


En vy Över utställningen på Saabs familjedag  på  Gustafsvik, Kristinehamn. Fotograf: Anita-Maria Karlsson. Saab. 

Ett mycket lyckat foto från årets ölandsträff Kai  Perssons ombyggda 93/59 .  kycklinggul och soltak! Deltog i Sveriges snyggaste  Bil  - 
83. Visst är den snygg! Fotograf: Gunnar Samuelsson. Linkopng. 
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c/o Lennart FrostelidFryxellsgatan 1 680 71 BJÖRNEBORG 0550/26062 PC. 476 52 46 - 6 

• 

BAKRUTAN, - organ för Svenska Saabregistret, 680 71 BJÖRNEBORG 
Nr 1 1984 årgång 8 start 1976. 

Medlemsavgift 1984 50:- som skall betalas in på PC. 476 52 46 - 6 
---------- 	 
Som fullvärdig medlem räknas den som erlagt full avgift till Registret. 
Medlemsavgiften betalas per år, alltså till årets slut. 
Krav på tvåtaktsägande finns ej för att få medlemsskap i Registret 

SVENSKA SAABREGISTRETS mål är att bevara tvåtaktaren i originalskick 
att verka för god reservdelsförsörjning till medlemmarna till rimliga 
priser, att öka kunskapen om Saabens intressanta historia, samt att 
samarbeta med tillbehörsfirmor i syfte att pressa priser och ge medlem-
marna god service. 

Annonsering i BAKRUTAN, är gratis för privatpersoner. Firmor och företag 
skall kontakta redaktören för kostnadsförslag. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
22. GUSTAFSVIK öppet hus på Saab 1. Framsidan SAAB 95159 

- 	2. Bilder från sommarens träffar 55. TEMA SAAB 95 
3. Redaktionellt 34. TEMA SAAB 95 
4. Nya medlemmar 35. TEMA SAAB 95 / Klubbshoppen 
5. Nya Medlemmar 56. Min Bil HANS EKLUND, Enköping 93F/60 
6. Nya Medlemmar 37. Min Bil HANS EKLUND, 	-"- 
7. Nya Medlemmar 38. Besök på Saabs museum i Trolghättan 
8. BELLtIvuE TRADINGANNONS 39. -"- 	 40. Saabreklam 1954 

17BYt-&-f-ijällri- RAKRUTAN har jag gläd - 
jen att få bifoga den nya datoriserade 
Medlemsmatrikeln. Som många har märkt, 
kom ingen matrikel för 1985, och många 
många nya medlemmar har kommit 
så läs och begrunda: Över 100 nya med 
lemmar denna gång, det går verkligen i 
medvind med tvåtaktarn: tindå har ingen 
annons om Registret satts in i någon 
tidning: Kul att vi blir kända i landet 
även genom mun-mot-mun-metoden::: 
Vi kämpar glatt vidare mot 1984 och 8 
träffar: Vi väntar oss stort deltagar-
antal vid varje, träff. Många tvåtaktar 
-e, och bra väder. Inget nytt kan med 
delas om bråket med MES. Inga pengar i 
antågande ännu, man försökte förklara, 
det som hänt i MRS-tidning, men vi kan 
inte näja oss med ursäkter, det är ju 
pengarna vi så väl behöver som MES har 
lagt beslag på: Det kan inte vara rätt 
att man gör så mot en motorförening, 
vi kämpar vidare: Jag har mist mitt 
förtroende för MRS totalt. Lennart F. 

9. NORGETRÄFF I LOEN 
10.NORGETRÄFF I LOEN 
11.SAAB 92/47 
12.SAAB 92/47 
15.SAABINA & BROTTAREILMA 
14. -"- 
15. -"- 
16.ATT VARA SAMBO... 
17.SÅ KAN DET GÅ: 
18.SAABTRÄFFEN I MÄRSTA 
19.SAABTRÄFFUNI I MÄRSTA 
20.SAABTRÄFFMK I MÄRSTA 
21.1984 års träffar bokade: 
2 3.Medlemraarnas bilar 
24.SAAB -nytt 1953 
2 5.Artnonser Saab 92 
2 6.Annonser Saab 92 
27.Annonser Saab 93 
2 8.Aruionser Saab 93 
29.Annonser Saab 93 
3C.Annonser Saab 95 
31.Annonser Saab 96 
32.Annonser Saab 96 



NYA liGDL34DIAR SEDAN SIST: 

OTTOSSON KJELL OLOF 
Knaften 7215 
921 00 LYCKSELE 
0950/20038 
93/59 
96/60 

KARLSSON LARS-ALLAN 
Svetsarvägen 9 
610 55 STIGTOMTA 

TENGVALL STURE 
PL 1679 
771 00 LUDVIKA 
0240/17565 
CM11 

LUNDBERG LEIF 
Vråkstigen 9 
144 00 RÖNNINGE 
0753/54116 
96/65 EOG 587 
95/66 BHL 755 

NILSSON MATS 
Holmerud 
672:.00 ÅRJÄNG 
0573/24031 
92/51 

sP 96/62 

PALMBÄCK HANS-OLOV 
Talltunet 17 
181 48 LIDINGÖ 

93F/60 FRE 927 
96/0.2 A i-F 74 1-fri 
LINDEWALD HANS 
Emblavägen 6-8 
183 42 TÄBY 

93/59 FRP 908 

HALLIN TORD 
Rådjursvägen 17 
446 00 SOLLEBRUNN 
0322/40770 
93F/60 FJX 031  

NYHLEN NILS 
Lummerstigen 8 
902 35 UMEÅ 
09,/121119 
93/58 

CANTACUZINO -HERMANSSON 
LINDA 
Yachtvarvsvägen 4 
133 00 SALTSJÖBADEN 
08/7179005 

SP 96/63 GXX 698 

TORESSON PER 
Stationsvägen 4F 
693 00 DEGERFORS 
0586/41745 
96/62 ALK 583 

OLSSON JAN-OLOV 
Erikslundsvägen 3 
152 00 STRÄNGNÄS 
0152/10904 
92/ 

JANSSON HANS JOHAN 
Norrbackavägen 29,1 
195 00 MÄRSTA 

96/63 FBM 326 

BODEN KENT 
Organistgränd 15 
191 72 SOLLENTUNA 

93/59 ASS 605 

FOGELSTRÖM KNUT WILLIAM 
Örnäsvägen 25 
302 40 HALMSTAD 

92/51 FJT 046 

KARLSSON SÖREN 
Badhusgatan 12 B 
534 00 VARA 
0512/12251 
92/51 S 19404 
92/54 P 77479 
92/55 
93/58 
96/64 EBM 461  

RUDEHÄLL ULF 
Strandvägen 17 
910 24 OBBOLA 

9 2/5 5 

STRÅHLE CARL-EVERT 
Jonsgårdsvägen 37 
360 40 ROTTNE 
0470/92136 
92/55 EYX 804 

EKLUND STEINULF 
Terrassvägen 47 
891 00 ÖRNSKÖLDSVIK 

CALLA TYKO 
Kallaxvägen 14B 
951 62 LULEÅ 
0920/21285 
93/59 AYS 166 

PETTERSSON BROR HENNING 
Duvtorpsvägen 4 
633 52 ESKILSTUNA 

93F/60 

ASPLUND SIGURD 
Bellevuegatan 19 A 
653 42 KARLSTAD 
054/161197 
96/66 BFH 186 

GUNNARS SON KENNETH 
PL 2280 
740 63 öSTERBYBRUK 
0295/50095 
92/52 B 12189 

JOHANSSON MATS 
Häggdalsvägen 3 
683 03 RÅDA 
0563/60322 



JANSSON ALF 
Malmgatan 2 
641 00 KATRINEHOLM 
0150/ 19611 
96/62 07.1, 524 

NORGREN MARIKA 
Björkerudsvägen 9 
702 21 ÖREBRO 
919/ 
96/ 

JAKOBSSON PER 
Eriksås, Råasjä 
510 53 APLARED 
0325/22095 
96/60 APO 247 

JANS TEN LARS-ERIK 
Kopparvägen 21,2 
175 72 JÄRFÄLLA 

96/61 BFF 796 

NYBERG HANS 
Malmgatan 4 A 
641 00 KATRINEHOLM 
0150/15794 
95/63 GHL 979 
96/66 ENL 277 

MC: 96/66 CNL 268 

SNÖFORS CHRISTIAN 
Olov Skötkonungm v 
126 50 HÄGERSTEN 
08/183008 
■Ip  

NILSSON NILS-GUNNAR 
Tunbergsvägen 14 
752 38 UPPSALA 
018/ 
96/62 BOX 376 

ANDERSSON TORSTEN 
Lönåsa 
576 00 SÄVSJÖ 
0382/22031 
96/66 FWM 117 
96/63 
	

saxomat 

HERBERTS SOM LENA 
Oscar Stiernegatan 14B 
681 00 KRISTINEHAMN 
0550/81349 
96/66 AZS 292 

SÖDERSTRÖM KJELL 
25 	Hjälmsta Åkerby 

740 22 BÄLINGE 

92/54 LFS 510 
93/58 0LF 543 
96/61 BOP 182 

MC 96/66 CLD 401 

ÖSTMAN LENNART 
Box 6273 D 
692 00 KUMLA 
019/76125,130900 
96/61 DRN 101 

WIKLUND LARS-JOHAN 
Kungsgatan 30 B,1 
753 21 UPPSALA 
96/64 0TZ 686 

BERGÅKER CONNY 
Torggatan 19 
522 00 TIDAHOLM 
0502/13094 

SP 96/64 

SANDBERG GUNNAR 
Aspgatan 25 
421 77 VÄSTRA FRÖLUNDA 
031/295220 
92/54 BSE 680 

MEYNERT HANS 
Storgatan 15 
234 00 LOMMA 
040/411765 
93F/60 DLF 237 

JOSEFSSON TORBJÖRN 
Jordgubbsvägen 21 
691 47 KARLSKOGA 
0586/36735 
96/60 BAR 836 
96/61 ATJ 304  

RASK ANNA-CARIN 
Pettersbergsgatan 51 D 
724 63 VÄSTERÅS 
021/111087 
93/56 LOT 975 

PATRIKS SON STEN-ÅKE 
Box 33 
590 61 VRETA KLOSTER 
013/60062 
92/55 
93/58 
96/63 FRP 634 

SUNDBORGER HANS 
Träkvista Bygatan 11 
178 00 EKERÖ 
0756/31430 

SP 96/65 BIX 270 

ÅSBERG STIG 
PL 1601 
660 50 VÅLBERG 
W/615065,40547 

ADELL ROBERT 
Urensköldsvägen 32A 
595 00 MJÖLBY 
0142/11302 
92/51 

BJURMAN ELISABET 
Kurirvägen 17 
941 42 PITEÅ. 
0911/37586 
96/63 ARW 418 

ADELL ROBERT 
Bdrensköldsväg 32A 
595 oo MJÖLBY 
0142/11302 
92/52 F 14793 

DÖL ANDERS 
Hole 
782 00 MALUNG 
96/61 AZL 806 



TRÖ GER ANDERS 
Dejstolsvägen 32 
791 53 FALUN 
023/23728 
96/62 CSW 872 

HELLSTRÖM BÖRJE 
Framnäsbacken 18,3tr 
171 42 SOLNA 
08/829477 

MC 96/66 FTT 106 	 SP 
MC 

WALLENTIN KHATIL-NIA 
BIRGITTA,1A48550i:D 
Hemmansvägen 86 
702 17 ÖREBRO 
019/106266 
92/55 ATN 221  

