterligare upplysningar får du från: 
Helen Elmgren, MHRF-försäkringen, Tomtebogatan 33, 113 38 Stockholm. Tel: 08- 
32 03 54, e-post: helen.elmgren@mhrf. se  eller MHRF:s ordförande Horst Bräning, 
e-post: bruning@algonet. s e. 

MHRF försäkringen kom till1975 i samarbete med Folksam och har i dag ca 26 000 fordon firsäk-
rade, äldre än 20 år och i urOrungsuOrande der tidOpiskt modifierade. MHRFlörsäkringen är en 
del av MHRF Alotorhistotirka RikOrbundet), en opolitisk organisation av 145 samlaOrdons-
klubbar med närmare 86 500 medlemmar. 

Obs! 

Detta är en förkortad version av PåGång. Fullversionen finns att läsa på www.mhrf.se  

/Red 
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Historisk racing 

En liten guide till att komma igång 
med Historisk Racing på bana 

Saabs tvåtaktare är särskilt lämpliga just 
för historisk racing, dels därför att Saabs 
bilar alltid har använts till tävling, dels för 
att de varit och är väldigt framgångsrika 
att tävla med. 

För historisk banracing med tävlings-
standardvagnar (TE) finns det två lämp-
liga ålderskategorier att tävla inom; E-bi-
lar och F-bilar. 

E-bilar är bilar från 1947-1961, det vill 
säga 92, 93 och tidiga 96. F-bilar är bilar 
från 1962-1965. Tyvärr så faller långnos 
66:an in i G-klassen och skulle då tävla i 
den så kallade "standard-ny" mot bilar 
upp till 71 års modell och där är det rätt  

tufft att få den konkurrenskraftig. 

Innan man börjar bygga om sin bil för 
racing skall man börja med att skicka ef-
ter homologeringshandlingar från 
Svenska Bilsportförbundet www.shf.se   
eller telefon 08-626 33 05. Alternativt kan 
Saabs Bilmuseum hjälpa till med de ID-
handlingar ni behöver på telefon 0520- 
8434 eller på 
saab.carmuseum se.saab.com  

Läs homologeringshandlingarna nog-
grant och kontrollera att ditt tilltänkta 
objekt överensstämmer med ID-hand-
lingen i alla detaljer såsom rätt motor, 
växellåda, drivknutar, bromsar och så vi-
dare. 
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Foto: D. Davenport 

Kanske inser du att ditt tilltänkta ob-
jekt inte passar till det som du tänkt dig. 

Åk ut på några tävlingar och prata med 
dem som kör Saab idag. De hjäl-
per dig gärna med råd och dåd och 
lyssna till dem - DE har redan 
gjort misstagen som du kan und-
vika! 

När man låter Appendix-K be-
siktiga bilen efter ombyggnaden 
måste bilen nämligen vara histo-
riskt korrekt och överensstämma 
med utförandet när det begav sig 
enligt specifikationerna i den ak-
tuella homologeringshandlingen. 

Hämta även hem senaste versio- 
nen av FIRs Appendix-K samtidigt som 
du ber om homologeringshandlingarna, 
eller ladda ner Appendix-K från 
wwwsbf. se   

Det mesta jag skriver om här är hämtat 
från Appendix K som är FINs regler för 
tävlande med historiska bilar. 

Vi börjar med de krav som föraren 
måste uppfylla för att få tävla. 

Först måste man ha genomgått en 
förarkurs för racing. Dessa kurser hålls 
runt om i landet av flera motorklub-
bar och innebär en till två dagar på en 
racerbana med både teori och prak-
tik. 

Kursen kostar mellan ett till tvåtu-
sen och det är sällan man går på en så 
rolig och inspirerande kurs där alla ser 
lika mycket fram emot praktiken. 

I samband med kursen söker man 
debutantlicens hos SBF och sedan har 

man "licence to race". 
Information om vilka klubbar som ar-

rangerar kurser, när dessa hålls och på 

vilken bana, får du av SBE 

Nu har man garderat själen med kun-
skap, och nu måste kroppen garderas med 
en lämplig garderob. 

Man måste ha ett underställ av brand-
fast Nomex inklusive strumpor samt en 
balaklava = rånarhuva. 

Utöver understället krävs en FIA god-
känd raceoverall i trelagers Nomex, FIA-
godkända handskar och skor samt till slut 
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en mycket lätt Peltor bilsporthjälm eller 
annan godkänd hjälm som väger max 800 
gram. Den kloke kompletterar även det 
hela med en stödkrage för att spara 
nacken om olyckan skulle vara framme. 

En komplett uppsättning kläder är inte 
billigt, men om man inte köper de dyraste 
eller annonserar efter begagnade kläder, 
så kan man ofta klä upp sig för ca 4000 
sek. 

Nu över till bilen. Jag tänkte spaka 
upp det i vad som måste göras, vad 
som man bör göra, och vad man får 
göra. 

Ett måste som gäller för alla bilar i his-
torisk racing är tidstypiska Dunlop Vin-
tage Racing däck. 

Genom att ha ett enhetsdäck så blir det 
mer rättvist då den rike inte kan köpa sig 
fördelar genom värstingdäck. 

Dunlop Racing däcken är inte billiga, 
men det är ett fantastiskt grepp i dem och 
trots det så håller de för flera års racing 
med en såpass lätt och effektsvag bil som 
en Saab tvåtaktare. 

Den storlek som gäller för de flesta är 
5.00L-15. För E bilar är det L profil och 
gummiblandning 204 med mönster CR65 
eller tidigare som är obligatoriskt. F bilar 
skall ha samma gummi och mönster men 
får även använda den något lägre M-pro-
filen. Det är nog tyvärr så att dessa däck 
är något för breda för att få plats på fälga-
rna och i bakre hjulhusen. 

Vill man få ner utväxlingen något eller 
om man har dåligt med plats i hjulhusen 
som på en 92:a eller en 93:a-bak, så kan 
man även köra på 4.50L-15, då däck-
dimensionen är fri. 

Dunlop Racing däcken är diagonaldäck,  

och kräver ett något högre däcks tryck för 
att fungera bäst på banan, oftast är det ca 
2-6-2,8 kg fram och 2,3-2,6 kg bak som 
gäller för en 96:a. 

Dunlop Racing däcken kan du köpa 
bl.a. hos TL-racing i Norrköping och de 
kostar cirka 2100 kr styck. För att komma 
billigare undan första året du skall ut på 
banan, kan du ofta köpa en begagnad 
omgång däck av någon som redan kört 
några säsonger. 

Ett annat måste är 23 cm höga svarta 
tävlingssiffror på vita fält som skall pla-
ceras på dörrarna samt framtill på bilen. 
Här, liksom för alla övriga detaljer, kolla i 
Appendix K. 

Nu kommer vi in på de måsten som är 
till för din säkerhet och här börjar jag med 
E-bilarna då de är klart lättast att komma 
igång med. 

Alla bilar måste ha en huvudströmbry-
tare som bryter all ström och stoppar 
motorn. Tänk på att elsystemet måste 
kopplas så att även generatorströmmen 
bryts och inte bara batteriet, för annars 
så stannar inte motorn. Huvud-
strömbrytaren skall vara åtkomlig både 
från förarplatsen samt utifrån vilket kan 
fixas om man sätter brytaren längst upp 
till vänster på torpedväggen. Genom att 
borra ett litet hål i innerskärmsplåten 
under motorhuvens vänstra övre spets, så 
kan en stålwireögla som är fäst vid bryta-
ren ledas ut. Placeringen av huvud-
strömbrytaren markeras sedan med en 
dekal med en röd blixt på blå botten 
omgiven av en vit triangel med en bas på 
12 cm. 

15 
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Man måste även montera in en 2,5 kg:s 
brandsläckare i bilen alternativt två brand-
släckare på sammanlagt minst 3 kg. 
Brandsläckaren skall även vara säkrad 
med stålband för att ej oavsiktligt lossna, 
gummistroppar eller skidremmar duger 
inte. 

Två backspeglar är också ett krav, samt 

i hörnen hur rutan är märkt. Rolf Jens-
sen, Saabklubbens reservdelsman, ordnar 
fram en laminerad framruta för runt en 
tusenlapp. 

Huvar och luckor måste vara väl fast-
satta och försedda med minst ett extra 
lås, så det är bara att inhandla en huvrem 
om du inte redan har det. Glöm ej heller 

att man skall tejpa alla lyktglas för att und-
vika splitter vid en eventuell kollision. Du 
kan tejpa lamporna med genomskinlig 
tejp eller bokplast, så du slipper ta bort 
tejpen varje gång du skall ut och åka på 
allmän väg. 

Framrutan måste bytas till en laminerad 
ruta om det inte redan är gjort. Kolla nere  

en rem eller en extra låsbygel för bak-
luckan. 

Bilen måste vara försedd med en gul, 
röd eller orangemålad 60 mm bogserögla 
fram och bak, så att man vid behov snabbt 
kan få av bilen från banan. Det lättaste är 
att fästa en ögla eller öglebult i stötfångar-
fästena eller att modifiera en fällbar last- 
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ögla och fästa den i stötfångarbulten. 

Man måste även ha ett minst 2" brett 
fyrpunktsbälte monterat. 

Detta var i princip allt som måste ord-
nas på en E-bil innan man får tävla med 
den i historisk racing. 

För en F-bil, som ju är lite modernare, 
måste man ha säkerhetsskum i tanken, 
eller en säkerhetstank, samt skyddsbåge 
eller skyddsbur. 

Bågen är av den enklare typen med bara 
en båge vid B-stolparna samt två strävor 
bakåt. 
En bur går även framåt från bågen och 
fäster i golvet nedanför A-stolpen. Skum 
i tanken och båge/bur är inget krav för 
E-bilar, men är naturligtvis något som 
starkt rekommenderas. 

Bågen/buren kan man köpa som bygg-
sats från t.ex. "Smeden" i Rolfstorp eller 
Guss på Värmdö och själv montera, vil-
ket tar minst några kvällar i anspråk. 

Varje ben på bågen skruvas fast i bilen 
med tre st M8 bult med låsmuttrar och 
låsbrickor, igenom de 3 mm tjocka 120 
kvadratcentimeter stora förs tärknings-
plattorna som svetsats fast i karossen. 

Det går med andra ord lätt att ta ur 
bågen/buren ur bilen om man senare vill 
sälja den. 

Det är viktigt att du läser reglementet 
så att du utformar din bur korrekt i alla 
detaljer. 

Då det är ett av de tyngsta jobben tids-
mässigt i ditt racebilsprojekt är det inte 
roligt om du inser att du satt i en för gam- 

mal eller felaktigt utformad bur. 

Något som rekommenderas för alla 
bilar är ett nackskydd och ett bra sådant 
får man om man monterar en riktig 
racingstol i bilen. En racingstol är faktiskt 
ej något krav, men det är svårt att få några 
konkurrenskraftiga varvtider om man gli-
der omkring på en standardstol istället för 
att sitta tryggt inklämd i en riktigt skålad 
racingstol. En rörramsstol kan man få ny  
för ca 2000 kr och en glasfibers tol går på 
ca 4000 kr. Begagnade stolar kan ofta fås 
för halva priset, men kontrollera bara att 
det inte är en rallystol som varit med om 
en krasch. 

En brandsäker vägg skall ftnnas mel-
lan förarutrymme och övriga utrymmen, 
så om du tar bort baksätet så får du mon-
tera till exempel en aluminiumplåt i 
ryggstödets plats för att avskärma baga-
geutrymmet och bensintanken. En plåt på 
46x82 cm brukar vara lagom stor. 

Glöm ej heller att bilen måste väga det 
som finns uppgivet i homologerings-
handlingen så om du lättat ur bilen med 
lexanrutor osv. så måste du skruva fast 
vikter i golvet så att bilen uppnår rätt vikt. 

Nu till det lite roligare, och det är 
vad man får göra med bilen. 