CEDERSTAM ELLA B V 
Ridvägen 3 
736 oo KUNGSÖR 

96/66 BYT 417 

GERS TEL JAN-ERIK 
Porsvägen 14 
146 00 TULLINGE 

96/63 AAK 368 
96/66 

ERIKSSON BO HUGO LENNART 
Rågvägen 24 
931 45 SKELLEFTEÅ 

96/63 CGR 587 

TÖRNLÖY KENNETH 
Sandstensvägen 70 
136 51 HANDEN 
0750/29975 
95/62 BNL 876 

ANDERSSON PER LEIF.  THYRONE 
Allmäna vägen 83 
547 02 OTTERBÄCKEN 
0551/22104 
96/65 ATW 103 

BLONDIN PER LENNART 
Johannislund 
760 42 BJÖRKÖ 
0176/91008 
96/63 BJH 846 

TORSTENSSON GUNHILD 
Blankeberg, Lillhen 
665 00 XII 
0554/ 
96/65 FRN 099 

CARLSEN HENRIK 
Jaegervej 37 
2791 DRAGOR DANMARK 

96/62 

BERGLUND ANNICA 
DomsjöVägen 86 
892 00 VOMSJÖ 
0660/53563 

GUSTAFSSON MARTIN 
Måbärs gatan 17 
930 30 URSVIKEN 

93/56 
 93F/60 

PERSSON AXEL EVALD 
Stationsvägen 20 
385 03 SÖDERÅKRA 
0486/21738 
96/61 CTU 674 
96/61 DYX 945  

SOFIA.OLOYSSON SIGURD 
PL 1331 
685 00 TORSBY 
0560/10932 
96/67 P4 ANN 068 
92/51 ch 2389 
92/53 S 20970 
92/51 ch ?794 
92/50 ch 0056 
.92/52 ch 3137 
93/58 ch 43811 
93/58 oi 37130 

LARSSON ROLAND 
Järdalavägen 74If 
582 59 LINKÖPING 

MC 96/66 GPP 708 

JOHANSSON JÖRGEN 
PL 8114,64(..K 
686 oo sums 
0565/20028 
96/62 cwm 208 
96/65 AXX 665 

KARLSSON JAN ERLING 
Ekedals gatan 4 
531 41 LIDKÖPING 

96/61 BER 103 

MELWINSSON CHRISTER 
Box 151 
640 25 JULITA  

FREDRIKSSON INGVAR 
Rallarvägen 10 
762 00 RIMBO 
0175/71841 
96/62 FDH 400 

SJÖBLOM PAUL 
Albert Hennings väg 6,5tr 
291 46 KRISTIANSTAD 
044/101972 
96/62 DPF 757 

KINNMAN GUNNAR 
Jönköpingsgatan 31C 
252 50 HELSINGBORG 
042/131870 
93/59 FLF 376 

SAAB ANA I SÖDERTÄLJE AR 
Box 603 
151 27 SÖDERTÄLJE 
0755/39580 
92/53 FTU 309 

BASTU ULLA 
PL 2499 
685 oo TORSBY 
056o/4005o 
93/59 



NONNEMARK NILS GUNNAR INGVAR ERIKSSON KENT A 
Törnlundsgatan 26 	 Melongatan 4A 
753 24 UPPSALA 	 754 49 UPPSALA 
018/158755 	 ols/ 
92/56 BNE 662 	 96/63 BPU 937 

JANSSON INGER MAJ LENE 
Drejarvägen 12 
961 40 BODEN 
0921/19876 
96/66 BDO 374 

SANDER MIKAEL 	 LERMO GEIR 	ÖSTLUND EMIL 
Nyholm 	 Milaveien 2 	Box 1071 
570 60 ÖSTERBYMO 	 2007 KJELLER NORGE 816 00 OCKELBO 

0297/40623 
96/65 FZX 515 	 96/64 HS-45591 	93/56  X 53946.92/5 0 	92/50 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Inför 1984 så har vi tryckt upp vår första almanacka: Den kostar 15:- 
och är upptryckt i 100 exemplar. Dessa är numrerade och på dessa nummer 
kommer zi så snart samtliga är sålda att dra vinnare som får något till 
sin tvåtaktare. PASSA PÅ: Max 5 almanackor per man. 
Som motiv på almanackan har vi valt att visa en Saab 92/53 i nyskick. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
GUSTAFSSON MARTIN 	PERSSON ROGER IVAN 	NORDIN FOLKE 
Måbärsgatan 17 	 Lövsta Säteri, Fröslunda PL 1019 
930 30 URSVIKEN 	186 00 VALLENTUNA 	870 16 RAMVIK 

0612/40041 
93F/60 	 96/62 EIJ 451 	 95/64 BXX 169 
93/56 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PÅMINNELSE:  Ni som behöver kederlister till 92-93 bör passa på, att best-
älla maroonröda och silverfärgade lister från Lennart Holmgren, Sandviken 
Enligt Lennart fattas det cirka 10 order på maroonröda lister och något 
mer silver. Detta är ett verkligt tillfälle för Dig som har bil eller ska 
skaffa framöver. Alla vet vi att kederlister är oerhört svåra att få fatt 
på i originalskick - och dessutom nya: Pris: ca 150:-/sats. 
Lennart Holmgren, Pelles väg 1, 811 52 SANDVIKEN 026/257015 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HÅKANSSON BO 	 SJÖBERG KLAS -GöRAN 	BAD KARIN ELISABET 
Kannmakaregatan 21 	Konvaljvägen 7 	 Hummelbacken 
532 00 SKARA 	 597 00 ÅTVIDABERG 	195 00 MÄRSTA 
0511/12241 	 0120/11586 	 0760/35531 
95/61 EBL 392 	 93/59 CGP 457 	 96/64 AY1 383 

ALLEN ROBERT(BOB) 
114 Kimberly Road 
Hamden Conn.06518 USA 
203-248-8798 
96/ 
93/58 

KANNER DON 

312-871-7652 
93 GT 750 

KREBS AL 
P.O. Box 72 
Holcong Pennsylvania 
18928 USA 
215-794-7098 
93/58 

 96/66 
93F/60 

STOCKINGER MIKE 
10832 W.Rockne Ave 
Hales Corners 
Wisconsin 53130 USA 
414-529-1830 
96/68 

MILLER BOB 
6701 N.Waycross Road 
Tucson Arizona 85743 USA 
602-744-4211 

SP 

SALVIANO DAN 
2731 W. Montebello 
Phoenix, ARIZONA 
85017 USA 
602-242-0389 
96/62 

ANDERSON STLVL 
2521 Payne Road 
Des Moines IOWA 50310 USA 
515-255-2433 
96/72 

CALLAWAY JIM 
3732 E. Cerritos(J) 
Los Alamitos CALIFORNIA 
90720 USA 
213-430-4864 
96/ 

CHAPMAN VALT 
73 Main Street 
Shelbourne MA 
01370 USA 
413-625-6147 
96/62 

Fortsättning följer på sidan 28. 
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För träffkomitån 

,exotai4aabeli  
Verner 

Tåsenveien 106- Oslo 8 Postgiro 2 35 59 23  
MEDLEMMAR I SVENSKA SAABREGISTRET INVITERAS TILL NORGESTRÄFF I 

LCIEN 
( se kartan ) I 

8.-11..JUNI 1984. (PINGSTEN) 

PROGRAMMET INKLUDERAR: 25 KM familjrally med frågor och prov, 

mini-marknad, tvåtakt-video, grillafton, gemensam framvisning av 

bilarna för offentlig publik, varierande underhållning, gemensam 

frukost varje dag och särskilda aktiviteter för barnen. 

Huvuddelen av programmet hålles LOrdag 9/6 och SOndag 10/6-84. 

ÖVERNATTING: GSV har reserverat tolv stugor på Lovik Camping i 

Loen, och dessavill bli "utdelade"' efter tur. Det-är naturligt-

vis ochså möjligt att tälta om ni vill. För säkerhets skull har 

viochså skickat prisförfrågningar till det lokala hotellet, i 

tilfälle vädret slår fel och alla stugor blir upptagna. 

GLÖM INTE ATT TA MED: Norsk valuta, lite reseproviant, prylar 

till tvåtakt-marknaden och: allt-annat-Som' interesserar dine med-

entusiaster, om du vill sälja eller bara visa fram. Ett fotoappa- 

rat är bra att ha, då Loen är ett av Norges vackraste naturperlor. 

GEMENSAM AVRESA FRÅN OSLO' FREDAG 8/6- 	Se nästa sida. 

   

   

UNDERSÖKNINGAR OM TRÄFFEN I ÖVRIGT, PRISER FOR HOTELL, STUGOR,m.m.: 

Kontakta Olav R. Faleide 
Pilestredet 100 
Oslo 3, Norge 

Tlf: 	02/60 22 67 - INNAN 1.mars 

Tor Ivar Volla 
(SSR-medlem nr.144) 



KARTA ÖVER RESRUTA FRÅN OSLO TILL LOEN -SAMT TIDTABELL 

START k1.09.30, FREDAG 8/6 -84. 

K1.09.30: Samlas vi ved Shell-stationen vid Karihaugen, 
ca. 6 km norr om Oslo när man åker på E6. Resan 
startar kl. 10.00. 

K1.11.30: Paus vid avkörningen till Hamar. Här kommer flera 
deltagare. 

K1.13.00: Matpaus på Lillehammer. Om möjligt en snarvisit på 
Norges enda privata bilmus6. Till k1.14.30. 

K1.16.00: Liten paus i Otta. VI träffer SAABentusiaster från 
Trondheim, och åker vidare tilsammans. 

K1.17.30: En halvtimmes vii på Pollfoss Turistheim. 

K1.19.30: Infart i Loen. 

Om det inte skulle passa att åka med från Oslo, vill det vara 
fint om ni kunne möta oss någånstans längs med vägen. I alla fall: 

VÄLKOMMEN SKA NI VARA!  



Torsionsjjiidring 

• Viruitunnelutprovad 
strömlinjekaross 

Självbärande akilkarnsa 

Hjulbas 2470 rnrre 

Största längd 3780 ',trut 

Skatt 70 kr. 

SAAB-92 
den nya svenska bilen 

i 	_ 	 • 	 4.• 
ereneka Aeroplan AB, gena under det Genade ~duffel. 

kuvro-z&.~14draiit-44.11-rtitlizfortg~gva pn e fs 

' lagkraft, sätter i dagarna efter tvi års intensiva före. 

redelser igång tillverkningen av den nya svenska bilen — 

en ekonomisk, slitstark och vacker vagn i den Låga pris. 

klassen. De första provvagnarna ha körts 1000-tals mil 

och prövats under de svåraste betingelser. 

Namnet Saab är en garanti för framsynt konstruktions. 

arbete, tör kvalitet i material och precision 1 tillverk. 

ningen. Någon orderskrivning eller kontraktsteckning 

har ännu icke börjat, men vi notera gärna redan nu 

Ert eventuella Intresse. 

o Ns 
too Akahneicii-criEw 

Ensamförsäljare: 

d -fl i LI P S 

24 hk 2 cyl. 2-taktsmatar 

Framhjulsdriven 

Hydrauliska bromsar 

Kuggstångstyrning 

Individuellt fjädrand,o hjul 

1111CSIATM4 117, STOCKHOLM. TtL NAMNA148014 "IlLPAI-41537"/ UTSTÄLLNING, 5211.4N0VÄGIN 7 A. reL NAMP4AM109, "91.111.111 801145 811,80U 

aöresota 	 MALMÖ 	 IIÄLSI14G10110 X.4autwo Afracdffnia umberws 	Natudetwa 	unsALA 
	

sUMOSVA 
Cledleme14444o gui44144 2 ed, 014441•441.4 15.17 1451.4.444.4 29 51.4.0.444 

	
9telq444.1 15 
	

Äqaten 23 	Skockhols.... 28-30 1.1 14,444444 32 5.344~ 20 t4rirs4414. 

Tet 19 2530 	T41. "910144.44. 8i1b44.44'• 	1o1. 208 110 	TU. 150 95 
	

Tog. 7000 
	

TU. 399 30 	TU. 34000 	Tel. 391 60 
	

Tok 7149 	Tel 557' 



Den nya svensk& tvådörrars små-
bilen, Saab-bilen. presenterades på 
onsdagen Mr motorfolk och p  
Den slog genast an både genom sina 
tekniska finesser och sina yttre for-
mer. Om två, år beräknar man att 
företagets fabrik i TroUhattan skall 
tå 1 gång serietillverkningen. Priset 
torde med dagens prisläge och valuta 
hålla sig omkring 5.000 kr. 

Konstruktören av den nya bilen år ci-
ilingenjör Gunnar Ljungström, son till 
urbln-Ljungström. De yttre linjerna har 
:formats av artisteri Sixten Sason. Bilen, 
an tills vidare kallas Saab-92, har fribä-
inde helsvetsad stålkaross. ram saknas 
Itsä, axelavståndet är 247 cm, totallång-

en 378 och bredden 164 cm. Motorn är 
t BOO kbcm tvåtaktsmotor, som utveck-
,r 24 hkr, vilket .ger bilen en hastig-
.et,av styvt 100 km pr timme. Hjulen 
ir separatfjädring enligt törslonssystem. 
romarna Sr hydraulLska. Motorn är 
- ärstalld längst fram under huven, dit 
:kaik växellåda. generator och start:no- 
•r förlagts. Detta i förening med att 
an, eftersorn vagnen är framhjusdriven, 
ipper kardanen ger god plats för fyra 
Irsoner i bilen. Tornvikten år 700 kg. 
Map har lagt stor vikt vid att ge Saab-92 

fördelatkig aerodyr  m i...k  utformning 
.in möjligt. Undersidan är alldeles slät 

och karossen har prövats i vindtunneL 
Reservhjulet år infällt under vagnen. 

Tillverkningen skall som sagt ske 1 
Trollhättan, dar man när serien av J 21 R 
är färdig får 16.000 kvm golvyta ledig för 
produktionen. Den första karosseripressen 
har redan anlänt från Amerika, och 1 bör-
jan av 1949 hoppas • man kunna sätta, i 
gång. 

Saab-92 finna hittills byggd 1 två exem-
plar, Varav det ena 1 över ett års tid 
körts av rikspokalsegraren ingenjör Olof 
Landbii. Vagnen har helt motsvarat för-
väntningarrui, och ingenjör Landbil äm-
nar i årets perkaltävling ställa upp med. 
Saaben. 

BENSINTJUV FICK 
VILLKORLIGT 

Från Dagens nheters korrespondent. 
HÄRNÖSAND, onsdag. 

Vid Ångermanlands s-ira domsagas hä-
radsrätt dömdes på onsdagen en 213-årig 
lastbilschaufför. från Alandsbro till B måna-
ders straffarbete, villkorligt, för bensinstöl-
der. Från augusti 1946 till april 1 år hade 
han vid upprepade tillfällen olovligen till-
ägnat sig bensin från en bwsinstation till-
hörig en handlande. Handlanden uppgav att 
omkring 2.000 liter bensin försvunnit Rät-
ten dömde honom att ersätta den stulna 
bensinen med 400 kr. 

G/R-G 
Den nya svenska småbilen klar; 

lätt framhjulsdriven,. tvådörrars 

Saab-92 ologra ferad i naturen. 
• 

Nya folkbilen 
skall ersätta 
flyg hos SAAB. 

SAAB i Trollhättan skall läggs om 
hela sin produktion och i stället för 
flygplan börja göra den nya folkbilen, 
för vilket ändamål jättelika presema-
skiner inköpts från USA. Kronan till 
den största pressen, som nyligen anlänt 
till Göteborg, var så tung, 87 ton, att 
hamnkranarna knappt kunde klara den 
i land! 

Climtar .från Trollhättan och dess 
industrier i artiklar på sidan 8. På 
sidan 9 läses om visningen i Linkö- 

-• ping av den nya folkbilen, 30111 »Ya* 
,på tre•bilder här nedan. 

SAAB 
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SAGAN OM DEN PUTTRIGA BILEN, OCH BROTTAR-HILMA 	 000 
000 
000 eller 	 000 

ÄVEN GAMMAL KÄRLEK ROSTAR 	 eS>ag 
439 
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Det var en gång en liten bil som hette Saabina. 
Hon stod i ett skyltfönster och kände sig inte så särdeles nöjd med till-
varon. Alla som kom in till bilfirman köpte dom andra bilarna som stod in 
till och brydde sig inte alls om henne, fastän hon sträckte på sig så det 
knakade i karossen, och blinkade förföriskt med halvljuset, varvid hon la 
-ddade ur sitt batteri och inte orkade starta när någon till äventyrs tog 
sig till att vilja provköra henne. 
Men så en dag kom det in en stor grov kvinnovarelse till bilfirman, islan 
dströja, säckiga jeans, och en Havanna 2 i mungipan, svärande som en rall 
arboss, och vrålande på an förskräckt försäljare som hon lyfte upp och 
daskade i skrivbordet så att pärmar och avbetalningskontrakt seglade som 
konfetti på kontoret. 
- Vad ska ni ha för den där jädrand skunken, därborta i hörnet? skrek hon. 
- 12.000 kronor t stammade försäljaren nervöst. 
- En gång tillU Vrålade hon. 
- Ja, 10.000 blankt, då... hackade försäljaren förskrämt, men då får niii 
ingen rad...aaj... det får ni, ja, radio med i köpet... stönade han, när 
hon vred upp ena armen på honom bakom ryggen. 
- Ja, så ska det låta, sade hon och gav honom en riktig smällkyss mitt på 
munnen. 
- Jädrans människa: Ta åtminstone ut cigarren när ni ska pussa folk,skrek 
bilförsäljaren hjärtskärande, och spottade glöden på heltäckningsmattan . 

Så var det dags för provkörningen, som vanligt vägrade Saabina attstarta, 
men nu åkte hon på.en vals som hette duga. Brottar-Hilma, som kärringen 
kallades av sina 8 avverkade män, knuffade ut Saabinå på gården, ryckte i 
motorbromsen och sprang ljudligt svärande igång bilen som startade med en 
ljudlig knall ur avgasröret. Försäljaren, som hette Johansson ( och är nu 
bosatt i Venezuela, där han föder upp krokodiler) satte sig bredvid Hilma 
och spände fast säkerhetsbältet extra hårt, och tänkte vemodigt på sina 
Il barn och fru. 
Saabina försökte nu att jäklas lite extra med Brottar-Hilma och tjuvstann 
-ade så fort hon lade in en växel, men efter att ha fått en spark i ändan 
så det sjäng i karossen av en känga med storlek 45, så ändrade hon sig å 
fogade sig i sitt öde, att hamna i händerna på denna kvinnliga "hulk".Hon 
blev ju i alla fall såld. 
Rivstart, rakt ut på vägen under ljudliga protester från norr och söder-i 
från kommande trafik, och från en cyklist som hoppade över häcken hamnade 
över en solbadande blondin samtidigt som hennes man kom ut från redskaps-
skjulet. I med 4:an, och både Johansson och Saabina stönade förfärat när 
dom snuddade ett gatukök, och med nöd och näppe lyckades undvika att san-
era en trottoarservering. Färden gick vidare upp mot gamla stan, det här 
händer nämligen i Stockholm, och med 8000 varv på motorn vrålande dom för 
bi vaktkurarna vid slottsbacken varvid vaktposterna dök in i burarna och 
tappade allt intresse för turisterna. 
Efter en tur runt Stortorget, nerför Storkyrkobrinken, och med full galopp 
tillbaka ut mot Ringvägen på söder, så hade Johansson fått nog, och gjorde 
skyndsamt upp affären med Hilma, och tog därefter en taxi tillbaka till 
firman. Det var nu han fick iden till krokodiluppfödningen och det måste 
ju vara en lugnare tillvaro på äldre dar. 
Hilma och Saabina for nu ut mot Vaxholm, där Hilma bodde ensam på en liten 
gård i mil från själva city. Många höns, en ko och åtta hundar plus halv 
vild katt som sov i uthAset, och aldrig kom in i själva huset, mer än när 
det vankades strömming. 



Saabina fick ställa sig till ro i uthuset tillsammans med en gammal Fer-
guson som var, eller åtminstone hade varit Röd, två harvar, en plog och 
20 årgångar av Hemmets Veckotidning, däri bor 9 familjer av möss. 
Vilken start för stackars Saabina, hon trivdes inte alls i den nya miljö 
utan stod och slokade med framskärmarna och kände sig raggig medans lack 

-en tappade all sin glans, precis som en sjuk hund, hon längtade tillbaka 
till kompisarna På firman, den där jävla traktorn stod ju baka och drog 
fräckisar hela tiden, han var väl tankad med 100 oktan, förståss, slusken. 
Några dagar senare så var det dags för veckohandlandet, och BrottarHiIma 
hävde sig in bakom ratten och vred om nyckeln, whä-whä-whä-whä-whä-whäwhä 
- Starta: Skrek Hilma. 
- Whä-whä-whä-whä-whä 	 
- Vill du inte, ditt eländiga kryp:: Hilda vrålade högröd i nian. 
- Whä-whä-klick, sade Saabina, tjurigt. 
- Dra du åt helsicke, ryade kärringen, slängde igen dörren så att vind-
rutan flög ur, varvid Hilma hoppade upp på traktorn som givetvis startade 
ögonblickligen, och drog ut på köpturnå. 