Man får göra en lokal förstärkning ge-
nom att "lägga till material på begränsade 
ytor i chassikonstruktionen" Det innebär 
att man får lägga på extra plåt där det re-
dan finns befintlig plåt så länge man föl-
jer den ursprungliga formen/strukturen. 
Man kan t.ex. komplettera en 93:a eller 

17 



BAKRUTAN 

en tidig 96:a med den dubbelplåten som 
ligger under de främre motorfästena från 
årsmodell 64 och framåt och på så sätt 
undvika de annars rätt vanliga sprickorna 
i detta område. Alan får även svetsa in T-
förstärknings satsen om man vill förstärka 
upp framvagnen lite. Då det blir många 
kraftiga svängar under en racesäsong,, ska-
dar det ej att försöka motverka att karos-
sen "mjuknar" allt för snabbt. 

Det är tillåtet att montera en kräng-
ningshämmare, fast i vårt fall så är det nog 
snarare bättre att ta bort den befintliga. 
Krängningshämmaren hämmar bilens 
krängning genom att minska trycket på 
det inre framhjulet i en kurva. Då trycket 
minskar på framhjulet spinner det lättare 
varför man ej kan ge gas ut ur kurvan lika 
tidigt om man har krängningshämmare 
vilket ger sämre varvtider. 

Har man diffbroms så är det en annan 
sak, men detta är inte klassat enligt 
homologeringshandlingarna för Saab 92/ 
93/96, Sport eller Monte Carlo i kategori 
E eller F. 

Justerbara stötdämpare av samma typ 
som i periodspecifikationen är tillåtna. 
Detta innebär att man får använda ställ-
bara oljedämpare, men ej helt moderna 
ställbara gasdämpare. 

Man far ändra på trådtjocklek längd och 
antal varv på hjulupphängningsfjädrama 
varför det är vanligt att montera tvåtakta-
rens framfjädrar bak kortade till lämplig 
längd. Fram brukar fjädrar med 14 mm 
tråddiame ter vara lagom för torra förhål-
landen, men vid regn så kan de lite mju-
kare 13 mm fjädrarna vara en fördel. 

Vad gäller motorn så är maximal 
omborrnings tolerans 1,2 mm, vilket inne-
bär att man normalt kan borra sin motor 
två eller tre gånger beroende på vilka kol-
var som finns tillgängliga. 

Alternativa kolvar av annan specifika-
tion eller tillverkning än original får an-
vändas. 
Kompressionsförhållandet får ändras ge-
nom att plana blocket eller topplocket 
och/eller genom att utelämna eller an-
vända en topplockspackning med annan 
tjocklek än original. 

Balansering av alla mekaniska motor-
delar såväl som maskinbearbetning och 
polering är tillåten men tillägg av mate-
rial är förbjudet, den bearbetade delen 
skall alltid utan svårighet kunna identifie-
ras som original homologerad del eller 
godkänd enligt dessa regler. 

Det är med andra ord fritt fram att 
porta motorblocket så mycket man vågar. 
En bra utgångspunkt är Saabs trimning-
sanvisningar UUC-596 för 93:an samt 
RTC-806 för 96:an samt även UPM 83- 
63 för Saab Sport. RTC-395 kan även vara 
av intresse för dig om du har en Sport 
65:a. 

Tändstift med mindre diameter än 
standardspecifikation accepteras, inklu-
sive adapter för detta. Man kan m.a.o. 
köpa Saabklubbens adaptrar och kasta 
sina gamla NGK A7:or för att montera 
lite nyare racestift. Ännu bättre än att 
kasta sina gamla stift kan vara att göra 
adapters av dem. 

Motorns grenrör måste bibehållas i 
originalutförande förutom att material får 
slipas bort, men avgasrör och ljuddäm- 

18 



BAKRUTAN 

pare är fritt inom periodspecifikationen. 
Avgasbullret får inte vara högre än vad 

som föreskrivs i det land där tävlingen 
äger rum. 

I Sverige gäller för närvarande 100dB 
(A) vid 50 cm:s avstånd och 45 graders 
vinkel från udoppsröret vid 4 500 rpm. 
Se vidare info på masuy-shEse under Reg-
ler/Racing/Racingboken/ Gemens amma 
Tekniska bestämmelser. På många banor 
gäller även 95 decibel vid förbifart så det 
skadar inte att ha bilen lite tystare vilket 
även underlättar att höra hur motorn mår 
samt att det glädjer grannskapet vid rang-
ering och utprovning på allmän plats. 

Avgasrörets mynning måste vara pla-
cerad max 45 cm och min 10 cm från 
marken. 

Denna ska dessutom vara placerad 
inom bilens yttre kontur och högst 10 cm 
innanför denna. 

Det är med andra ord fritt fram att låta 
avgassystemet sluta bakom höger dörr på 
klassiskt Saab racingmaner så länge man 
klarar att hålla nere ljudvolymen. 

Glöm bara inte att markfrigångskravet 
på 10 cm, också gäller avgassystemet. 

Elektriska bränslepumpar får ersättas 
av mekaniska och vice versa. Antal och 
placering får ändras. 

Man kan med andra ord montera 
dubbla bränslepumpar som på GT750 
eller byta till en modernare pump av his-
torisk typ t.ex. en Facet Redtop kombi-
nerat med en Filter King bränsleregulator. 
Observera att man ej skall använda ett 
bränslefilter med glaskopp på grund av 
risken att den spricker. Se också upp så 
att inte bränslefilter är av en sådan typ  

som med tiden sätter igen sig av 2-takt-
soljan, vilket medför minskat bränsleflöde 
och risk för motorskador. En filterkropp 
av papp, eller bomull etc. bör därför und-
vikas, och med ett väl rengjort bränsle-
system kan man mycket väl eliminera 
filterinsatsen i renulatorn. 

Det är att rekommendera att man för-
bättrar originalpumpen då den i bästa fall 
räcker upp till ca 70-80 hk på en 93-96:a. 

Förgasare får ersättas med förgasare av 
annan storlek än vad som specificerats i 
homologiseringshandlingen för modellen 
i fråga om: 

Märke och alla detaljer samt funktions-
princip förblir identiska med 
förgasaren(na) i periodspecifikationen för 
modellen och förgasaren(na) kan monte-
ras direkt på insugningsröret med utnytt-
jande av originalbultar, stift och hål och 
utan något mellanstycke. 

Detta innebär att man får montera en 
förgasare med större spjällhus och är för-
klaringen till att man ibland ser 
enkelförgasarmotorer med det relativt 
ovanliga insug-ningsröret för Zenit-
förgasaren med två bultar då det finns en 
något större förgasare som passar på det 
insugningsröret. 

Observera att alla nytillverkade kom-
ponenter eller bearbetade komponenter 
utan tvekan skall kunna hänföras till sin 
motsvarande originalkomponent, och att 
periodspecifikationen alltid gäller, dvs. ny 
(utanför perioden) teknik får ej införas. 
Det är den tävlandes skyldighet att stå för 
relevant teknisk bevisning 
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Vilken kylfläkt som helst får användas, 
så där kan man ordna många sköna häs-
tar på toppen genom att montera en elek-
trisk kylfläkt. 

En manövrerbar sökarlykta får monte-
ras om den är tillåten i det land där täv-
lingen körs. Så det är fritt fram för detta 
tidstypiska tävlingstillbehör. Maximalt sex 
helljuslampor är tillåtna. Så där behöver 
man heller inte snåla. 

Du får även byta till delad rattstång och 
det kan ju vara skönt att veta att man ej 
åker runt med ett järnspett riktat mot hjär-
tat. Har du en 96:a med fyrväxlad låda så 
är rattstången från 1970 års modell den 
du söker. Den är kollapsibel samt att ka-
beln till signalhornet ut igenom ratt-
stången precis som på tvåtaktaren. 

Bromsledningar får ersättas av 
metallomspunna slangar av flygplans-
kvalité typ, Aeroquip-slangar. Broms-
beläggens material är fritt. Bromssyste- 

met får ändras till till tvåkretssystem. 

Alla avfjädrade delar måste ha en mini-
mum markfrigång på 100 mm så att ett 
block på 80*80*10 cm kan passera under 
hela bilen från vilken sida som helst un-
der hela tävlingen. Den kritiska delen här 
är naturligtvis avgassystemet som normalt 
alltid är lägsta punkten på en Saab. Nor-
malt sänker man bilen så mycket att 
drivaxlarna blir i princip horisontella och 
det brukar bli rätt lagom frigång till mar-
ken då om man fäster upp sitt 2" avgas-
system tätt mot karossen. 

Då det ej finns lämpliga Dunlop racing 
däck för 3,5" fälgar så får man byta upp 
sig till 4" på sin 92:a. 

Fälgarna får förstärkas, men det skall 
inte vara nödvändigt om man använder 
de fälgar som satt på tidiga V4:or. På dessa 
älgar är fälgcentrum svetsat mot fälg-
banan och ej nitad. De utmärker sig även 
med att lufthålen har skarpare kanter och 
de väger ca 6,7 kg istället för 6,2 kg då de 

har ca en halv 
mm tjockare 
plåt i fälg-
centrum än 
tvåtaktsfälga-
rna. Man får 
även använda 
fälgar av 
"Minilite" 
typ på bilar i 
F-klassen, 
men då Ron-
alfälgen är 5" 
så går de ej att 
använda. Dä-
remot så ser 
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man en del fyrbults GB-fälgar eller 99/ 
900 fälgar som är omsvetsade så att 
homologerad spårvidd och fälgbredd 
uppnås på bilar som använder Sportens 
bromsar och nav. 

Innertak och mattor får tas bort, 
dörrklädslar får ersättas. Med andra ord 
är det fritt fram för aluminiumplåt i dörr-
sidorna om du vill ha ett riktig 
raceutseende på inredningen. 

Om man vill får man byta ut alla rutor 
utom framrutan mot minst 5 mm tjocka 
plastrutor där Lexan 400 rekommende-
ras. Gör dock inte misstaget att popnita 
fast rutorna, för det är ej historiskt kor-
rekt och således ej accepterat, utan ru-
torna skall vara monterade med gummi-
list. För öppningsbara fönster måste ori-
ginal fönserhissmekanism finnas kvar, 
men den måste inte vara i funktion. 

Observera att en sammanfattad och 
förenklad beskrivning av ett komplett reg-
lemente kan leda till missuppfattningar. 
Det är appendix K i sin helhet, dvs, in-
klusive de delarna som handlar om histo-
riska principer, som ligger till grund för 
en bedömning av en modifiering. Glöm 
ej heller att ta en titt på Gemensamma 
Tekniska bestämmelser som du hittar på 
ww-w.shf.se  eller direkt genom http: //  

t 	 if D e f 	r 	.1 
' 	I 

När bilen är klar måste den Appendix 
K besiktas för historisk racing för att få 
sina ID-handlingar. 

Det finns ett antal besiktningsmän runt 
om i landet som gör detta. Kontakta 
RHK, Race Historiska Klubben 
www.rhkswe.com , eller SBF, så rekom-
menderar de en besiktningsman i din när-
het. 

En besiktning enligt Appendix K kos-
tar ca 1500 kr och det kan vara väl värt 
att ta kontakt med din tilltänkta besikt-
ningsman i god tid då du kan få värde-
fulla tips samt diskutera frågor och 
gränsdragningar. Till bilens ID-handlingar 
så behövs det tre foton med kopior, alltså 
totalt sex bilder. Ett taget snett framifrån 
vänster och ett snett bakifrån höger så att 
i princip hela bilens utseende kan avgö-
ras från två bilder. Den tredje bilden skall 
tas på motorrummet så att motorn syns 
från insugnings sidan. 

Det är viktigt att notera att en ID-hand-
ling är en internationellt gångbar hand-
ling. Den ägs inte av den tävlande, utan 
av FIA genom SBF (i Sverige). Den som 
ansöker om en ID-handling måste ha en 
tävlingslicens. 

Lycka till med bygget, så ses vi ute på 
banan 

Text: Niklas Enander 
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Vem gömmer sig bakom ratten? 
-Ja, det kan man fråga sig! 