Saabina stod där hon stod, ledsen och övergiven, fullständigt tillintet-
gjord med vindrutan liggande på motorhuven. 
Ett par timmar senare kom Hilma och traktorn tillbaka från Waxholm City, 
och parkerade utanför dörren där Saabina stod. Ett rassel av kätting hör-
des och Hilda krokade kättingen i kofångaren på Saabina och började släpa. 
Hon slog till alla bromsar som fanns, hon tog i så att ledningarna knaka-
de av ansträngning,till slut så small det till, och huvudcylindern sa upp 
sig. Hilma och traktorn drog ut stackars Saabina över ladugårdsbacken och 
ställde henne under en stor alm som växte nere vid ett utrangerat torrdass 
varvid Hilma satte tillbaka vindrutan På plats med orden: 
- Här kan du stå tills fan tar dig, ditt skrälle, vill du inte, så skall 
jag inte tvinga dig. 
Därefter körde Hilma in traktorn bland bråten, stängde dörrarna och klev 
in. Tiden gick med regn och rusk. Saabina var knappt medveten om att hon 
•e+de längre. Hon grät_sig till sömns varje kväll och längtade tillbaka 
hem till bilfirman och kompisarna där. 
Lacken bestod nu mest av svarta rosor och fågelskit, nerfallna grenar 
draperade hennes rostangripna kaross. Det hade gått flera år, och däcken 
vax sedan länge tomma på luft, men trots allt så spirade en liten gnista 
liv i hennes inre. Ibland så kom faktiskt några barn och lekte med henne 
och hon log stillsamt när dom brummade och vred på ratten, och hon levde 
upp vid dom få tillfällen dom kom dit. 
Men så en dag så stod det en yngre man och tittade fundersamt på henne och 
han gned sin haka medan han talade med den där förhatliga Hilma. 
Hörde hon rätt?? Gjorde de upp ett pris?? På henne?? pet spratt till i ka-
rossen och ett jubel tornade upp sig ända ner i växellådan. Men det tynade 
sakta bort när dom försvann åt varsitt håll, och när mörkret föll stod vår 
Saabina fortfarande kvar på sin plats under almen. Veckorna gick, men ing-
en större förändring skedde tills plötsligt en dag... 
In på gården kom det en bil med trailer 
efter och under Saabinas nos kom det en 	k_,‘ ,5 

Men hennes farhågor var ogrundade, efter 
flera timmars färd kom dom till ett gar- 
age och där blev hon inställd och upp -  
pallad, ljust, varmt och skönt, med en 
stor ståtlig Volvo bredvid, Hon blev ren 	QTA Aeågdn 7  . 

— " .- 

tvättad, lite generad, gamla bilen, stå,  _,- ./ där och rodna, det syntes väl inta så väl  
,--  - 

domkraft, och en kvart senare stod hon  uppe på trailern. I/ 
Saabina var inte i stånd att tänka , så 
lycklig var hon, men så for det en tan 
ke genom henne, skulle hon skrotad bli? 
En iskall kåre svepte genom hennes ros-
tiga kaross, det fick inte ske, hon har 
mycket kvar ännu att ge, bara hon fick 
chansen att bevisa det. SNÄLLA::: 



hon var ju röd förut, även om lacken var ganska så risig just nu. 
Dagarna gick och ingen brydde sig om Saabina. Så en dag kom en skock 
ungdomar och tittade på henne, 
- Se på tusan, sa den ene, en skäggig, kulmagad drummel med en ölburk 
i bakfickan, en Sport-62:a, det var längesen. 
- Ja, sa en annan, jag ska försöka få bil av den igen, kärringen som 
hade den innan fick den aldrig att gå någongång, så jag fick den för 
en tusenlapp: 
Så förflöt ett år, och dagen kom när Saabina åter stod i sin strålande 
glans ute i solskenet, glatt puttrande och lyckligare än hon hade varit 
någongång i sitt 21 åriga liv, tack vare en förstående herre som i henn-
es förnedring sett att hon fortfarande under all skit och rost hade något 
kvar att ge. 
Nu följde en underbar tid för Saabina, nu sprang inte slottsvakterna och 
gömde sig när hon kom, trottoarserveringarna stod kvar där dom stod, och 
gubben som hamnade på den solbadande blondinen har nu repat sig efter de 
skador han fick av den gräsklippare som han fick trädd över axlarna av den 
äkte mannen. 
En fot mosade hon dock ute i Vaxholm vid ett tillfälle, gissa vem hon 
råkade på där?? Rätt, Brottar-Hilma. Hämnden är ljuv: 

-----------------skrivet av ROLF ÖSTERBERG, MUNKFORS 	 
■■■■■■■■■■■■■■■ 
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Rolf, han har skrivit flera trevliga berättelser som jag kommer att pub-
licera i tryckt form framöver. Tack ska Du ha, Rolf, Bra skrivet: 
	-------- 

Apropå Saabar, och litteratur om detta märke, så kommer Tore Serrander 
Luleå med lite fina tips: 
FRÅN TVÅTAKT TILL TURBO, Saabs tävlingshistoria 1949-1979 
skriven av Anders Tunberg, utgiven av PMP AB /Rally Sport Uppsala 
96 sidor många actionbilder. Beställningshummer ISBN 91-7260-354-2 

SAAB, THE INNOVATOR, skriven av Mark Chatterton på engelska 160 sidor 
ISBN 0-7153-7945-3, utgiven av David X Charles Bruel House, Newton Abbot 
Devon. Mycket av innehållet i denna bok återfinns i den första men den 
engelska innehåller mer tekniska data. 

SAAB FÖR SAAB skriven av vår hedersmedlem Gunnar A Sjögren, utgiven av 
WEZÄTA AB 1976, en klassiker som är slut från Saab, några få ex har dock 
Saabregistret fått för utdelning, så passa på Du som saknar den. 

ALLA SAABS SPORTBIT4R, Sonett, 94 och 97 m fl av Björn Svallner. 
ISBN 91-85496-18-9 från Allt om Hobby AB, Box 9185 102 73 STOCKHOLM 

TORES SAAB SPORT-TIPS: 
Extraljusen till Sport före 1964 kan även hittas på polisbilar och mili-
tärambulanser. De satt på taken med röda glas ev vita dimljusglasen: 
Eventuellt kan man göra gipsavgjutning i polyesterplast-glas och polera 
upp dessa i brist på annat: 
Extraljusen är av Hellas fabrikat med typnummer 77200 med ca 130 mm ute-
diameter och 70 mm djup. 

Packningssatsen till skivbromsarna fram har samma artikelnummer som till 
nyare V4:an. Jag tror dessutom att man kan svarva ner V4:ans bromskolvar 
så att de passar sporten, gäller längden, diameter är lika, ev svårig-
heter kan förekomma då kolvarna är förkromade. 

•■■••••■■•■••■■■■ ••■•■■••••..... 



Att vara "sambo" ;ed en SAAB-fantast 

Så sitter man här igen. "All by myself" som någon sjunger i en 
visa. Ja, helt ensam är jag inte. Vi har en liten tjej, född i slu-
tet av mars, som kräver mycket uppmärksamhet. Hur har han hunnit 
med det...? Min "sambo", känd som Janne Saab, ligger i verKsta'n 
som vanligt. Han hinner inte mer än hem från jobbet, slänger i sia 
lite mat, på med overallen och se'n... verksta'n!! Vardag eller 
helg? Det spelar ingen roll. Det finns bara ett son gäller och det 
är SAAB. 

Ett gammalt talesätt uppifrån Norrlandsskogarna säger "vart jag såg, 
såg jag såg vid såg". Här i byn på ön i ästersjön, där det inte 
finns så mycket skog, säger man istället "vart jag ser, ser jag 
SAAB vid SAAB". Det är inte en bil i verksta'n, inte två heller utan 
tre (där får inte plats fler). Ja, seri, är det 3 st i dubbel-
garaget i vårt hus, ett tiotal i olika redskapsskjul + ett inte 
helt oansenligt antal ute på gården (4 i skrivande stund). De är 
av blandad kompott; de flesta under renovering, en del ren skrot 
att plocka delar från, men här finns även en och annan "pärla". 

Jag undrar hur många gånger den käre Janne sagt "-Nu lovar jag att 
inte skaffa fler bilar. Jag måste få ordning på dem jag har först". 
Men så dyker det upp en annons, en arbetskamrats kompis kompis o dyl 
så är det klippt igen. Ju äldre desto bättre."-Vi kan väl åka och 
titta i alla fall?" Sagt och gjort - vi ger oss iväg, hela famil-
jen. Och, som ni kanske förstår, oftast blir det affär av och så 
har vi en bil till att försöka hitta tak till. Vi kan snart öppna 
museum. Den "yngsta" SAAB:en är en 96-71 och den äldsta en 92-55. 
Naturligtvis ska det helst vara tvåtaktare. Småpojkarna här i byn 
kommer och kollar hur arbetet fortskrider ibland. Det "luktar." ju 
så gott om "di gamle" när de är igång. 

Själv är jag inte helt ointresserad heller (då hade man väl inte 
stått ut i så många år). Jag kan både slipa rost och putsa krom. 
När det är provkörning på gång, under renoveringarna, kör jag 
gärna själv några varv på gården, även om tiden räcker sämre till 
för SAAB nu sen Petra kom. Men en sådan fanatiker som Janne är, 
det blir jag aldrig. 

Hela släkten är mer eller mindre inblandad i "SAAB-härvan". När 
det gäller annonser om delar o dyl rycker Jannes mamma in och 
hjälper till att ringa. Hon kan ha riktigt långa och givande sam-
tal, enligt henne själv, med säljare/köpare runtom i vårt avlånga 
land. Brodern, Jannes alltså, i Stockholm blir inkallad när det 
gäller delar, i det området, som behöver beses före Köp. Min far 
får ställa upp med bil och kärra när något objekt ska hämtas om 
det inte är så nära så Jannes pappa kan ta traktorn... Ja listan 
kan göras oändlig. 

Jodå, han är fortfarande i verkstan, men jag klagar inte, man vet 
åtminstone var han är. Nu finns det tillfällen, om än få, då han 
håller sig inne. Ett av dessa är när "Bakrutan" kommit. Oh, vilken 
välsignelse denna tidning är. Vi får ha honom inne hela kvällen. 
Han läser, visar, berättar, minns, ja han har minst sagt en nej-
kväll (denna kväll kan vara i flera kvällar om det vill sig väl). 
Nästa kväll, när Janne är i verksta'n igen är det min tur att leta 
fram "Bakrutan". Man måste ju hålla sig ajour med vad som händer 
utanför blöjbyten, overalltvättar etc. 

Till alla er som orkat läsa igenom mina tankar vill jag säga-Väl- 
komna in när ni har vägarna förbi. 	Vi är, som ni kanske förstår, 
hemma för det mesta. 	 Jan Johansson Lena Larssor 

Störlince pl 3048 
"SAAB-änka" 	387 00 BeRGHOLM _ 

0485-542 42 



Vet du att; , 
O slitna tändstift kan öka dina 

bensinkostnader med flera 
100 kr/ år. 

O om du kör i 70 km/tim istället 
för 90, minskar du din bränsle-
förbrukning med 15%. 

O ett olastat takräcke ökar ben-
sinförbrukningen med 5%. På 
2.000 mils körning blir detta 
drygt 160 kr. Det är kanske mer 
än själva räcket kostat dig. 

O ont du chokar fel kan din ben- 
sinförbrukning öka med 1/3. 

o bensinförbrukningen ökar med 
närmare 50% vid en racerstart. 
Starta därför mjukt! 

O om du kör mjukt så kan du 
minska din bensinförbrukning 
med 1/4-del. 

O för lågt ringtryck under 2.000 
mils körning kan kosta dig näs-
tan 200 kr i extra bensin och 
onödigt slitage på däcken. 

Spartips för bilisten 
Denna folder har utarbetats av Energisparkommitten, Industridepartementet, Fack, 103 10 Stockholm 

Så här kan det gå! 
Även om de flesta bilister inte 

kommer i en så pinsam situation som 
föraren på årets bild. 