Fortsätt att skicka in Era presentationer. 
Det är både roligt och inspirerande att få 
reda på vilka olika personligheter det 
finns inom klubben. Känner Du att Du 
vill presentera Dig i Bakrutan är Du hjärt-
ligt välkommen att kontakta mig eller fylla 
i det formulär som fanns i Bakrutan 2/ 
3-03 och skicka det till mig. Jag vill gärna 
att Du skickar en bild på Dig själv och/ 
eller Din Saab tillsammans med Din pre-
sentation. 

Vänbga hälsningar 
Gerda Persson, Klubbmästare. 

Lasse Klintlöt, Visby 

Lasse är en man på 50 år som bor i anrika Visby på Gotland. Till yrket är han bilmeka-
niker med egen verkstad. Något som han säkert haft stor nytta av genom åren med 
Saabar som hobby. Lasse har nämligen sysslat med Saabar sedan 1970. Just nu äger han 
en 96:a, årsmodell 62/63, två stycken 99 Turbo Sedan och en 9000 CSE. Den unikaste 
bilen i samlingen är en av 99:orna, som är en renoverad originalbil. Att Lasse valde just 
Saab är inte så konstigt. Han har både kört rally själv och åkt med som kartläsare i bland 
annat en Saab Sport och en V4 från 67. 

Det är dock inte bara Saab som gäller för Lasse. Han berättar att han även har en annan 
rolig leksak, nämligen en Porsche 911 Targa av 1971 års modell i sin samling. 

Det roligaste Lasse upplevt med Saab, och som han dessutom skulle kunna tänka sig att 
uppleva igen, är Sporten... 
- Sporten är bäddbar och den var väldigt bra med "ragg' i, säger han. 
Drömmen är alltså att ha en Sport igen. 
— Det är nästan hopplöst att hitta en bra sådan, anser han, därför skulle det vara roligt. 
Annars är 99 Turbo Sedan helt OK. 
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Egon Budde, Marieholm 

Egon är en 46-årig reparatör som bor i Höges torp i Marieholm. Han har alltid hållit på 
med Saabar, berättar han, och bilinnehavet sträcker sig från 92 A till 900 årsmodell 89. 
Till 95% är det bara Saab som gäller för Egon. Han säger att det som är unikt med hans 
bilar är att de är många, en del långa och att de sticker i ögonen. 
- Jag tyckte att de var söta, därför valde jag just Saab, säger han vidare. 

Det roligaste minnet Egon har från Saabarna är när han återigen körde en 93:a efter 24 
års tid. 
- 0,1 i noxvärde, undrar hur den utrustningen mår, he he, tillägger han. 

På frågan om vad Egon skulle vilja uppleva i en Saab svarar han bara... 
- Rädda folk i snö... 
Han har ritat en skiss på det ultimata fordonet för ändamålet, se nedan. 

Egon är minst sagt en visionernas man... 
Den ultimata drömsaaben är en modern, nytillverkad 96:a, med individuell fyrhjuls-
drift. 
— Inte av Haldex typ, utan listigare än så, säger han. Den ska även ha en 100 Hk 2- 
taktsmotor med tvåstegs insprutning, avslutar han. 

Serge Kup, Södertälje 

Serge är en glad 30-åring som på arbetstid konstruerar förbränningsmotorer på Scania. 
Därifrån är ju inte steget långt till gamla Saabar... 
Han har hållit på med Saab sedan han tog körkort och den första bilen var en 96 V4 
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från 1972. Just nu äger Serge en 96 -78:a och en 900 Aero -84. Något väldigt unikt för 
Serges 96:a är att den är privat importerad ifrån Holland, en inte alltför vanlig företeelse 
kan jag tänka mig. 900:an är försedd med en specialmotor, berättar han. 

Serge berättar vidare att anledningen till att det blev Saab är att det är en vacker bil med 
karaktär. Den är såväl praktisk som säker och pålitlig. 
—1 Holland är det en väldigt udda bil, säger han. Man har något som ingen annan har! 
På frågan om det bara är Saab som gäller svarar han: 
- Jaj amen s an!!! 

Ett av de största äventyren Serge varit med om i en Saab var 1997, när han körde till 
Nordkap, i samband med Saabs 50-årsdag. 
—Det blev nästan 1200 mil på 3 veckor! Berättar han. 
På frågan vad han skulle vilja uppleva i en Saab säger han: 
- Min V4 som bröllopsbil, kanske? 

Som avslutning säger Serge att han tycker mycket om båda sina Saabar. 
—96:an är framför allt charmig att köra, folk tittar på den och börjar tala om förr. Aeron 
är mera bekväm och en himla fin långfärdsbil. Det finns även en dröm om att äga en 
tvåtaktare också... 
—Men bor man i lägenhet kan man inte ha hur många bilar som helst! säger han. 
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Hans Willebrand, Gräsgärde 

Allas vår sekreterare i Saabklubben är Hans, en man på 60 år som bor i Gräsgärde, 
söder om Kalmar. Han är numera pensionerad från försvaret och har därför tid för 
många olika projekt, kanske lite för många ibland. 

Hans har sysslat med Saabar sedan 1963, då han köpte sin första 92:a i januari. Hans 
bror, som åkte Saab och var anställd hos Saab ANA i Kalmar, tipsade honom om denna 

92-54:a som fanns på firman 
— Det blev affär direkt, berättar Hans, Det tog cirka en månad att få den i skick, allt 
fanns ju att få över disk vid denna tid. Efter den händelsen har jag aldrig ens funderat 
över att åka annat än Saab. Det är alltså bara Saab som gäller för Hans och det skall vara 
tvåtakt. 
- I slutet av 60-talet bestämde jag mig för att alltid åka tvåtakts Saab, säger han. 

En rejäl samling Saabar har det blivit genom åren... 
Hans äger för närvarande ett antal repobjekt, som han kallar dem, nämligen en 92-55, 
en 93-59, en 96 GT 750-60, en 96-61, en 96-62/63, en 96-63, en Sport -64, en Sport - 
65, en Sonett -66, en 95-64 och slutligen en 95-66. Dessutom har han en 96-62/63 som 
vardagsbil tillika "busbil" sommartid och vintertid kör han en Saab 90-85. 

Hasse tycker att det som är unikt med hans bilar är att han haft förhållandevis få bilar 
genom åren och kört dem väldigt länge. Han berättar att han först hade 2 stycken 92:or, 
som rullade c:a 11 000 mil tillsammans Därefter hade han GT:n i 5år och sedan en 
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Sport 65:a i 13 år och 36 000 mil samt sist 95-66:an i 12 år och 37 000 mil. Inte illa må 
jag säga. 

På frågan vilken som är den roligaste upplevelsen Hans har haft i en Saab svarar han: 
- Det är svårt att komma ihåg... 
Han berättar dock om en händelse 1965 då han med sin 92-55:a besegrade en Folka på 
väg till Göteborg 
—Jag vet inte vem som körde Volkyagnen, men jag körde om honom någonstans mel-
lan Jönköping och Borås. Han hakade på och klämde sig förbi i en uppförsbacke, men 
nerför kom jag förbi igen. Så höll det på ett tag tills det blev krokigare väg och då 
lyckades jag hålla honom bakom mig 

Den stora drömmen för Hans är att så småningom få ut alla bilarna på vägen igen. 
—Man är ju inte ung längre, säger han. Att få köra en tvåtaktare i fullgott skick är en 
upplevelse i sig. 
En nyrenoverad 92:a skulle kunna vara den ultimata Saabmodellen för Hans. 
— Det skulle väcka en del minnen, menar han, men förmodligen är det min GT som är 
den ultimata Saabmodellen. När 750-motorn får löpa fritt och varva ut, så har den en 
"sång" som slår allt. 
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Saab 99:s tid som entusiastbil är nu kom-
men på allvar, men det är inte så många 
som förstått det. Vi är förvisso en klart 
växande skara som vurmar starkt för 
99:an men många som försökt sälja en 
dylik vet att det är mest folkraceåkare som 
är intresserade. 

Vad kan nu detta bero på då? 

Kanske för att det är en så pass mo-
dern bil som till för bara några år sedan 
var ganska vanlig på våra vägar, V4:an 
hade ju också ett motstånd innan den blev 
"accepterad" som en gammelbil. Många 
tycker att en riktig Saab skall vara 
kamaxelfri och ryka blått, det tycker jag 
också är trevligt, men fördelen med en  

99:a är att man kan åka mer driftsäkert, 
bekvämare, lyssna på radio (vilket inte 
behövs i en tvåtaktare), det är ju en mo-
dern bil i de flesta avseenden, möjligen 
en aningen surrig på fjärde växeln. 

Jag är säker på att fler kommer accep-
tera alla 99:or om några år, som det är nu 
så är det mest drag efter de med rostfria 
stötfångare (69-71), men problemet är att 
"alla" kvarvarande 99:or bör räddas. 
Det finns fortfarande gubbkörda bilar i 
toppskick, som dock har föga penning-
värde och därför kanske bruksas ner av 
den möjligtvis framlidne farbrorns efter-
levande eftersom det är en så bra bruks-
bil, dessutom är den bajsbrun och har 
stora gummis tötfångare! 

När bilen gått i saltslasket några år, utan 
tvätt förstås, så blir det folkrace för hela 
slanten och så var den bilens saga all. 

Det är sådana bilar vi måste ta hand 
om, det är då man drömmer om den stora 
ladan! 

Visst, det blir nog svårt att övertyga 
vakterna på Annaboda om att din spy-
gröna 76:a är en klassiker, men du har en 
perfekt sommarbil med schysst 
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polisongstuk och som faktiskt höjer en 
del blickar, och du kan köra svärmor till 
Konsum utan att hon blir lomhörd. 

99:an är ju dessutom av ganska enkel 
och robust konstruktion, visst rostar den 
men det är inte värre än någon annan 
gammal bil, lite jobbigt dock att skär-
marna är svetsade till skillnad mot 95/ 
96. 

Även motorerna är av bra konstruktion, 
möjligtvis vattenpumpen undantagen, och 
de tidiga 1,7-och 1,85-liters motorerna har 
oförtjänt dåligt rykte på grund av dålig 
skötsel. Växellådorna är för det mesta bra 
men kan dock lida av dåliga lager vid 
framförallt pinjongen, men det är väldigt 
olika från bil till bil. 

Nackdelen vid maskinarbeten, jämfört 
med TT och V4:a, är att allt är mycket 
tyngre & större. 
Det svåraste till 99:orna kan nog sägas 

vara inredningen som i de flesta fall be-
står av ett väldigt slitstarkt tyg men när 
det väl går sönder så är det svårt att laga 
eftersom det inte är vävt som på äldre 
bilar och det finns även i ganska många 
färger och varianter. 

Innertaket som kom 1973 är en histo-
ria för sig själv, tyget har nämligen benä-
genheten att ramla ner, numer går det ju 
som tur är att klä om taket, även om det 
kostar en slant. En billigare variant på en 
bruksbil kan ju dock vara att nåla upp ty-
get. Det går även att ta hela innertaket 
från en nyare 99:a eller 900:a CC, dock 
kan vissa uttag för armaturer och hand-
tag samt färgen skilja. 

Ännu finns det ganska gott om delar 
till bra priser för 99:orna eftersom kon-
struktionen i stora drag var sej lik ända 
till 1984 och vissa delar är även lika på 
900:an, det är framförallt till de tidigaste 

28 



BAKRUTAN 

modellerna samt mer udda delar som 

börjar sina. 

Lite fakta om årsmodellerna 
99:an visas första gången i november 1967 

Det finns ett fåtal förserievagnar av års-

modell 68. 

1969: Serietillverkningen startar, första 

årsmodellen har många egenheter som är 

borta året efter. Ett axplock — V4:a driv-
knutar, höjbar högerstol, tvåpunkts 

motorupphängning, huvöppningsvire typ 

V4, speciella dörrklädslar och en del an-

nat skoj! 

1970: Nya inre drivknutar, fast högerstol, 

trepunkts motorupphängning, ny huv-

öppningswire med elegantare handtag, 

slätare dörrklädslar. Under året kom även 

den balla 4-dörrarsversionen och man 

kunde även leverera motorer med Bosch 
EBI (Elektronisk Bränsle Insprutning) 

samt automatlåda. 

1971: Mera nyheter, strålkastartorkare, ny 

instrumentpanel (som hängde med ända 

till 1987), större och kantigare back-

speglar, bättre kylning genom två galler 

under huvudgrillen, 1,85-litersmotorn 

introduceras under året. 1,7 liters motorn 

drar sin sista suck. 

1972: Gurnmistötfångare och större fram-

blinkers, elvärmd förarstol, nya fälgar. 

Under året introduceras 2-litersmotorn 

samt E\ IS-modellen med insprutning och 

speciell kopp arkorallackering. 

1973: Ny grill i plast, nytt innertak, orange 
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mätarnålar, pivotlagrade fjäderskålar samt 
krockskyddsbalkar i dörrarna. Snik-
modellen X7 introduceras. 

1974: Combicoupen introduceras i tre-
dörrarsversion. Nya stolar med inbyggda 
nackstöd, rullbälten fram, nytt värme och 
ventilationssystem, ändrade lås och dörr-
handtag. EMS får Silverkristallack och 
speciellt mönster på inredningen, samt 
unika fönstervevar! Sista året för 1,85- 
litersmotorn. 

1978: Ny växelspak. L-modellen får blank-
lister runt sidofönstren. 

1979: Ännu större stötfångare från 
900:an, nya fälgar, Turbon tillverkas nu 
med sedankaross. 

1980: Sidolisten flyttas ned i höjd med 
stötfångarna. 

1981: Nya backspeglar och stolar med 
justerbara nackstöd. 

1982: H-motorn intro-
duceras även i 99-an, 5- 
växlad låda går att be-
ställa, bredare sidolister 
samt nya älgar. 

1983: Ny grill. 

1984: Sista årsmodellen 
av 99, som dock till hälf-
ten lever vidare i Saab 
90, en 99:a med bakdel 
från 900 sedan, till 1987 
års modell. 

1975: Nya (bättre?) bromsar från Girling 
både fram och bak, sedan får samma grill 
som CC. EMS får ny insprutning från 
Bosch. 

1976: Man återgår till ATE bromsar bak. 
Flera modellvarianter presenteras, däri-
bland femdörrars CC och GLE. 

1977: Större bakljus och blinkers fram, 
ändrad dekor på stötfångarna, turbon in-
troduceras i CC-utförande. 

Nu har ni som ännu tvekar fått en liten 
guide om de olika årsmodellerna, den är 
långtifrån komplett och endast kommen 
från det jag kommer på så här direkt, det 
finns en uppsjö av specialvarianter och 
ändringar på de flesta årsmodellerna, men 
nu kanske ni i alla fall kan bestämma års-
modellen nästa gång ni ser en som ni vill 
ha! 

Text: Magnus Dufra 
Bilder: Saab Automobile 

30 



BAKRUTAN 

, 	i 
va priset 	e -15% 

Speedparts i Uddevalla 
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod i anslutning till varje produkt. 
Rabattkoderna är: AA=0°/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 be-
ställningen 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 ar-
tikelnummer, benämning, antal och styckepris och gärna till vilken bilmodell. 

Speedparts Sweden AB 
	

Tel. 0522-665220 
Schillers väg 4 
	

Fax. 0522-665221 
451 55 Uddevalla 	 www.speedparts.se  

BromsolcRenovering i Kållered AB 
Saabklubbens medlemmar erhåller rabatter på mellan 30% och 50%. 
Aktuella rabattsatser på vår 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.topntrirn.nu  
254 52 Helsingborg 

Rabatt på övernattning på Scandic Hotels 
Se AIHRF hemsida för mer information. 	www.mhrf.se  

Frank Strömqvist på SQR i Sollebrunn ger Saabklubbens medlemmar 25% rabatt på 
en timmes inbokning av bromsning på rullande landsväg vilket normalt kostar 1000 
kronor. Dessutom 15% på programvara om vi vill trimma vinterbilen dvs 900/ 9000/ 
9-3/ 9-5. 
Tel. 0707-226800 	 sqr@herrn.com, www.sqr.se   
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Evenemang 2004 
Våren kommer... så småningom! 
Nu är det hög tid att planera in alla evenemang för år 2004. 
Är Du sugen på att arrangera något roligt och trevligt för oss andra? 
Hör av Dig till mig, så kan jag kanske hjälpa Dig med tips och ideer. Saabklubben kan 
även ge ett bidrag för rimliga kostnader i samband med en Saabträff: 
Tänk på att planera och annonsera i god tid! Jag behöver ha material som ska synas i 
Bakrutan senast en vecka innan stoppdatum för aktuellt nummer. 
Saabklubbens hemsida uppdateras regelbundet med nya träffar. Gå gärna in på 
Saabklubben.com, klicka vidare till Träffar. Här hittar Du de träffar som är aktuella just 
nu. Adress, e-post och telefonnr. till mig finner Du på första sidan i tidningen. 

Vänliga hälsningar 
Gerda Persson, Klubbmästare 

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 till  sommaren  
Brostugan i Stockholm 
Samling tisdagar efter k1.18.00, med början i maj, i mån av väder, för en stunds fika 
tillsammans med andra Saabentusiaster. 
Info: Gerda 070-557 88 02, km@saabklubben.com  

Allmäna veteranbilsträffar på Kvarnbacken i Storvik. 
Tisdagar 18.00-21.00, med start 15 juni fram till 10 augusti. 
Info: 0290-310 87 
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Saabträffar 
Saabklubbens Norrlandssektion inbjuder till Årsmöte 
Plats: UVS klubblokal, Storgatan 67, 1 tr, i Umeå 
Info: Kontakta Anders Johansson 090-18 60 26 eller e-posta 
nordand@saabklubben.com  

Saabmarknad i Söderköping. Se nästa sida för mera information. 

Saabklubbens årliga Go-cart mästerskap i Stockholm 
Som vanligt, i samband med löningen i februari, ska vi göra upp om 
vem som är snabbast på Go-cart banan. Efteråt går vi ut och äter en 
bit mat på lämpligt uteställe i Stockholm 
OBS! Obligatorisk anmälan - 	i e! f- 
Info och anmälan: Kontakta Fredrik Ekendahl 070-587 88 01 eller 
e-post fredrik.ekendahl@telia. 

22 maj 	Saabklubbens Uppsalaträff 
Kl. 10.00 	Familjrally på trevliga Saabvägar i Uppsala med omnejd. 

OBS! Obligatorisk anmälan senast lördag 8 maj  
Avgift: 50:-/person för mat vid målet. 
(Datumet är tills vidare preliminärt, ev. ändring meddelas så snart 
som möjligt.) Info och anmälan: Kontakta Gerda Persson 070-557 
88 02 eller e-post km@saabklubben.com  

12 juni 	Gästriketuren, Saabträff i Gästrikland 
Kl. 11.00 	Mer information kommer senare. 

Samling: Gävlebro 
Info: Kontakta Niclas Söderberg niclas.soderberg@sandvik.com  

6-8 augusti International Saab Club Meeting, Tour the Denmark 
Danmarks Saabklubb inbjuder till 3-dagars träff i staden Ebeltoft, 
belägen i södra delarna av Jutland, där även klubbens huvudkontor 
är beläget. För mer info samt anmälan se följande sidor eller på: 
www.intsaab2004.dk  
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21 februari 

AllmännaVeteranbilst~  
Kalldrage i Umeå 

Ålla intresserade medlemmar är välkomna att delta i Cmeä 
Veteranbilssällskaps ärliga vinterveteranrallv, "Kalldrage" 
Anmälan och info: Kontakta Bo Nordström tel: 090-430 16 eller e-
post: norclstrom.ho@telia.com  

SAABMARKNAD 
För 4:e gången.— 

Lörd. 31/1-2004 kl. 10.00 
• 2-taktsdelar / V4delar 
• Delar till 99/900 
• Saablotteri 

Gratis kaffe/läsk & smörgås till alla som kommer. 

Kända säljare utlovas, bla: 
Herr F. Ekendal samt Herr J. Östberg 

Plats: SODERKÖPING 
Från Kalmar: Sväng höger, mot Mogata (V.210) 
ca 2km innan Söderköping. 

Från Stockholm: Sväng vänster, mot Mogata (V.210) 
ca 2km efter Söderköping. 

Efter 150 m ligger ett gult garage på höger sida. 
Skyltning kommer att finnas. 1..  Förhandsboka gärna på telefon: 

011-13 70 33, 0731-521 961, 0739-645 951 
Vänliga hälsningar: Michael & Petra Bergman 
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KALLELSE 

Årsmöte SSK Norrland Lördagen den 24/1 2004 

Plats: Umeå Veteranbilssällskaps klubblokal på Storgatan 67, 1 tr. 
Kl. 16:00 

Dagordning 

1. Öppnande. 
2. Godkännande av dagordning. 
3 	Frågan om mötets behöriga utlysande.. 
4. Val av ordförande för mötet. 
5. Val av sekreterare för mötet. 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och kassaredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. 
8. Föredragning av revisionsberättelsen. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Val av styrelseledamöter för följande tidsperioder: 

Ordf och sekr väljes jämna årtal f.n. Anders Johansson resp Jörgen Nyberg 
väjes dessutom jämna årtal f.n.  

Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år 
4 	 i MM " 

  

11 	Information från och förslag till SSK 
12. Sponsring och priser. 
13. Kommande möten och träffar. 
14. Övriga frågor. 

1. Reseersättningar.. 
15. Mötets avslutande. 

 

Efter mötet äter vi en gemensam middag på någon lämplig restaurang i grannskapet 
och till denna middag kommer sektionen att lämna ett bidrag. 

VARMT VÄLKOMMNA! 
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To All Saab Enthusiasts! 
The weekend of Aug. 6-8, 2004 The Danish Saab Clubs invites you to 
participate in The International Saab Club Meeting, Tour de Denmark. 

The meeting will be held in one of the most beautiful areas of 
Denmark situated in Jutland near the town of Ebeltoft. Ebeltoft is loca-
ted on the Southern part of the "nos& of Jutland. 

The headquarters of The International Saab Meeting will be 
Fuglsocentret a large sports and conference centre which holds all 
the facilities we need to make for an exciting and enjoyable event. 

Ebeltoft is a very old town, dating back to 1300 a genuinely charming 
Danish town with old half-timbered houses mixed with cosy cafes and 
defightful restaurants. You will also find a large yacht harbour in the 
area of Ebeltoft Vig. The harbour has its own very special atmosphere 
with little eating places and all through the summer you will find all 
sorts of entertainment there which makes it a very popular place to 
visit. In the Harbour you find The Fregat "Jylland", one of the worldst 
largest warships build in wood. In the year 1850, last used in the battle 
at Helgoland. 

Århus is the second most important city in Denmark. From 
Fuglsocentret it is only a 45 min, drive through the countryside to 
"The Town" which has everything that your heart could desire and a 
large city can offer. 

Grenå is the town situated right on the tip of the "nose" towards 
Kattegat the name of the sea off the east coast of Jutland. With 16,000 
inhabitants Grenå is the most important town in Djursland the very 

"nose" you see looking at the map of Jutland. This town is really worth 
visiting and has lots of sights. Some of them very uniquel But you will 
learn much more about this when we meet in August, 2004 for The 
International Saab Club Meeting. 

If you should choose a trip to Denmark in the week before the mee-
ting we have arranged 3 different geographical tours round Denmark. 
You will receive a planned route to enable you to see a large part of 
Denmark during your drive to Ebeltoft. 

The trips are planned to start from Monday, Aug. 2 and are arranged 
as offers in connection with The International Meeting. You will have 
to pay separately for the trips and also for your stays in camping sites! 