Men handen på hjärtat nog har vi 
väl lite till mans blivit överraskade 
över hur fort bensinen i tanken tar 
slut. 

Det måste inte vara så. De flesta 
kan köra bil sparsammare och det 
lönar sig. 

Om Sveriges alla bilägare min-
skade bensinförbrukningen med en 
liter i veckan skulle vi tillsammans 
spara 124800000 liter per år. 

• 



SAABTRÄFFEN i MÄRSTA  
SOM HÖLLS DEN 22/8 1983 blev en liten succé för arrangören Börje Eriksson. 

Han skriver följande om träffen och om de som kom: 

Jag vill först tacka alla som hade möjlighet att komma och hoppas att 
ni fick önskat utbyte av träffen. Kanske vaknade renoveringsåteilen till 
liv igen hos några med slumrande renoveringsobjekt i gömmorna. Några gam-
la bekantingar från Sigtunaträgfen kom, men många nya medlemmar dök ochså 
upp, och det var verkligen kul att tå många hade möjlighet att komma. 
Intresset och entusiasmen var det inget fel på, liksom vädret, det var sol 
i överflöd hela dagen. 
Vi skulle träffas kl 10.00 och efter en uppsamlingstid på nästan 1,1. timme 
stod det slutligen 18 st gammelsaabar i en lång rad på den stora parkeringen 
utanför centrum. 
SAAB-bilar mellan 1954 - 67 fanns representerade. Förutom 92 A-modellen var 
det i stort sett bara kortnos sport och 95-modellen som saknades. 

Björn Hedlund med familj fanns på plats med läckra ABA 900. 93/56. 
Roger Isberg med familj och fina GSM 151. 92/55. 
Yngve Ekberg hade ochså med sig en 92:a Ml' 140. Han hade ochså tagit med 
kylarslangar och vindrutetorkarblad. Åtminstone slangarna var slut på några 
minuter, så de var tydligen uppskattade. 
Inge Lundberg med familj kom i två ekipage, dels 96/64 BPF 215 och Opel Blitz 
buss där Inge plockat med sig en del smågodis ur sina gömmor. Bra Inge: 
Registerhållare Lennart Frostelid hade övernattat hos bekanta i Stockholm 
och kom i ASF 822 96/62. 
Ale Engvall tog sin fina 93/59 LAY 122 till Märsta på biltransportsläp då 
växellådan inte var helt kurant. 
Ulf Rasen och Leif Lundberg med AGN 974 96/60 i mycket fint originalskick. 
Bill Isaksson med ANT 859 96/61. Bilen var ett bra renoveringsobjekt från 
början och renoverades under vintern 82-83. Den fick under semestern i 
Norrland och Norge bekänna färg. Vad sägs om en bränsleförbrukning på 0,58 
liter per mil?? Ändå är ju inte Norrland precis platt och bilen har även 
rullat på gropiga grusvägar. Ett tips: Bill har monterat in.en högeffektspole 
och BMW:s brytarspetsar som är lite hårdare: 
Östen Berger hade den ovanligaste bilen. En 96/67 Monte Carlo tvåtakt. 
Kees och Ada de Graaf från Holland semestrade i Sverige och passade på att 
komma till träffen. Kees har på sin bil monterat elektronisk tändning. Han 
har gjort om ett system från en 6-cyl till 3 cyl. Bilen är ytterst tillför-
litlig och har rullat i två år utan att Kees har rört tändsystemet utan en-
dast bytt stift. 
Hasse Eklund med sin 93F kan nog få vilken originalfanatiker som helst att 
falla i trance. Vilket jobb: I stort sett original utvändigt, förutom spoiler 
lack och fälgar, men med en V4:a i en kortnos. Bilen var verkligen läcker 
både under huven och inredning/underrede. 
Unge Saabentusiasten Matthias Rosvall åkte till träffen i en 99:a med föräldrar. 
Lånad 99:a åkte även Jan Jonasson med fästmö som skulle fara vidare på semestern. 
Gösta Johansson hade för tillfället ingen Saab körklar utan kom i sin Opel 
Olympia Cabriocoach-56, mycket fin. 
Åke Liljekublm hade åkt tåg ända från Gnesta. Saabandan finns minsann: 

Efter att ha bekantat sig med varandra och tittat på bilarna började många 
kasta trånande blickar på matsäckskorgarna. Efter att tidigare ha kikat runt 
på olika ställen tyckte jag att Arlanda-badet skulle vara lämpligt. 
Efter denna information körde hela karavanen de 6 km till badet där vi tog 
den stora grusparkeringens långsida i besittning. Gräsmattan är cirka 260 
meter lång fram till vattnet varför det var mycket gott om plats att ta sig 
ner på. 



De som blev lite extra sugna i hettan åkte till macken några hundra meter 
bort och köpte bullar och förfriskningar. 
Sedan mera bilprat, tittande och diskuterande. 
Alla familjemedlemmar var sedan med och valde "FINASTE SAAB". Lennart hadO 
med sig ett pris, bestående av några teckningar i format större i färg-
tryck med olika Saab-motiv. 
Flest röster fick ABA 900 Björn Hedlund, Iggesunds 93/56. Grattis: 
Roger Åsbergs 92:a/55 och Hasse Eklunds 93F fick ochså många röster. 

Så åkte olika litteratur upp i dagens ljus. Lennart bl.a hade fått låna 
med sig G.A.Sjögrens original försäljningsbroschyrer i färg från 1950 och 
framåt. Även tidningsurklipp, originalfoton, motortidningar från 40-70 talet. 

Vem har vi här, om inte Mr Börje Eriksson himself, mannen som tog initiativet 
att starta Saabregistret och som ochså höll i Stockholmsträffen i år. 
Den andre mannen har på mycket kort tid blivit mycket populär i Sverige med 
sin Saab 93. Han heter Cees de Graaf och deltog med sin fru Ada på Ölands- 
träffen och Stockholmsträffen. Hans 93:a är av modell 1959 och är bl.a utrustad 
med 2 specialtillverkade cyklar av sportmodell för Cees och hand fru: 
Ett mycket charmigt par som vi hoppas få se mera av nästa år. 
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Jan Perssons 96/64. Börje Eriksson kom i lånad 
93/59, Kjell Borgestigs 96/65 i bakgrunden. 

Cees de Graaf beundrar Östen Bergers MC/67 
Östen och hans son Jonas står bredvid. 

Matthias Rosvall, Mellösa har länge 
längtat efter en egen bil, och då ska 
det va tvåtakt, förståss: 
Bilen bakom är Inge Lundbergs 96/64. 

Lennart hade ochså med sig en ruskigt 
tjock pärm med foton på registrets 
bilar och kopior på gamla besiktnings-
instrument. Instrumenten har inskaff-
ats för att kunna följa upp bilarna 
genom åren, så alla gamla reg nr är 
välkomna: Klockan går ju alldeles för 
fort vid sådana här tillfällen men jag 
tror att det var vid 5-tiden som vi 
helt avlsutade träffen. 
(Börje missade att notera 3 deltagare: 
Lars-Åke Karlsson, Anita Edberg och 
Anders Förare alla från Uppsala som 
åkt till storstan speciellt för vår 
träff.)Red:s kommentar 
Sedan en sak till, ytterst viktig: 
Då Saabledningen tyvärr, tyvärr missat 
det här med gammelsaabar och skrotat 
det mesta, finns det nog ingen annan 
möjlighet, än att vi själva i mån av 
plats och tid går runt på skrotar och - 
gamla bilfirmor och försöker rädda de 
delar vi kan för att även i framtiden 
hålla våra entusiastbilar igång: 

"HÅLL DIN SAAB UNG" Hälsn Börje. 

Som en kommentar till träffen kan 
man säga att den var välbesökt och 
att de flesta deltagarna nog var lite 
inställda på ett litet rally eller 
andra aktiviteter. Men rally förutan 
aå hade vi jättetrevligt och kommer 
gärna igen nästa år till Märsta: 

Ny medlem: Bill Isaksson visade upp 
en nyrenoverad 96/61. Mycket fint 
jobb, Bill: 



VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS TRÄFFAR:::- 

Nu är äntligen årets träffar bokade. Kul att antalet träffar ökar och 
att antalet nya förmågor som vill hålla i egna träffar ökar: 

Vi börjar åt den Norra landsdelen där följande händer: 

20/2 Garageträff i UMEÅ. Vi träffas kl 19.00 på skymningsvägen 21 och 
Rolf Broman, som håller i träffen bjuder på kaffe med fika. 
Vi som kommer får hjälpas åt med planeringen inför sommarens UME-TRÄFF. 
Rolf hoppas naturligtvis på stort deltagande från Umeå med omnejd. 

26/5 Den 26 Maj bär det av till MÄRSTA igen. Märsta ligger som alla numera 
vet strax utanför Stockholm mot Arlanda Flygfält. Börje Eriksson har 
lovat hålla träff med start kl 10.00 på Centrumparkeringen Märsta, 
samma plats alltså aom i somras. Picknick-korg medtages, plus delar 
och litteratur av intresse för tvåtaktsvänner. 	0760/18169 
Mera informationer: Börje Eriksson, Sätunavägen 233, 195 00 MÄRSTA 

8-11/6 Ja, då, mina vänner bär det av med spång till vår västliga granne 
NORGE och deras Gammelsaabens Venner, som slår på stort i år och 
inbjuder oss till Pingst-träff i LOEN. Ett långt härligt rally är 
bokat och mer informationer finns på sidan 9-10. Välkomna Svenskar: 

30/6 Sedvanlig träff i BJÖRNEBORG, hos registerhållaren(Redakteuren). 
Vi samlas kl 11.0• 1  och det blir samma plats som i somras, bakom 
Björneborgsi Järnverk. Jag tänkte bjuda på en rallyslinga, med mat-
paus efter vägen. Jag skall även försöka få någon kändis som har 
med Saab att göra att ställa upp för dagen. Jag kan dock inte 1001% 
lova att jag får tag på någon. På kvällningen blir det grillkväll, 
så Ni är välkomna så många som vill. Ta med delar litteratur och 
ta gärna familjen ochså: Det är alltid trevligt med damer och barn. 

5/8 KARLSKOGA-TRIFFEN i år hoppas vi mycket på, inte minst för att WHEELS, 
den stora motortidningen bjudit in oss. När vi för ett par år sedan 
ställde upp i Örebro, så kom väldigt mycket folk, och inte skall det 
väl bli färre i är? Kl 10.00 ställer vi upp oss på anvisad plats, 
inne på utställningsområdet, bra väder garanteras givetvis, då man 
på WHEELS brukar ha en otrolig .tur med sådant. Omröstning om snyggaste 
Saab, pris till längsta resväg med tvåtakt och pris till äldsta bil. 
På kvällningen smakar det säkert gott med grillkväll i Björneborg med 
Saabprat in på småtimmarna för de som orkar. 

19/8 VARA-TRÄFF hos bröderna Andersson, Vara. Var och en som varit medlem i 
Svenska Saabregistret kan inte ha undgått lägga märke till Bröderna, 
som de allmänt kallas. Lennart och Anders får hjälp från Ingvar Leijer 
och Sören Karlsson, och detta garanterar för en fin träff. 
kl 10.30 samlas vi på Varaslätten för en rallyrunda. Närmare informa-
tioner kan fås från Bröderna, telefon: 0512/34092(Anders)0512/20515 
(Lennart) eller i nästa Bakruta. 