If you are arriving from the South we have chosen to start the tour 
form the town of Kruså on the Danish-German borden If you will be 
coming from the East we have chosen Oresundsbroen, the bridge bet-
ween Malmö in Sweden and the Danish capital city of Copenhagen. 

From the North we have picked the port of Frederikshavn if you 
chose the straight road through Jutland. 

See you at Tour de Denmark, 2004 

The Danish Saab Clubs, May 29, 2002 

Preliminary program 
Friday 6. August 
Morning: Meeting at the Fuglso centeret 
Afternoon: Arrival , Visit to brewery 
(limited number of persons ) 
Evening: Grill/ barbecue party for all. 

Saturday 7. August 
Morning : Meeting at breakfast in Fuglso centeret 
SAAB tours in the area. 
Afternoon: SAAB market in the area, SAAB beauty 
contest. 
Evening : SAAB Buffet with entertainment , price giving , dance 

Sunday 8. August 
Morning: Meeting at breakfast in Fuglso centeret 
Alternative choices : 
Visit Kattegat centeret lots of sharks , 
Djurs sommerland a lot of fun for the hole family.  . 
Afternoon: Closing of the meeting 



SAAB DANMARK  

SAAB ÅRHUS 
Chr. Ostergaard 
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En genvej i Danmark  

The Danish SAAB clubs 
wants to show you a little 
part of Denmark, our 
wonderful country. 

That is why we have planned 3 different rou-
tes through Denmark. 

There is no chance to take all 3 routes, so you 
have to decide, which you want. 

Routes start from Copenhagen, Frederikshavn 
and Krusa (east, north and south). 

Overnight stays will be in your own tent or in 
a rented hut, at camping sites. 

We will try to arrange for all to meet the last 
evening before the SAAB meeting starts. 

We have put together 3 teams that will sup-
port, help and follow you on the trips, if you 
get any problems. 

For these trips we have to ask a minor fee. 

We hope to se you all in Denmark. 

News update on WWW.intsaab2004.dk  
312AND 	KKER 	ISOLER 



Registration for international SAAB club meeting 2004 
One form for a group travelling in the same car 
Registration and fees must be transferred by 31 March 2004, at latest 
to bank account : BG Bank 1567-4512081037, 
DK-8260 Viby Jylland Denmark, Swift code: DABA DKKK 

Group leader: 
Family Name: 

Adress: 

Postal(zip)code: 

Country: 

First Name: 	 Mobile Phone: 

Fax: 	 e-mail: 

Post adress: 	 www.adress: 

Saab Club : 

Car info: 
Model, year: 

Traveling in the same ear: 
Family Name: 	 First Name: 

Specialities: 

Beauty Contest (Yes! No): 

Licence: Firat Name: 

Firat Name: 

Firat Name: 

Family Name: 

Family Name: 

Family Name: 

Registration fee per adult 13 years and older, staying at center 

Registration fee per 4-13 years old. staying at camping 

Registration fee per 4-13 years old, staying at center 

20 

Units 	Euros 	Total 

175 

105 

135 

95 

Registration fees : 
All fees are for ene person. 

Registration fee per adult 13 years and older, staying at camping 

Camping fees are not included 

"Tour De Denmark" fee price per car 

Total EUROS 

1 will participate in the brewery tour by Bus !! Number of persons 

Limited number of seats (50) Bus fare to be paid at the bus. 

Tour De Denmark Reservations 
4 Day trips around Denmark, first briefing Sunday evening at 8 Pm. 
1 want to participate in trip from : Mark with a cross 	 Tent 	Hul 	X 

Frederikshavn North trip 

Copenhagen East trip 

Padborg South trio 

Date 	 Place 	 Signature B
y  
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SAAB DANMARK  

SAAB ÅRHUS 
Chr. Ostergaard 

;let Parkvej 2, 8270 Hajbjerg 

Tlf. 87 37 55 55 

N.PPET FOR HUMOR 

The Danish SAAB clubs 
want to show you a little 
part of Denmark, our 
wonderful country. 

That is why we have planned 3 different rou-
tes through Denmark. 

There is no chance to take all 3 routes, so 
you'll have to decide, which one you want. 

The "Tour de Danmark" Routes start either 
from Copenhagen, Frederikshavn or Kruså 
(east, north and south). 

Overnight stays will be in your own tent or in 
a rented hut, at camping sites. 

We will try to arrange for all to meet the last 
evening before the SAAB meeting starts. 

We have put together 3 teams that will sup-
port, help and follow you on the trips, if you 
get any problems. 

For these trips we have to ask a minor fee. 

We hope to se you all in Denmark. 

0 
/lols-Linien 
En genvej i Danmark 

LOC k 
:ANDSIKKER SOLERING 	

News update on WWWintsaab2004.dk  
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Hej på er alla! 

SSK Norrlands styrelse håller nu som bäst 
på med att samla sig för ett nytt och spän-
nande år 2004 och vi hoppas på att ni 
medlemmar som känner att ni kan bidra 
med ideer och tips om vad vi skall syssla 
med nästa år hör av er till oss på lämpligt 
sätt. Vi har upprättat en mejllista som an-
vänds till att sprida aktivitetsinfo med kort 
varsel och i huvudsak lokalt runt Umeå, 
men alla som hör av sig får naturligtvis 
vara med. Det har varit lite knepigt att få 
in era adresser så nu hoppas vi att dem av 

er som vill vara med på denna lista skickar 
ett mejl till: moirlandigsaabklubben.com  
så fixar vi det 

Vi avslutar år 2003 med ett årsmöte i 
Umeå den 24 januari och kallelse till detta 
finns på annan plats i denna tidning. Vi 
bjuder på fika och alla medlemmar är väl-
komna! 

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

God Jul c Gott Nytt År! 

Veteranrally 
Låter mjäkigt för dom som vill höra 
tråtaktaren varva 7000 varv och se den 
komma ylande på tvären genom &Va-
rna med gruset sprutande kring fram-
hjulen och med taksökaren niden så 
den tar så lite luft som möjligt. 

För en del av oss som uppskattar hjärn-
gymnastik mera än järngymnastik kan jag 
rapportera från 2003 års Alterrunda, ett 
veteranrally som sen 1993 går i trakterna 
runt Piteå i början av mars. Eftersom min 
körning med den renoverade Sporten 
under 2002 blev bara ca 10 mil och att 
jag då upptäckte en hel del saker som 
måste åtgärdas så hade jag Alterundan 

som målsättning. 

I början av januari så fick jag se att "fu-
ling" hade en passande slutväxel till salu. 
Efter telefonkontakt så fick han sätta in 
den och se över min dåligt fungerande 
v-x-låda. Jag skickade ner 2,5 vx-lådor, 83 
kg, med bussgods som urvalsmaterial för 
hans renovering av min låda. Väldigt 
snabbt fick jag tillbaka 43 kg renoverad 
och noggrant genomgången låda och en 
plastpåse med skavskadade detaljer som 
jag skall presentera för den tidigare repa-
ratören. "Fuling" ansåg att jag skulle an-
vända "lång tung stång" vid presentatio-
nen. 

Inmontering och provkörning till belåten- 
het, frihjulet fungerade men ett intermit- 
tent tjudjud oroade lite grann men va fan, 
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de går till sig (optimist som vanligt). Af-
fisch för rallyt såg jag på flera ställen men 
telefonnummer saknades så det blev att 
ringa en bekant med samma virus men 
av annat fabrikat (Virus går ej att bota 
med medicin utan måste läka ut själv). 

Anmäld och välkommen på lördag den 8/3 
Frun låg på sjukhus så medhjälpare blev 
Bosse som jobbar på grannföretaget. Han 
har besökt mig åtskilliga gånger och både 
varit behjälplig och beundrat mig och 
Saaben. Han bidrog med ett 15 tums 
dubbdäck som var 20 år nyare än de 3 
som jag hade sen tidigare. Dubbdäck blev 
det inte. 

Samling kl. 9.00 och uthämtande av pap-
per och kaffe och macka. Fick sista num-
ret 56, troligen för att jag var sist anmäld 
eller för att man trodde att avgaserna 
skulle besvära efterkommande. Kollade in 
fordonen, bl.a. en 1917 T-Ford som körts 
16 mil till Piteå och en finne som kört sin 
63-års Merca 190 D 89,6 mil fram till start 
(jfr Stockholm- Piteå). Motorcykelantalet 
var tre varav en 1939-års DKW med ski-
dor. Samma ägare sen 1950 och både hans 
hjälm och skinnkläder var dåtida. En hel-
renoverad Panther 600 gladde med fint 
enstånksljud. Den var tungkickad. 
Lastbilshöjdaren var en 1950-års Opel 
Blitz med en renoverad gammal snösko-
ter på flaket. Besättningen hade tidsty-
piska mössor och kläder. Min bil var enda 
tvåtaktare. Den väckte visst uppseende 
och jag fick öppna pannrummet och visa 
den enorma kraftkällan. De vanliga kom-
mentarerna om 3 förgasarmotorer kom 
från "förståsigpåare". Fick kontakt med 
en 65-ägare och några andra från klub- 

ben. Många åskådare vid starten men be-
tänkligt färre när vi som sista ekipage med 
vrålande motor gled iväg och lämnade 2 
svarta streck efter oss och ett rökmoln. 
Tidningen var där och plåtade de flesta 
bilarna. 

Kontroll 1 
Bestod av 25 minuters väntan i kö för att 
under tre minuter få gå in i ett garage, ta 
på sig ogenomskinliga motorglasögon och 
under en minut med händernas hjälp 
känna på en bil och bestämma fabrikat 
och årsmodell. Trodde på Opel Kapitän 
53 men det var en 54. Jävlar vilken miss. 
En annan miss var det otrevliga skrik och 
tjutljud som kom vid fart över 60. Tjut-
ljudet försökte vi få bort med hastigt in-
köpt kedjespray som sprutades in i 
drivaxelliylsorna. En del hamnade natur-
ligtvis på insidan av fälgarna och på mina 
skor. Byxorna klarade sig konstigt nog 
Min livskamrat brukar säga: "De räcker 
att du går förbi en oljig skruv så har du 
olja på byxorna." 

Kontroll 2 
Förvrängda bilder av Mustang 71:a, Ca-
dillac 1954 och P 1800. Alla rätt. 

Kontroll 3 
Sätta förnamn på sex kända bilmärkes-
personer. 5 rätt. Bra. Provade att frirulla 
utan motor men ljudet kvar. 

Kontroll 4 
Kast av kolv med vevstake i däck. Svårt 
men Bosse prickade 1 av 3. Fullt godkänt. 
Ljudligt fortfarande. Kallt i bilen men det 
fixades när jag upptäckte att jag fel-
monterat min egentillverkade värmekran. 
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Både varv och hastighetsmätarna visade 
optimistiska övervärden. Mera justering 
senare för att få bilen komplett fung-
erande. 

Kontroll 5 
Komikerkunskap Förnamn på Helan och 
Halvan, Abbot och Costello samt Snobbar 
som jobbar. Fem av sex rätt. Stannade och 
drack kaffe i den härliga vårsolen. Den 
kvinnliga kontrollanten ville att jag skulle 
varva upp så hon fick höra den härliga 
sången. Uppfyllde hennes önskemål med 
glädje. Bud Costello kom Bosse på fyra 
dagar senare. Kände segervittring. Nytt-
jade det till att på en långraka dra upp till 
6000 varv enligt ljugrnätaren och köra om 
en deltagande lastbil. 

Kontroll 6 
Utrustningskontroll. Reservdäck, bogser-
lina, startkablar, förbandslåda, brandsläck-
are fanns i bakluckan så där fick vi full 
pott och ännu mer segervittring 

Kontroll 7 
Känsliga händer behövdes för att i en påse 
känna ut 5 olika småsaker. Av apelsinskal-
are, pennvässare, svänghjuls avdragare, 
cykelventil och säkring klarade jag av två. 
Segervittringen borta och det tjutande lju-
det som vi haft vid farter över 60 ökade 
och uppträdde redan vid 45 km. Illavars-
lande. Med en kontroll kvar så fortsatte 
vi med lite reducerad fart fram till en li-
ten lant- och prylhandel med självbetjä-
ning och betalning genom en springa i 
väggen. Ett inslag om butiken visades i 
"Landet runt" på TV senare eller kanske 
tidigare. 

Kontroll 8 
Tre glas till baklyktor att bilmärkes-
bestämma visade sig vara ett "mörkt" 
område. Noll rätt, men när vi drog mot 
målet så var ljudet borta upp till 80 men 
naturligtvis så var det bara kortvarig glädje 
med det. Målgången kom efter en tiomila 
fård på omväxlande småvägar med asfalt 
och upptinande snöslask och lite blött 
grus. Årets runda var solig i motsats till 
fjolårets då 20 cm blötsnö föll under 
tävlingsdagen. De hårda grabbarna som 
körde öppet minns det med fasa. 

Vid alla kontroller så fanns bokstäver som 
tillsammans skulle bilda ett tvåhjulsan-
knutet 18 bokstäver långt ord. Geniknöla-
rna gnuggades så håret föll från våra re-
dan glesa huvuden, men vi knäckte det. 
TELESKOPFRAMGAFFEL blev ordet 
efter våra försök med flakmoped- sko-
ter- opelframdel- samt några ännu värre 
kombinationer. 

Vid prisutdelningen så blev vi förvånande 
nog 5:a och fick gå fram och hämta med-
alj. Hela dagen hade gått åt så det var ett 
trött men belåtet team som vände kosan 
hemåt. Den väldigt nödvändiga iskalla 
snabbtvättningen av bilen kunde göras ute 
i den två-gradiga luften. 

Kul hjärngymnastik som sagt. 

P.S. Bosse har lovat ställa upp på flera 
rallyn. 

"Patron" 
Text: Roger Johansson, Piteå 
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Tyvärr var dessa bilder inte 
med i förra numret av 
Bakrutan. 
Men, håll tillgodo. Här 
kommer några härliga 
sommarbilder från träffen! 
/Red 
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DRÖMMEN ÄR 
UPPFYLLD! 
-Del ett 

Som nybliven körkortsinnehavare 1975 
införskaffades en Saab V4 av —68 årsmo-
dell, den byttes dock snabbt till en av —73 
årsmodell. Man tyckte allt var kul, nästan 
ny bil som dessutom var ganska potent 
(tyckte man då). Men hösten 1977 ställ-
des allting upp och ner, Saabhandlarna vi-
sade modellprogrammet för 1978. Vad 
fick man då se där? Jo, Saab 99 Turbo. 
Vad var Turbo und-
rade vi, BMW 2002 
kom man ju fortfa-
rande ihåg Turbo var 
något som lastbilar 
hade, alla påstod att 
det skulle vara ett 
"himla" ax i sådana 
bilar. Dock var finniga 20-åringar portade 
när det gällde provkörning, fast man ville 
ju gärna. Man liknade säkert en dreglande 
hund när man titt som tätt smög runt i 
Saabhandlarens utställningshall, för att 
titta på detta underverk. Turbo, visst lät 
det häftigt, både namnet och framför allt 
motorljudet, speciellt på tomgång. Mäta-
ren på instrumentpanelens ovansida, vad 
var den bra för? Häftiga älgar, och vil-
ken tuff spoiler på bakluckan. Svarta var 
dom oftast också, bara detta tyckte man 
indikerade fart. 

Medaljens baksida hette i detta fall "pri- 
set" var man dessutom endast 20 år med 
en på den tiden normal lön så kunde man 

bara glömma en sådan bil. Dock försökte 
jag övertala mina föräldrar om hur bra 
det vore med en Saab Turbo, men utan 
större framgång, tyvärr. Men redan då be-
stämde jag mig för att en sådan skulle jag 
ha, dom skulle ju bli begagnade så små- 

ningom. 1979 visade man sedanmodellen 
av 99 Turbo, den var ju klart fräckare 
tyckte jag Så det blev att köra vidare med 
V4: an. 

Tanken på en 99 Turbo släppte aldrig rik-
tigt, många bilar passerade revy, Saab 900 
Turbo m f 1. 

I slutet på —80 talet tog jag upp jakten 
igen på en sådan bil, noterade alla reg 
nummer på dito bilar, hittade en marmor-
vit —79 på Gotland, dock ville inte killen 
sälja bilen. 

Den 2 september 1991 fann jag äntligen 
en Saab 99 Turbo av 1980 årsmodell och 
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acasiagrön till färgen. Den stod på bak-
sidan (varför står alla uttjänta bilar som 
inte är helt ok alltid där?) hos Honda-
handlaren i Hässleholm. Behovet av 
bil var inte så stort egentligen, då körde 
jag 900 Turbo 16 av —90 års modell. 
Men som sagt, habegäret var desto 
större. Hoppade snabbt in till handla-
ren, "Den gröna 99:an som du har på 
baksidan, är den till salu"? Jaså den, ja 
den kom in igår, det är en Turbo. Jaha, 
är den ok? Vet ej, den är i alla fall 
besiktigad, men den var rätt bra när kil-
len köpte den av mig för 3 år sedan. Kan 
jag prova den? (Att släppa ut en 34 åring 
i en rishög för 8000 kr gick ju bra) Ja visst 
kolla bara så att där är bensin, kör inte 
för långt (han var nog rädd att den skulle 
gå sönder). 

Detta var första gången som jag fick till-
fälle att köra en Saab 99 Turbo, den star-
tade med det härliga dova tomgångsljudet, 
körde iväg, 4-växlat, okey 5 växlade Saabar 
av de tidiga var ju inte alltid så bra, så 4- 
växlat var nog rätt okey ändå. Mätaren 
visade prick 20010 mil. Laddade gjorde 
den, dock mer än vad som var nyttigt kän- 

des det som, men tryckvakten var förbi-
kopplad, så den där mätaren på panelens 
ovansida gick in på halva röda fältet i 
samma ögonblick som spikningarna kom 
och varvtalsstoppet slog ut. Och samti-
digt skenade temp mätaren, men är kyla-
ren nästan bara en stomme så blir det nog 
sa. 

Bilen såg väl ganska så ok ut, saknades 
lite lister men inget allvarligt. Inredningen 
var ganska hel, och det var inte rökt i bi- 
len. Om den var bra? Vet ej, men den såg 
bra ut i alla fall, den var ju bara 11 år gam- 
mal, dock hade den redan haft lika många 
ägare som den var gammal. Som sagt 

habegäret var stort, här skulle 
handlas bil.(Någon som ev. kän- 
ner igen sig?) Förhandling inled- 
des, du får 5000 kr var mitt bud. 
Då får den stå, 7500 kr, så kan du 
ta den. Om jag tog den? Självklart. 
Bilen hämtades redan samma 
kväll, och kördes hem till Genarp 
Körde den 40 mil för att se att allt 
verkade någotsånär. Sedan ställdes 
den av. Garageplats ordnades, här 
skulle renoveras, målet var ca 3-4 
års tid. Det sprack, det tog 11 år 
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innan den rullade igen. 

stilla ca 2 år. Andra projekt var roligare 
just då. Under 1994 demonterades res-
ten av bilen utom bakaxeln, mest för att 
kunna flytta den med hjälp av domkraft. 
Återigen stannade arbetet upp, annat kom 
emellan. 

Mellan 1994 och hösten 1999 hände inte 
mycket, dels köpte jag en Saab Sonett III 
som fick en översyn under vintern —99. 
Dock köptes det in lite delar som skulle 

Vilken bil är det då? Jo, 
Saab 99 Turbo —80 
REGNR: FHL 972. 
Chassinummer: 9980 060 
5868 tillverkad i Finland, 4- 
växlad utan sollucka. Såld 
ny 800207 hos Hasses bil i 
Hässleholm (Saab-
återförsäljare som ej finns 
längre). 

Först tog jag ut all inred-
ning, tvättade och snygga 
upp den innan jag packade 
ner den på vinden. Motorn 
lyftes ur, då gjordes upp-
täckten att bilen varit 
krockad, vänster fram. Här 
fanns det mycket rost i 
hjulhus och skärm. Fram-
vagnen demonterades, 
vänster ytter-och inner-
skärm skars av, helt 
uppätna av rost, förmodli-
gen efter dåligt rostskydd 
vid krockskadans repara-
tion. Detta gjordes hösten 
1991. Sedan stod arbetet 
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användas, bilens historik 
letades upp via bilregister 
och gamla ägare. 

Men hösten —99 hade jag 
bestämt mig, nu skall Tur-
bon bli klar. Karossen de-
monterades på det sista, 
elnät, tank, bakaxel. 
Gjorde en jigg av två 
motorstöd så bilen kunde 
vändas på högkant. Rost-
lagningen startade. Att en 
bil som bara var körd un-
der 11 år kunde vara så 
rostig var för mig en gåta. Vänster ytter 
och innerskärm byttes, vänster tröskel 
samt golv kapades upp och nytt svetsa-
des på plats. Rundningen vid vänster dörr-
öppning var ett stort hål när man börja 
skrapa och knacka på plåten. Vänster ba- 

kre hjulhus var totalt bortrostat, här fick 
en 900 —92 vara donator, kapade upp allt 
runt stötdämpare samt den del som lig-
ger mot främre hjulhuset. Den donerade 
biten svetsades på plats, likaså ny plåt vid 
bakre länkarmsinfästningen. Det blev 
även en del ny plåt runt bränslerören i 
golvet, samt lite ny plåt i bagagerums- 

golvet. 

Ny Z-balk på vänstersida tillverkades, gol-
vet svetsades med ny plåt både vid vän-
ster som högersida, just vid Z balkarna. 
Nya domkraftsfästen sattes på plats. Hö-
ger främre skärmkant byttes, hjulhuset 
svetsades upp där det var genomrostat. 
På denna sida var däremot tröskeln hel 
och bra. Höger bakre hjulhus fick mycket 
ny plåt, för stötdämpar infästning, likaså 
till länkarmen, och även på själva hjul-
huset. Delar av vindrutebalken byttes, 
även här fanns det en hel del rost. Dör-
rarna var helt kass. Fick tag på ett par 
begagnade som nästan var i nyskick, så 
dessa slipades ner och ev. skador spackla-
des upp, här behövdes det inte svetsas. 
Alla svetsskarvar slipades ner och 
förseglades med karosserikitt. Bilen spo-
lades med vatten under ifrån för att se att 
den var riktigt tät i alla svets skarvar. 

Tanken rengjordes och monterades på 
plats igen. Bakaxeln med alla sina stag 
skickades till blästring, därefter målades 
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Nu visade almanackan på våren 2002. Till 
påskhelgen gick bilen till 
lackering. Jag tog nu en li-
ten men välbehövlig paus 
i mitt bilarbete, med att 
kasta mig i väg till Stock-
holm och hämta hem en 
Saab V 4 —80, givetvis en 
aquamarinblå med Ronalf-
älgar, alltså en jubileums-
bil, men det får bli en an-
nan historia. 

När bilen kom tillbaka ef- 
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delarna med epoxifärg, nya bussningar 
pressades i till alla stag. Likaså bytes gi-
vetvis bakhjulslager. Därefter hängdes 
axeln på plats igen, nya bärarmar monte-
rades, likaså nya Bilstein stötdämpare som 
packades upp ur Saab originalkartonger. 
Till detta monterades fjädrar från en 900 

Aero. Nya bromsskivor och nya ok, alla 
bromsrör och slangar byttes. Nu gick bi-
len att flytta igen. 

ter lackering fick den stå orörd i 3 veckor 
för att härda ordentligt. Under denna ti-
den fäste jag upp bilens 3 elnät på en stor 
plyfaskiva för att kunna göra rent allting 
noggrant. Det blev svinto, avfettning samt 
tandborstar som användes till detta jobb. 
Alla dåliga kabelanslutningar skarvades 

om samtidigt. Det hela tog 
väl några kvällars jobb, 
men efteråt var det nästan 
nyskick på kabelnätet. 