25/8 Den 25 eller 26 Augusti planeras träff i UMEÅ. Rolf Broman har tills 
dess fått fram ett helt kördugligt program, det är jag säker på. 
Mera om träffen i nästa Bakruta. 

AUG ÖLANDSTRÄFF ska det bli även i år, med samma fina ledning vi hade 
i somras. Lennart Mattsson och 011e Johansson. Något program är inte 
klart ännu, men till nästa Bakruta vet vi mer. 
Troligtvis blir träffen av efter industrisemestern. 

8 träffar klara. Inte dåligt, i fjol klarades alla träffar av utan 
problem, och faktiskt hade vi tur med vädret ochså::: 
Ni är samtliga välkomna till åtets träffar, gärna med familj och 
glöm inte kameran, Du ångrar Dig bara efteråt::: Vi ses i sommar: 



GUSTAFSVIK- öPPET HUS PÅ SAABFABRIXEN I KRISTINEHAMN  

Saab Scania har i många år haft 2 fabriker för tillverkning och montering 
av Saabdetaljer till 96-99-900-modellerna. 
På 60-talet renoverades motorer och växellådor av specialister, krockskad-
ade bilar reparerades på fabriken, men denna del är numera nerlagd. 
Idag tillverkas inredningsdetaljer i svart plast, armstöd i färgad plast, 
solskydd, ledningsnät, bakaxel, framvagn, lager, stolar monteras(chassin) 
stoldynor och baksätesdynor gjuts både till "vanliga"900 som till lyxmodell 
dörr och sidoklädsel gjuts, m.m. m.m. med andra ord, den största delen av 
Saabs behov av plastdetaljer kommer från Kristinehamn. 
Nu har man fått överta en f.d. båtfabriks lokaler, lite utanför stan mot 
Karlstad till. Men lokalerna räcker inte till, men delar på utrymmet me§ 
en ny liten båt-tillverkare, vars framtid är oviss, och man har byggt ett 
nytt skepp för tillverkning av detaljer till den nya Saabmodell som kommer 
om ett par år. Detta skepp är i stort sett klart nu(jan-84) och man börjar 
flytta in så smått. 
Men nu till dagens aktiviteter: 
Den 9 Oktober var det dags att visa de nya lokalerna för de Saabanställ-
das familjer och övriga inbjudna. Som extra dragplåster lovade man visa 
rallyfilmer på video och måsvingesaaben, byggd av Mellberg, Nyköping. 
Man hade ochså bjudit in Svenska Saabregistret att visa upp några bilar. 
som kunde representera registret och som kunde dra publik. 
Så jag började ringa runt till medlemmar på orten, och lite längre bort, 
som jag visste hade fina bilar, 9 bilar anmäldes till slut: 

HANS EKLUND, Enköping Saab 93F/60 BNB 239 
SIWERT BRAHN, Arvika Saab 96 /64 AZH 986 
PETER JOHANNESSON, Karlskoga Saab 96/64 ASU 077 
ROLAND PERSSON, Linköping, Saab 92/53 JMF 795 
LENNART/ANDERS ANDERSSON, Vara, Saab 92/56 AZN 502 
LENNART FROSTELID, Björneborg Saab 95/61 EFT 895 
LENA HERBERTSSON, Kristinehamn Saab 96/66 AZS 292 
NILS ERIKSSON, Kristinehamn, SAAB 96/66 AX]) 511 
KARL-ERIK MÅNSSON, Karlskoga, Saab 93/57 ASC 883 

Av dessa 9 så uteblev båda 96/66:orna av någon anledning, och vi kunde 
visa upp de övriga. Bild på evenemanget kan ses på sid 2. 
Efter uppvisningen av bilarna åkte vi hem till Björneborg för eftersnack. 
En kul träff i miniformat, vi tackar för att vi fick vara med på Saab-
dagen, och tackar även Anita-Maria Karlsson, Saab för foto± på sid. 2. 

Jag kan väl ochså nämna att för underhållningen stod en grupp SQUARE-DANCERS 
från Björneborg, och en trollkonstnär, ochså från Björneborg. 
Vidare var Saab Scanias musikkår uppställda inne på fabriken när vi gick 
förbi, och deras musik hördes i hela fabriken. 

Det fälldes många glada kommentarer om bilarna, särskilt de båda ombyggda 
bilarna, Hans Eklunds Saab 93F med 99-stolar och sonett-instrumentering, 
och otäckt fräsch lack, och Siwert Brahns 96/64, sänkt med guld-lack och 
fenderskirts för bakhjulen. Helt ombyggd: Siwert har även lyckats få in en 
svängbar förarstol, som blev beundran av samtliga deltagare. 
Roland Perssons Saab 92/53 var den bil i originalklassen som drog mest pub-
lik. Roland har under många år renoverat upp en "skrothög" till pärla, och 
vi måste beundra hans fantastiska arbete: Hans nästa objekt blir en 93-A 
modell som vi säkert har all anledning komma tillbaka till om några år. 
Karl-Erik Månsson, Karlskoga hade själv inte möjlighet att ta 93:an till 
utställningen, varför den dagen innan ställdes i Björneborg för att sen 
transporteras till rätt plats. Det blev Lennart Andersson, Vara som fick 
i uppdrag att ratta bilen till utställningen. 
En av de absolut snyggaste bilarna(förutom Hans Eklunds 93:a) är naturligt-
vis Peter Johannessons 96/64. Den är inte helt original invändigt, men är 
renoverad till ett mycket fint skick. Han kommer att ställa upp på träffarna 
i sommar, och det hoppas jag att alla medlemmar gör, fina eller fula bilar, 
det kvittar, bara Ni ställer upp och visar vad Ni har:: KOM IGEN: 



Ovan: Gunnar Samuelssons fräscha 
96/65 i full action. 
En fin representant för långnosarna 
på våra träffar. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Vänster: Björn Hedlund, Iggesund. 
Denna bil vann omröstningen om 
snyggaste bil på Märsta-träffen -83. 
93/56-an har verkligen genomgått 
en seriös renovering. 

Saab 93/59 saxomat. 
Renoverare och ägare är Kaj Pers-
son, Tomelilla. 
Bilen i bakgrunden ägs av Göte Mår-
tensson, Tomelilla. 

• 



Ovan en blick i motorrummet, dit batteriet flyttats från sin plats un-
der bagagerumsgolvet. Där har nu bränsletanken placerats med på-
fyllningshålet i vänstra bakflygeln. Bagagerumsgolvet över reservhjulet 
är borttagbart. Okat bagageutrymme (nedan). 

Inuti bilen har smärre detaljförbättringar vidtagits. Sto-
larna har fått skålade ryggstöd och "stoppning" av 
skumgummi (ovan). Karossens ytterlinjer är oförändrade 
(nedan). Bagageluckan har läsbart T-handtag. 

Uk4445 146~44 kL666666tUbbtbbtkii 

SAAB-nytt 1953 
på Karlströmska skissblocket 

Sveriges yngsta bilfabrik har inte slagit sig till ro i mandarinsk be-
grundan inför sin egen förträfflighet — både vad stilledande karosseri-
utformning och tävlingssegrar beträffar — utan är inför årsskiftet i 
full färd med att pressa fram en ytterligare fullkomnad produkt vad 
utseendet angår. De utländska formgivarna har år från år vidgat bak-
fönstret till gagn för körsäkerheten och hos Saab har man smått 
skamsna sneglat på den lilla tittgluggen — källarfönstret kallad — 
som vid bilens uppläggning var helt tidsenlig. Men tiden ilar, och 
innan vagnen kom i serieproduktion hade utvecklingen mot vidare 
vyer startat. Ytterligare en förbättring har införts, utvändig koffert-
lucka. Och nu gäller det att se om den sköldska bilförföljelsen skall 
hämma köplusten eller om det återigen skall bli ett allmänt slagsmål 
uppe hos Philipsons om vem som skall komma först i kön ... 

Det förstorade och kupiga bakfönstret har gett bilen ett 
_kontinentalt Supersport-utseende. Vagnen verkar lägre 
och bredare (ovan). 



	 c cc 
92 Nya kromdelar, kofångare och grill, instrument VDO köpes 

Anders Eriksson, Hyvelgränd 11, 137 00 VÄSTERHANINGE 0750/26922 
921 instrument från bilar äldre än chassinummer 1500. 

Hastighetsmätare och tempmätare oavsett skick 
Nya stötfångarskenor köpes ochså 
Lennart Holmgren, Pelles väg 1, 811 32 SANDVIKEN 026/257015 

92 Bra krom 92. Saab 92 utan koffert och leksaksbilar Saab alla 
modeller köpes oavsett skick. 
Kaj Persson, Marknadsgatan 2, 273 00 TOMELILLA 0417/11864 

92 Till min 921 vill jag ha 
Bakskärmar Höger-väster,asittdynan bak, 3 navkapslar, 1 st fälg 
utan hål, verkstadshandbok och reservhjulslucka 
Bruno Lorentzson, Sutaremåla, 360 23 ÄLMEBODA 0477/60066 

92 Motor till 92 A-modell 
Rolf Broman, Skymningsvägen 21, 905 90 UMEÅ 090/44054 

92 Fälgar utan hål, fönstervevar, dörrhandtag in och utvändiga, 
huv 92A, motor 92 A och B i fungerande skick, framrutor, torkar-
motor med mekanism, skrapgummit vid dörr-rutorna, inredning till 
blågrå 92/53. Pilar i bra skick. Bakljusglas H-V. Behöver inte 
vara nya, men måste vara hela. Gärna insatser till baklyktorna 92. 
instrumentbräda 92 A. Med eller utan instrument. Hanskfacklåda i 
kartong bra skick. Handbromsspak, Original drag till 92. 
Fälgar utan hål, kylare, kylarslangar, signalhorn. fin rattmedtut-
knapp. 
Lennart Frostelid Fryxellsgatan 1, 680 71 BJÖRNEBORG 0550/26062 

92A Saab 92 av modell A utan baklucka köpes till rätt pris. Bilen får 
vara rostig men bör vara relativt komplett. Rätt pris = affär. 
Rickard Olsson, Bergsjö, Nässundet 681 00 KRISTINEHAMN 0550/54015 

92 Min avsikt är att byta bort min 92A/52 92B 1954 och 92B/55 som alla 
är att betrakta som renoveringsobjekt p.g.a tidsbrist mot 1 st 92 
som är gångbar och besiktigad. 
Med vänlig hälsning! Sören Karlsson, Badhusg.12 B, 534 00 VARA 0512/12251 

92 Köpes: Motorhuv 92B i fint skick. inredningsdetaljer(säten sidor bakre 
soffa) Grå galon och gråmulerat tyg. Bromsdelar är av stort intresse. 
Lars Andersson, Tunnelgatan 8A, 565 00 MULLSJÖ 0392/12912 

92 Det kromade emblemet"Saab 92 på instrumentbrädan i mycket bra skick köpes. 
Fin ratt med tutknapp, gula dimljus i originalskick 
Lennart Frostelid, Fryxellsgatan 1, 680 71 BJÖRNEBORG 0550/26062 

++++++++++++++++111111+++++++++++++++++++++++++++++++++++!1111++++++++++++++++ 
OBS Från RIGES Kronporslin AB, har vi fått erbjudande om porslinsmuggar 

med Saab 92 och 'Svenska Saabregistret" på. 
Dessa muggar är typ temugg och färgen på trycket blir mörkblått. 
Får vi 36 beställningar, kostar muggarna 18.25 kr per styck. 
Får vi 100 beställningar kostar muggarna 16.75 kr per styck. 
En provmugg har jag fått, och jag tycker motivet, en Saab 92 
är synnerligen lyckat. 
En kul reklamsak, och dessutom överkomligt billig. Passa Då, att beställa 
gärna till hela familjen. 