Nu skulle då äntligen 
monteringen börja, en 
mindre vadslagning var 
gjord om att bilen skulle 
vara klar till Saab Skånias 
sommarträff i augusti 
2002. Men även denna 
gång sprack tidsplanen, 
dels pga. väntan på vissa 
delar samt på min nog-
grannhet. 

Text & bild: Michael Rassmusson 

Fortsättning följer i nästa nummer. 

51 



BAKRUTAN 

Historik Saab GT-750, Sport 
och Monte Carlo 
FöOttare: Sune Eriksson. Artikeln skriven under slutet av 1980-talet. 
Del ett av två. 

Saab Granturismo 750 visades första gången i april 1958 och var en upptrirnmad och 
lyxutrustad version av Saab 93 avsedd främst för den amerikanska marknaden. Skillna-
den mot den vanliga 93:an var främst motorn som var försedd med ett annat topplock 
och vevaxel med hela balanser som tillsammans med andra porttider gav den en effekt 
av 45 hkr DIN mot 93-ans 
33 hkr. Med en extra 
trimningsats bestående av 
dubbelförgasare, speciellt 
insugningsrör och avgasrör 
fick man en effekt av 55 hkr DIN. Detta var för övrigt samma motor som satt i den 
första Sonetten 1956. Interiören var helt annorlunda med fällbara framstolar med nack-
stöd på passagerarstolen. Instrumentbrädan var också helt olik 93:ans med runda in-
strument och med bl.a. varvräknare och Speedpilot. Dessutom hade man försett bilen 
med nyckelstart och säkerhetsbälten av 2-punkts typ var standard. Ratten var en treekrad 
träratt och gaspedalen modell orgeltrampa, bakdynan var något kortad för att få plats 
med stolarna och i dörrarna och bakre armstöden fanns förvarningsfack. Utvändigt 
fanns dubbla dimljus och backljus, i övrigt var det bara några emblem som skilde den 
från 93:an. De dubbla kromlisterna på sidorna fanns inte från början utan tillkom 
senare under 1958. I övrigt var bilen dessutom försedd med 9-tums bromstrummor 
mot 93:ans 8-tum. Första GT 750 hade chassinummer 43269.1959 års modell (chassienr 
49801-66580) hade inga större ändringar, skyltbelysningen flyttades ner i stötfångaren. 
Från chassienr 60001 omkring maj 1959 fick bilen en större kylare. På 1960 års modell, 
chassienr 66581-, fick bilen i likhet med 93:an framhängda dörrar och nya dörrtätningar. 
Dessutom försågs den med fyravbdad låda. 

Under 1960 bytte man så ut den gamla 93-karossen mot den nya 96-karossen. Dess-
utom fick man den öppningsbara bakre sidorutan. Chassienummer på 96 GT 1960: 
100001-112500. 1961 års modell chassienr 112501-189600 hade inga ändringar. Under 
1961 från chassinummer 185000 infördes ett ändrat bromssystem med bl.a. andra hjul-
cylindrar och huvudcylinder. Dessutom tryckbegränsningsventil för bakbtrunsarna. Det 
gamla bromssystemet hade för övrigt en del gemensamma delar med de tidigare 92:oma. 
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Det nya systemet hade dessutom annan gängning än det gamla varför inga rör och 
dylikt till nyare passar till de äldre. Inte heller 1962 års modell innebar någon förändring 
av vikt. Chassienummer på denna: 139601-159984. 

I februari 1962 var det så dags att introducera en ny Saabmodell, Saab Sport. Denna 
hade i jämförelse med GT-750 en 841 cc motor med separatsmörjning och Solex fall-
förgasare vilket gav en effekt av 52 hkr DIN. Dessutom hade den skivbromsar på 
framhjulen. Fälgarna hade fyra hål mot tidigare fem. Invändigt var den oförändrad mot 
GT:n. Chassinummer på 1962 års modell 159985-168000. På hösten 1962 kom så 1963 
års modell (chassienr 168001-201400). Denna hade en helt ny instrumentbräda med 

stoppad överdel i likhet med 96:an. 
Från denna hade Speedpiloten för-
svunnit. I övrigt i likhet med 96:an tak-
klädsel i plast, förbättrad värme och 
genomventilation (hål i hatthyllan), 
större backspegel, bagagerums-
belysning samt en-nyckelsystem. Ut-
vändigt märktes att grillen fått ett in-

byggt Saab-märke. 1964 års modell (chassienummer 201401-233225) hade 2-krets-brom-
sar, växelspaklås, siktzon i vindrutan, fästen för 3-punktsbälten, förlängd handbnims-
spak samt tändspolen flyttad till höger hjulhus. Dessutom två års fabriksgaranti på motor/ 
låda. 1965 års modell (chassienummer 310001-349693) hade stora ändringar. Efter att 
ha ändrat bakpartiet 1960 var det nu dags för framändan Förutom framdelen fick bilen 
nya stötfångare och baklyktor med separata blinkers. Det längre frampartiet gjorde att 
man kunde placera kylaren framför motorn. Denna var något omgjord med kylvatten-
pumpen längst fram i topplocket tillsammans med fläkten. Förgasarna hade gemensam 
spjällaxel vilket förenklade justeringen. Motorn var dessutom 3 hkr starkare än förut. 
Värme och frisklufts anläggningen var ny liksom de inre drivknutarna av stål. Vidare ny 
vakuumdriven bränslepump, hängande pedaler och hydraulisk koppling. Dessutom för-
längda smörjintervaller, nya fälgar, och rostfria kromlis ter samt avbländning i blinkers-
spaken. Slutligen nya hjulsidor av ekertyp mot tidigare med ovala hål. 

1966 års modell bytte namn och kallades Monte Carlo 850 efter Saabs segrar i Monte 
Carlo-rallyt. I USA kallades för övrigt Sporten för Monte Carlo redan från 1965 och 
tidigare kallades den där GT 850. Ändringarna var små, bilen fick växelströmsgenera-
tor, nya rostfria navkapslar förbättrade tändnings och dörrlås och strålkastarna förbe-
redda för högertrafik Chassinummer på 1966 års modell: 370001-400750. 1967 års 
modell var sista årgången. Nyheterna trepunktsbälten, vindrutetorkare med två hastig-
heter, papperskorgar, högerdörren försedd med nyckellås, och dörrkontakt samt nya 
askkoppar bak. Vidare helt nya klädslar och nya skivbromsar fram (samma som på 
V4:an). Dessutom nya fälgar med 5 hål (samma som V4:an). Under 1967 ersatte man 
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två-taktsmotorn i Monte Carlon med en V4-motor och döpte om modellen till Monte 
Carlo V4. Motorn var exakt den samma som i den vanliga V4:an varför modellen aldrig 
blev särskilt populär och den upphörde under 1967. Chassienummer på 1967 års mo-
dell, både 850 och V4, var 420001-458526. 

Från 1963 och framåt byggde man förutom sporten även en specialupplaga, den s.k. T- 
Sporten. Denna såldes enbart till licensierade tävlingsförare. Skillnaden mot Sporten 
bestod i att T-sporten hade 96:ans inredning förutom instrumentbrädan. Dessutom 
saknade bilen underredsmassa och isolering för att göra den lättare och billigare. Enligt 
uppgift skall ca 200 st T-Sportar ha tillverkats årligen. Hur många av dessa finns kvar 
idag? Det finns kanske några som äger sådana men tror att de är ombyggda. Ett gott 
råd, därför, innan ni börjar jaga sportstolar och klädslar, ta reda på om bilen är en T- 
Sport. Detta framgår inte av besiktningsinstrumentet så man får försöka kolla med 

någon tidigare ägare. 

De flesta GT 750 gick 
på export till USA och 
bilen började inte of-
ficiellt att säljas i 

Sverige förrän 1960, En del bilar blev ändå kvar i Sverige. I Registret finns 3 st 93 GT 
750, en av dessa finns i Sverige. En finns i Norge (en 58:a som tidigare fanns i Sverige) 
och en 59:a i Österrike. 96 GT 750 finns det 1 st 60:a och 4 st 61:or i registret. När det 
gäller sport/MC se nedan: 

Sport 	1962, 12 st 
Sport 	1963, 15 st 
Sport 	1964, 19 st 
Sport 	1965, 19 st 
MC-850 	1966, 33 st 
MC-850 	1967, 11 st 
MC V4 	1967, 1 st 

Registreringarna i Sverige fördelade sig enligt följande. Statistiken är hämtad ur tid-
ningen MOTOR 

1958-60 finns inga GT 750 registrerade enligt statistiken, dessa ingår i siffrorna för 
Saab 93. 1961-68 såldes följande: 
1961 	84 st GT-750 
1962 	191 st GT-750 & Sport 
1693 	422 st Sport 
1964 	506 st Sport 
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1965 	477 st sport & MC-850 
1966 	321 st MC-850 
1967 	43 st MC-850 
1967 	337 st MC-V4 
1968 	3 st MC-850 
1968 	15 st MC-V4 

Summa: 2047 tvåtaktare och 352 V4:or. Det bör alltså finnas förutsättningar att utöka 
de 110 st som finns i registret. 

Priserna genomgick följande utveckling mellan 1960-1967: 
GT-750 	1960 	14520 kr + varuskatt 

1961 	14520 kr + varuskatt 
Sport 	1962 	14520 kr + varuskatt 

1963 	14050 kr + varuskatt 
1964 	14040 kr + varuskatt 
1965 	14040 kr + varuskatt 

MC-850 	1966 	14030 kr + varuskatt 
1967 	14450 kr + varuskatt 

Fortsättning i nästa nummer av Bakrutan. 
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Historiskt rally i Argentina 

Den Argentinska Automobilklubben be-
stämde sig för att återuppta de berömda 
rallyna som gick på allmänna vägar un-
der åren 1957 till 1967. Denna tävling 
vanns bland annat ett antal gånger av 
Mercedes fabriksstall i deras fyrdörrars 
220. Även Gunnar Andersson vann i en 
Volvo 544. Arrangörerna av rallyt ville att 
allt skulle vara autentiskt, allt utom has-
tigheten. Istället valde man att ha be-
stämda tider på ett antal sträckor. 

På fredagskvällen den 5 september star-
tade 275 ekipage en 80 mil lång natt-
sträcka. Vi förare avverkade totalt sex 
stycken sträckor på vardera 70-80 mil 
under nio dagar. En sträcka på totalt 440 
mil under hårda originalrallylika förhål-
landen. Mycket körning på grus, stenlägg-
ning, i öknen och i bergen etc. Den ge-
mensamma argentinska och 
uruguayanska klubben "Grupo Saab 
Rioplatense" ställde upp med ett team be- 

56 



BAKRUTAN 

stående av totalt fyra 96:or, servicebilar 
utrustade med motorer och växellådor 
och en mängd olika reservdelar. 