Beställning går till Lennart Frostelid, per tel 0550/26062 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

TACK för HJULHÄLSNINGAR som jag fått i låddan. Sådant värmer verkligen. 
Hälsningar har kommit från: Rolf Broman/Per-Gunnar Perhed/Peter Goos/ 
Peter Johannesson/Janne-Lena-Petra Johansson/Hans Eklund/Kjell Olsson 
med dotter Maria/Johan-Els-Lars och Nils Brejaart Holland/Bosse Buss 
Lindström Start & Speed/Åke Olsson-Britt Idensjö/Hans Zens,Österrike/ 
Eva-Lennart Andersson/Yngve-Ulrika Ekberg/Fredrik Sollie Norge. 
Hjärtligt Tack, kul att Ni tänker på mig. Det känns skönt. 
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92 Gummilist reservdelsnummer 703880 Höger 
Gummilist 	-"- 	703889 Vänster 
Generatoraxel -"- 
Gummibälg 	

704582 
703004 (Dammskydd bromscylinder bak) 

Lennart Holmgren, Pelles Väg 1, 811 32 SANDVIKEN 026/257015 
92 Träskiva ny motorrum 75:-/st nya 

Generatorrem 	20:-/st nya 
Vas att fästa på instrumentbrädan 25:- 
Kaj Persson, Marknadsgatan 2, 273 00 TOMELILLA 0417/11864 

92 Reservdelskatalog(jag tror den är komplett) till salu för 75: - 
plus porto 
Lasse Lindgren, Fränstavägen 305, 840 12 FRÄNSTA 0691/30830 

92 Framskärmar i plåt och plast till 92-93 200: -/st 
Eric Löfberg, Dejefors Herrgård, 669 00 DEJE 0552/11950,11951,11952,11953 

92 Jag har en Saab 92 1951. Typbeteckning 231 0 Saab 92 de Luxe 1951. 
chassinummer 3682. Vad jag tror är detta ett renoveringsobjekt i dåligt 
skick(rost, bucklor o dyl) 
Dessutom har jag en reservdelskatalog, 1 verkstadshandbok, instruktions- 
bok plus komplement. 3 kilo litteratur(klipp, bilder, artiklar, för-
säljningsbroschyrer o liknande om Saab) Pris för allt 1500:- 
N. Jöran Lind, Lyckebyvägen 34, 121 50 JOHANNESHOV, 08/595804 

• • 

Typ; . 4-sibsig, -,;äkkrxutrs . .S.edan 	' 

Ko:15AT:: Ramlos, skalbärande .stMkaross 

Total längd: 3,350 sam' 

Total' lmed. - 1/320' mm 

Böld, tom- L450 . .ntra 

Markfrgii:;2O0tara -vid 880 kg 

• steit.ikt 	- 

- Nettovikt: .775kg, - 

,.y5nddiaXteter ; -12.006 

• Hjulbser: -  16.70 en— in 

Spårvidd: 1130 ram 

Hjul :.5,00X1.5 

- ,Motor:"2-cYl, 2-takt 

Effekt: 25 hk. 	4.000 yimi

Cyl...volyet:744 ent4 ".  • 

Cyl..dism.: 30 315.m: - 

 .Slag1ä.gd: 76 mm • - 

*- - --Kompress.  ionsförh.:- S,:s.: .-4  ... 	. 	 .. ... 
&- -; Växellåda -: 3 - .fnim,,....1 -  hack, :rattväxel. 

2:a och 31e•växeln synkroniserad - _. 	. 

•' :Bromsar;. Lockheed. - itydr. (mekanisk - 

handbroms) , 

Stätdämpare: .„,›Taliskoptyp frank och 

- Fjädring:, , Torsionsfflidfing runt -.ma; S 

eVijaZannar 

BatterL 6 valt, 85 amp,-tim 	: 

"Pris: ej fastställt.. 
• 



Hej Lennart! 

Vill du vara bussig och fösöka få med den här annonsen i 

nästa nummer av Bakrutan. 

Mats Johansson 

NU GER JAG UPP! 

Efter en lång tid av funderingar har jag nu beslutat mig för 

att sälja min Saab 93B De Luxe av 1959 års modell. 

På grund av studier har jag insett att jag har varken tid eller 

råd att fortsätta renovera den. 

Bilen är relativt fräsch, det finns lit rost vid bakskärmarnas 

överkant och på golvet fram mot torpedväggen. 

Bromsarna är nyligen renoverade, nya band och svarvade trummor, 

samt en ny bromscylinder fram. 

Bilen avställdes 1975, sedan den körts ca 50 mil efter helreno-

vering av motorn. 

Totalt har Saaben gått ca 10000 mil och är fullt körbar men av-

ställd. 

Den är uppställd i varmgarage som dock är för dyrt. Av den an-

ledningen kommer jag troligtvis att bli tvungen att köra den på - 

skroten om jag inte får den såld. 

Jag har lagt ut ca 6500 Kr, men jag överlåter den åt någon med 

större resurser för 5300 Kr, varken mer eller mindre. 

Endast seriösa spekulanter göre sig besvär, antingen brevledes 

eller per telefon. 

xzcaccx=xxx:cxxxxxx:ocmocxx x x 
KLUBBSHOPPEN KAN ERBJUDA MED-
LIARNA TÄNDSTIFT TILL TVÅ- 	3E 
TAKTARNA. ETT LAGER PÅ 300 ST 
STIFT HAR INKÖPTS, OCH PRISET f 

x TILL MEDLEMMAR 5:-/st. 	x x MYCKET BILLIGT, PASSA PÅ! 
DET ÄR STOR EFTERFRÅGAN. FÖRRA x 
ERBJUDANDET TOG SLUT DIREKT. f 
KÖP SÅ MÅNGA STIFT DU VILL SÄTT f 
IN PENGARNA PÅ PG 476 52 46 - 64 

x x Lennart Frostelid 	 x x x--  • - • 	 xxxxxxxxxxx 

Mats Johansson 
Plangatan 4 
90233 Umeå 
Tel. 090/140767 

Tack på förhand 
Mats Johansson 

ythsjoha~  
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93 Bensintank, kofångare fram och bak 93 köpes Bakre stötdämpare 
Hans Meynert, Storgatan 15, 234 00 LOMMA, 040/411765 

93 GT 750-motor till 93 eller 96 är av stort intresse för mig 
Jan Johansson t  Störlinge PL 3048, 387 00 BORGHOLM 0485/54091 

93 Jag har en 93/57 och behöver framskärm= H-V plåt. 
Nytt dörrlås med låsnäsa, ev utan låskolv. H-V bakljus komplett. 
Carina Roos t  Parkgatan 27, 521 00 FALKÖPING 0515/19858 

93 Till min 93/58 behöver jag nytt tändningslås med nyckel. Behöver inte 
vara helt nytt, men fungerande 
Motor i bra skick till samma bil, samt växellåda. Bakskärmar plus fram-
skärmar i fint skick plåt. 
Lennart Frostelid, Fryxellsgatan 1, 680 71 BJÖRNEBORG 0550/26062 

937 2 Bakskärmar H-V, kofångare fram o bak. 2 stötdämpare bak, bensin-
tank, röda kederlister runt om, blinkersglas fram chch bak. 
Hans Meynert, Storgatan 15, 234 00 LOMMA 040/411765 

93 Reservdelskatalog och verkstadshandbok, även kopior köpes 93/58 
Sixten Davidsson, Tallhedsgatan 15, 940 25 NORRFJÄRDEN 0911/50133 

93 GT 750-motor, eventuellt bara kolvar och topplock 
FREDRIK SOLLIE, Havnaba-kken 12, OSLO 8 NORGE 02/234346 

93 Fördelare 713652 Bosch VJ3 BR7 0 231 120 012 
alt. 	717965 Bosch VJ3 BR9TO 231 120 012 
alt. 	718 739Bosch VJ3 BR1OT 231 120 023 
alt. 	718809 Bosch VJ3 BR11T 
Eventuellt kan inredningsdetaljer i gott skick (stolar, dörrklädsel, 
och liknande till 93) bytas mot ovanstående. 
Fredrik.Sollie, Havnabakken 12, OSLO e NORGE 

93 GT 750. Till min SAAB 93 Gran Turismo av 1959 års modell behöver jag: 
Dörrlås i dörren, tändningslås, motor med förgasare,(sport 850) 
runda blinkersglas, bakre bromscylindrar, bromstrummor med 4 hål. 
skyltbelysningsglas, skärmar fram och bak, dörrar till 93. 
Hans Zens, Hauptstrasse 30, A-8071 HAUSMANNSTÄTTEN/STMK öSTERRIKE 
P.S. Jag vill ha bilen fin inför planerat Sverigebesök i sommar: 

93 Dörrklädsel till Toreadorröd 93 köpes 
Jan Inge Olsen, Rosenbadsgatan 3 NB, 652 46 KARLSTAD 054/119336 

93 Blinkerskontakt och stötfångarhorn till 973,K59 köpes 
DIT. Rolf Broman, Skymningsvägen 21, 905 90 	090/44054 

93 GT 750. Delar till GT. allt av intresse, skulle bli mycket lycklig 
om jag hittade en Saab 93 Gran Turism°, i vilket skick som helst. 
Även intresserad av annonser, foton m.m. om GT 750. 
Hans Eklund, Rombergsgatan 15, 199 33 ENKÖPING 0171/31543 hela dygnet: 

93 Kofångare med horn i bra skick... Kromade emblemetnSAA3 93".. 
Lennart Frostelid, Fryxelisgatan 1 680 71 BJöRNEBORG 0550/26062 

93 instruktionsbok, verkstadshandbok, reservdelskatalog köpes 
Lennart Frostelid, se adress ovan 

93 Höger och vänster framskärm 93B köpes. Mellandelen bakre kofångare. 
Eventuellt byte. 
Gunnar Kinnman, Jönköpingsgatan 31C, 252 50 HELSINGBORG 042/131870 

EN GLÄDJANDE NYHET,  och en spark i baken på MES, är säkert att Svenska 
Saabregistret av SAABKLUBBEN, STOCKHOLM har fått en gåva på 2.000:-::: 
Detta skulle motsvara de pengar som försvann när MES gjorde bort sig. 
Vi passar på att tacka så mycket och förklarar Saabklubben, Stockholm 
som medlemmar i Svenska Saabregistret för tid och evighet. Tack vare 
denna härliga gest är vi nu ikapp med ekonomin igen, och det känns väldigt 
skönt: Tack, detta behövde vi så väl::: 
OBS: Saabklubben, Stockholm är medlemmar, e' sektion i Registret: Det är 
viktigt att påpeka detta så inga missförstånd sker. 
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93 Kederlister nya fram svarta detaljnummer 711306 
Tore Serrander, Forskarvägen 39, 931 63 LULEÅ 0920/99573, 89460 