Resultat: 
Totalt i rallyt slutade vi på fjärde, åttonde 
37:e och 186:e 

Saab hälsningar 
Charly Walinsly 

Fritt översatt av Redaktören 

plats. I vår klass 
där vi tävlade 
mot DKW:s, 
Alini:s, Renault 
Dauphine:s. Vi 
säkrade första, 
andra, femte 
och tjugonde 
plats! Saab 
bevisade 
återigen att den 
lilla bilen är att 
räkna med! 
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SÄLJES: 

Reservdelsproblem? Vi släpper 2004 års reservdelsprislista i mitten av december och 
där hittar du massor av bl a småprylar som du inte hittar på någon marknad. T ex 
fabriksnya delar till 92, 93, 95, 96, 97 och lite delar till äldre 99:or. Förutom reservdels-
listan får du plåtlistan, litteraturlistan mm. Dessutom får du nyhetsbladen som utkommer 
under 2004 om du handlar från listan. Sätt in SEK 50 på postgironr 475 06 59-7 så 
kommer listan med vändande post. Mitt kunnande om SAAB reservdelar som jag lärt 
mig under mer än 30 år bjuder jag på. 
Karl-Anders Carlsson, Grunsbo 271, 460 64 Frändefors, Tel/fax 0521-431 33 

Nackstöd original Recaro, helt nytt, passar till stolar modell 1310 + 1328 och fällbara 
kardäsarstolen. Årsmodeller 1960-80 tror jag. Pris:300:-. 4st TRX Alufälgar till 99-900, 
pulverlackade i en grå nyans (ej originalfärg), saknar centrumkåpor. Hämtpris: 400:-. 
Thord Lindberg, Backsippsgatan 17 d, 722 24 Västerås, kväll 0171-469 379, email: 
tordkuIberg@swipne.t.se  samt thord.lindberg~  

Inredningsdetaljer: Komplett inredning brun — grå till 96-65, bra skick + 2 framstolar, 
ryggstöd förarstol trasig vä kant. Komplett inredning gråbrunt tyg med röd galon från 
96-61 som vid skrotning gått 4.000 mil och hade överdragsklädsel = mycket bra skick. 
2 st framstolar till 96-63 röd — grå, ryggstöd förarstol trasig vä kant. Dessa grejer säljes 
eller bytes mot fin blå — grå inredning till 96-64. 
Åke Ros sander, Västerlå' ngvägen 13, 914 92 Lögdeå, 0930-30928 efter kl 16, email: 
c.a. ro s s ander@e-box.trinet. se   

Verkstadshandbok till SAAB 92 svensk och engelsk text. 
Göran Gustafson, Minkvägen 4, 433 70 Sävedalen, 031-265 889 e kl 18, 070-720 

1994 

Video från SAAB Clubs Weekend juni 2003,29 minuter. Bilar på Kinnekulle Ring grupp-
vis som de medverkade. Trollhättan, människor, SAABar, marknad, manöverprov, Erik 
Carlsson, husvagnar, glimtar från festen på kvällen. Producerad digitalt med god 
bildkvalite + stereoljud 
Pris: VHS SEK 170:-, DVD SEK 190:- inklusive porto 
Per Lundkvist, 08-752 09 72, email: pe.rsaablarghatmaikom 

5 st Turbofälgar med Semperitdäck, ett hjul aldrig använt. Resterande fyra hjul körda 
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två säsonger och i utmärkt skick. Bultmönster passar 99-90-900 tom 87. Pris: 2000:- 
Original SAAB 99 takräcke inkl nycklar, bra skick. Pris: 100:-. 2 takbågar till SAAB 99, 
bra skick. Pris: 50:-. Original SAAB domkraft komplett, bra skick. Pris: 100:-. Komplett 
överdragsklädsel till SAAB 99-76 USA-Edition (= något bredare säten än sverige-
modellen), bra skick. Pris 100:-. Instruktionsbok (manual) till SAAB 99-76, perfekt skick. 
Pris: 100:-. 
Verkstadshandbok SAAB 99-76 i bra skick. Pris 100:-. 
Allt finns i Vänersborg (tio mil norr om Göteborg). 
Thomas Dynesius, 0521-134 47, 0703-751 992, 0705-640 727 

Rallyvinterdäck Joki 20 155x 15 med ca 350 rallydubb/däck några år gamla men i bra 
skick. Pris: 200-400:-/st. 4st fotbollsfälgar till SAAB V4 komplett med bultar, kåporo 
och bra däck. 
Pris: 2.000:-. Komplett drivaggregat till SAAB 99-74, fungerade bra när det senast an-
vändes för ca 15 år sedan, förvarat i varmgarage. Pris 1.000:-. 4 nya blanka skärmlister 
till SAAB 99. Pris: 1.000:-. Rallykarossidentitet SAAB V4-69 med vagilbok, div rally-
delar som bur, stötdämpare, skyddsplåt, fjädrar och däck. Pris: diskuteras 
Öved Clasn, Linköping, 013-39 50 51 

Växellåda Special 1 med 100% slutväxel 6:35 men kräver genomgång i övrigt. Pris: 
3.000:-. 
Johnny Wismen, Dalskogsvägen 4, 565 31 Mullsjö, 070-64 22 451, email: 

hnn 	i te - e 1 er. 	- 

Två cylindertoppar till silvermotorn (V4-67), vipparmsaxlarna saknas. Pris: 500:- för 
båda. 
Per-Magnus Andersson, Birgittavägen 19 3tr, 177 31 Järfälla, 070-572 46 47 

Trimningsmanual till SAAB 's tvåtaktare. XP-manualen firar nu 3-årsjubileum och har 
vuxit från 15 till 150 sidor och är ett unikt dokument med mycket samlad kunskap om 
trimning och ombyggnafion av SAAB 's tvåtaktsmotorer och bilar. Är du intresserad av 
en komplett manual, inklusive mallar för tillverkning av XP-avgassystemet vilket ger ett 
märkbart effekttillskott, så sätt in SEK 540 på pg 645120-7 så skickar jag ett ex från den 
senaste tryckningen. Med vänlig hälsning Niklas Enander, 070-733 48 78 

4 st SAAB 96:or, 1 st SAAB 900 EMS, 4 st SAAB 9000, vinterdäck på fälg till 96 + 900. 
Bo Lindén, Almalund, Söderby 16, 178 91 Munsö, 0707-77 33 62 
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Original Verkstadshandböcker nu på CD-rom till SAAB 92, 93, 96 och 99 + reservdels-
katalog SAAB 92 o 93 i PDF format på CD-rom. Bra om man inte vill smutsa ner 
originalböckerna eller inte har några. Pris: 50:- per bok + 30:- i frakt per försändelse. 
SAAB 95-78, ljusbrun, sista årsmodellen av SAABs "riktiga" kombi, avställd, bruks-
skick. 
Anders Johansson, Umeå, 090-18 60 26, email: andersboaworldonline.se  

Till SAAB 92 finns fortfarande massor med nya delar bl.a. nos-plåt t ex vänster dörr, 
motorhuv, baklucka, främre hjulhus, vänster framskärm, bussningar framvagn, broms-
repdelar, gummidämpare i framvagnen, avgasrör, grenrör, div axlar som 707096,707003, 
706903 komplett, 703114, 701211, eldetaljer, komplett koppling, el värmeelement. 
Gulsvartrutigt tyg till 92/92, 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, affi-
scher och instruktionsböcker. Ring, faxa eller mejla en förfrågan. Alltid låga priser. 
Lars Einar, 0155-333 21, email: einars.residence@telia.com  

SAAB 99 Cab 76-80, bes & skattad, renoverad motor + 5v låda, 9000 skinnklädsel, 
svart. Pris: Högstbjudande SAAB-74 (99a?), avställd, funkar bra, ingen rost men 
fult innertak, brun. Pris: 3.000:- SAAB-84 (99a?), avställd, motor + 5v låda körd 
2.500 mil e renov, liten skada på vä dörr, grå, körbar. Pris: 4.000:- SAAB V4, verona-
grön, avställd, rost vid blinkers fram samt solbränt ryggstöd, ingen rost för övrigt, 
bra renobj. Pris: 3.000:- Det finns kompletta inredningar till 95-96 V4, 72-80 års 
modeller + en mycket fin brun EMS-inredning. Plåt: Nya 95-skärmar bak, även några 
till 96, nya hjulhus + golv + div plåtdetaljer 99. Det finns även fina beg dörrar till 93 
+ V4 + 99. Renoverade vxllådor till V4 + 99 + 900 + 9000 och även en del beg 
motorer som kan provköras i bilar. Sture Johansson, 0304-103 30 

KÖPES: 

Delar till sportratten i trä till 96:a (713158 4) köpes såsom tutknappen (717593 8), 
kontaktplattan (716221 7), fjädern (710935 8). 
Jan Alamo, 0704-477 437, email: jan alamo@home se  

Rattnav (centrum) till V4 sportratt (sport o rally). Jag byter ev med ett 99-900 ratt-
centrum. 
Lars Billengren, 0530-420 06 
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SAAB 93 F-60, önskar en någorlunda komplett bil för att plocka delar ifrån till min 
93GT. Har lyckats ha bort en stor låda med smådelar från isärplockningen för 10 år 
sedan. Skick av mindre betydelse, kan vara helrostig, sakna motor + låda, inredning, 
rutor mm. Ring mig! Yngve Ekberg, 08-774 28 85 kväll, email:yngve.ekberg@seb.se  

Vindruta till SAAB 95/96 —72. Tacksam för alla tips. Bilen finns i Göteborgstrakten. 
Gunnar Lundgren, Bergsjövägen 9, 428 35 Kållered, email: 
lundgren_g@hotmail.com  

Stötfångare till SAAB 96 60-64, 2-taktsmotor som reservdelsmotor, växellåda till SAAB 
V4 väl fungerande och utan oljud, huvudbromscylinder och pedalställ till 64:an. 
Öved Clasen Linköping, 013-39 50 51 

Säkerhetsbälten inkl golvfästet + klädsel till extrasätet till min 95-62. 
Bengt Gustavsson, Vasavägen 27, 169 58 Solna, 08-82 09 69 

r---  
Dina annonser 

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

Reservdelsnytt 
Avgassystem åter i lager! 
Ni som beställt avgassystem av klubbens reservdelsman, Rolf Jensen, och ej fått dessa 
levererade, kontakta Rolf. På grund av datavirus som skadat reservdelsdatom har en 
del uppgifter försvunnit/fallit bort. 

Vi beklagar det inträffade. Självklart gör vi allt vi kan för att förhindra liknande missö-
den igen. 

/ Sofrelsen 
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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 inld. GT, 	Lennart Holmgren 	 026-25 70 15 
Sport och MC 
Saab 96 V4 inkl. MC, 	Leif Blomberg 	 0502-450 42 
De Luxe 
Saab 95 TT /95 V4 	 Mattas Roswall 	 0143-139 22 
Saab 99 	 Magnus Dufva 	 08-58 24 72 58 
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. 

Spirelsen fr Svenska Saabklubben 
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Svenska Saabklubben 
	 Medlemsavgift år 2004: 200 kr 

Box 1786 
	 För medlemmar under 18 år: 50 kr 

111 97 Stockholm 
	 Postgiro: 476 52 46-6 

www.saabklubben.com 
	 Användarnamn: 2003-04 

ssk@saabklubben.com 
	 Lösenord: carlsson 

E-post till styrelsen: 	 yocx@saabklubben.com  

Svenska Saabklubbens styrelse 
Ordförande: 

i
Martin Bergstrand 
Börje Bösslinge 
755 92 Uppsala 
Tel: 018-36 91 56 
ordf@saabklubben.com  

Vice ordförande: 
John Jonasson 
Hällbrinken 11 
132 36 Saltsjö-Boo 
Tel: 08-715 24 29 
Tisdagar 18-21 
vordf@... 

Sekreterare: 
Hans Willebrand 
Gräsgärde 409 
388 96 Ljungbyholm 
Tel: 0480-330 56 
sekreterare@... 

Kassör/Medlemsregister: 
Mats Carlsson 
Storsvängen 124 
129 44 Hägersten 
Tel: 08-88 88 64 
kassor@... 

Klubbmästare: 
Gerda Persson 
Porthansvägen 10 
168 45 Bromma 
Tel: 08-87 88 00 
km@... 

Materialförvaltare: 
Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8d 
415 03 Göteborg 
Tel: 031-25 69 45 
Mån-tors 18-21 
clubshop@... 

Vice sekreterare: 
Göran Sahlén 
Trallbo, Vreta parkvåg 12 
755 91 Uppsala 
Tel: 018-36 01 57 
vsekr@... 

Redaktör: 
Mattias Johansson 
Klarinettvägen 43 
434 47 Kungsbacka 
Tel: 0300-745 30 
red@... 

Reservdelsman: 
Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Ols fors 
517 00 Bollebygd 
Tel: 033-29 53 69 
Fax: 033-29 53 69 
Torsdagar 19-21 
reservdelar@... 

Omslagsfoto: 
Saab Automobile 



.  venska Saabklubben önskar alla medhimmar 
en God  Jul V7 Ni G oil  Nytt  Jr' 

_mima 
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