93 Kylare 
Ulf G Andersson, Femöringsgränd 9, 451 73 UDDEVALLA 0522/71781 

93 Verkstadshandbok och reservdelskatalog 
Gummilist Höger dörröppning 703880 
Gummilist Vänster dörröppning 703889 
Gummibälg bakre hjulcylinder 706327 
Lennart Holmgren, Pelles väg 1, 811 32 SANDVIKEN 026/257015 

93 Ny träskiva motorrum 75:— 
Bakskärm glasfiber ny 
vas att fästa på instrumentbrädan 25:- 
Kaj Persson, Marknadsgatan 2, 273 00 TOMELILLA 0417/11864 

93 93/59 komplett fräsch kaross med papper 800:- 0121/42131 
93 ASS 605 säljes: Bra originalskick. Färg Blå. 3000:- 

Kent Boden, Organistgränd 15, 191 72 SOLLENTUNA 
93 93F/60 något rostig, till salu för 1000:- 

TUVALLIUS HELSINGBORG, Vasatorpsvägen Box 10070 250 10 HELSINGBORG 
93 93/59 bra maskinellt, dålig inredning, rost i dörrar och framskärmar, 

fina diagonaldäck, Blå, ej körd sedan 1981, anställd sedan 1977. 
CGP 457. 2 tidigare ägare. Helt komplett. instruktionsbok följer. 1000:- 
Klas-Göran Sjöberg, Konvaljvägen 7, 597 00 ÅTVIDABERG 0120/11586 

93 56-58 fördelarlock, 58-67 torkarblad 
Sven Olov Öhman 013/297477 

93 Motorhuv 93/57 dörrar 93/58 0304/44842_Mats 
93 Växellådor 92-93 

Christian Nilsson, 031/573291 

Ett härligt gammalt originalfoto från 
det ljuva 50-talet, utlånat av Rickard 
Olsson, Kristinehamn. Bilen är en 1950 
års Saab 92, och damen är Rickards fru. 
Bilen är i skrivande stund i Redaktörns 
ägo med Reg.nr LXS 916. Den är tyvärr 
ej i detta fina skick idag, rostig och 
bucklig, men nog skall det kunna bli 	, 
bil av den igen: Inget är omöjligt om 
man bara ger sig katten på det. (RED) 

96/66 MONTE CARLO till salu. Bra originalskick. Bilen står i Linköping. 
9000 mil, Besiktigad för 3 år sedan, mycket litet rost. ATO 712 
Rolf Wiggur, Nygatan 17, 652 20 KARLSTAD 054/116527 

96/62 en fin 96/62 till salu, mycket fin inredning. 9000 mil motorn går 
mycket fint. skattad och helt körklar. Pris 2.500:- FUO 269 
Karl R Persson PL 6366 Hälserud, 686 00 SUNNE 0565/70006. Åldersskäl. 

96/61 Nyrenoverad motor sitter i bilen, bakaxel saknas. 500:- 
Hans Johansson, 0175/21866 eller 20104 

96/66 Fint originalskick 9.400zmil nybesiktigad 
Ulf Persson, 0240/10077 

96/66 MONTE CARLO dålig, mycket saknas, hjulhus och golv svetsat. Har ej 
gått tävling, original skärmar, klädsel dålig. Ratt/varvräknare och 
motordelar saknas kromlisterna saknas. BJO 657 Toreadorröd 
Leif Hansson, Stenkumlaväg 30, 621 47 VISBY 0498/48116 

96/62 Ljusblå, sliten inredning, 24000 mil inte vacker men mycket drifts-
säker. 4 bra vinterdäck följer. ADZ 192 
Katarina Svensson, Rödabergsgatan 12, 4 tr, 11333 STOCKHOLM 08/303039 hem 
08/7840000-5838 dagtid (Sveriges Radio) 

96 	Till 96 kortnos och långnos köpes tändningslås med nyckel mycket gärna 
dörrlås och koffertlås från samma bil med nycklar, då jag förlorat mina. 
Lennart Frostelid, Fryxellsgatan 1, 680 71 BJÖRNEBORG 0550/26062. 
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95 Till 95/65 har jag diverse delar som är till salu. Savannbrun 

klädsel säljes. 
Gunnar Samuelsson, Bäckstigen 6, Grebo, 585 90 LINKÖPING 013/55266 

95 Jag vill köpa bensinpump, tröskelskydd i aluminium, kromet framför 
bakaxeln, stötfångare mitten fram, och höger bak, textillisten runt 
dörrhålet och runt fönstret, vänster dörr. Kylarskydd(de två mindre 
delarna) silvergrå. till min Saab 95/64. 

95 Köpes: öppningsbara sidorutor bak till 95/61 i mycket bra skick. 
originalradio frän mitten av sextiotalet i fungerande skick. 
Hela främre kofångaren, lyktglas broms och parkering bak(de röda runda 
glasen med kromsarg) Verkstadshandbok 95 kortnos även kopia OK. 
Original drag till 95/kortnos, original takräcke(jättestort) köpes. 
Lennart Prostelid, Pryxellsgatan 1, 680 71 BJÖRNEBORG 0550/2$062 

NYA MEDLIMAR  forts från sid. 7 

WHITFORD FRED 
1765 Moffit Canyon 
Bozeman NT 
59715 USA 
406-587-2851 
96/65 

REAS BRIAN 
8017 196th Ave SW4B7 
Edmonds WA 
98020 USA 
206-774-8581 
96/68 V4 

BOSSON INGEMAR 
Norrlyckegatan 12 
260 35 ÖDA 
042/204462  

LITTLEFIELD BILL 

Bridgeport Conn. 

203-384-0313 
2T 96/67 

OLSSON RICKARD 
Bergsjö, Nässundet 
681 00 KRISTINEHAMN 
0550/54015 
92/54 W 20... 

ANDERSSON TONY 
Mitandersfors 
670 35 GUNNARSKOG  

BYNUM COLEMAN 
9 Grand Street 
Cornwall New York 
12518 USA 
914-534-7843 

2T 96/67 

LÖP KJELL 
Fagerbergsvägen 34 
682 00 FILIPSTAD 
0590/10584,10401 

SP 96/65 PFR 365 

LINDBERG ARNE 
Kyrktåsjö PL 5690 
830 80 HOTING 

Deltagare rå Trollhätteträffen. Forts från sidan 38  
KJELL BORGESTIG,ÖSTERVÅLA/ALE ENGVALL,SÖDMFORS/KERSTIN BORGESTIG,ÖSTERVILA 
KARL-GUNNAR JOHANSSON,ÖSTERVÅLA,BERIT JOHANSSON,ÖSTERVÅLA/HUIN STRANNE 
ANGERED/ INGEMAR BACK,STOCKHOLM/SUNE ERIKSSON, RUNE ERIKSSON I HJO/UNO ANDERSSON 
ESLÖV/JOHNNY ANDERSSON I ESLÖV/LEIF BLOMBERG, INGALILL BLOMBERG,TIDAHOLM/CONNY 
BERGÅKER,TIDAHOLM/PER JAKOBSSON med familj,BORÅS/TORD o INGRID WIKLUND, LILLA 
EDET/PER-GUNNAR PERHM, SKÖVDE/JAN-ÅKE ANDERSSON IMARGARETA MISTENSSON,LENNART 
NILSSON, KIL/Jan o PATRIK IVARSSON,BORÅS/MARTIN HULTFÄLT,TROLLHÄTTAN, LENNART 
JOHANSSON,STMISTORP/LARS-ERIK KARLSSON, AXVALL/ÖSTEN o JONAS BERGER, SALA 
HANS SVEDINGER,BLENTARP/KENNETH NILSSON, KLEGERÖD/JOHAN FRANSSON,LUND/ANDERS 
ANDERSSON, LENNART ANDERSSON, INGVAR LEIJER,VARA/LARS ERIK ANDERSSON,VÄNERSBORG 
SÖM KARLSSON VARA/GÖSTA JOHANSSON,AVESTA/MATS ABRAHAMSSON, MÖRKLINTA/ PER-
OLOF HAGMAN,SKÖVDE/KENT SVENSSON,GÖTEBORG/HANS EKLUND,ENKÖPING/JOHAN BRUSWITZ, 
STRÄNGNÄS/GUNNAR SAMUELSSON,LINKöPING/KJELL-ig-tr, öNNBERG,TORSBY,TORD SJÖMAN, 
TORSBY/ÖVED CLASEN, LINKÖPING/BRITTMARIE CLASEN LINKÖPING/RUNE EKBERG, TROLL-
HÄTTAN/BENGT SVENSSON, MONICA OSKARSSON, VADSTENA/STIG WERNER, ÖSTERSUND. 
LENNART PROSTELID,EVALOTT FROSTELID,BJÖRNEBORG. 
Det fanns plats åt alla, när man klämde ihop sig lite! Kul att se sitt namn 
i tidningen. Skulle jag ha missat någon som deltog, så får han ursäkta, det 
var väldigt mycket folk, och vi hade jätteskoj. 

Väl mött i sommar! Hälsningar i tvåtakt, Lennart F. 
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96 Vakuumdosan till förgasaren köpes 

Paul Sjöblom, Albert Hennings väg 6,5tr, 291 46 KRISTIANSTAD 044/101972 
96 Gummimattor, (fram och bak)i något sånär hyfsat skick. Likaså mattan i 

koffertluckan, 1 st startwire för dragstart 
Rolf österberg, PL 6468, 684 00 MUNKFORS 0552/30056, 054/132774 arb 

96 Delar till SPORT 1964 i nyskick köpes: 
Dörr vänster, innertak, kofångare bak, lås till öppningsbara sido-
fönster bak, Höger och vänster, komplett avgassystem, oljevakt, 
grillribbor, 2 st. dimljus Hella(kan bytas mot fjärrljus original) 
vindrutespolarpump, fasta 3-punkts säkerhetsbälten, fjäderpressverktyg. 
Ulf G Andersson, Femöringsgränd 9, 451 73 UDDEVALLA 0522/71781 

96 GT 750. 2-port förgasare och insug till GT 750. 
instrumentpanel till GT 750 
komplett sats lister H-V till sport. KÖPES: 
Magnus Nilsson, Österlånggatan 17, 461 31 TROLLHÄTTAN 0520/37778 e 16-17 

96 Blelnka lister till SPORT-65 
Kjell Persson, Gårdtveten 672 00. ÅRJÄNG 0573/20262 

96 Motor och växellåda till 96/64 4 växlad låda. BRÅTTOM: 
Åke Karlsson, PL 9219 821 00 BOLLNÄS 0278/80081 

96 Till 96/65 finns följande på min önskelista: 
En mycket fin motor passande årsmodell 1965, dvs enkelförgasare 
Textillisten runt dörröppningen, extraljus typ Bosch 140 x 50 mm 
nr 1174,  plus backljus 
Gunnar Samuelsson, Bäckstigen 6, Grebo, 585 90 LINKÖPING 013055266 

96 1 kofångarhorn Vänster bak köpes 
4 kromade bultar till kofångare, blinkersglas Vänster fram, 
1 tätningslist runt dörröppning vänster. 
Yngve Nilsson, Hotellvägen 10, 683 00 HAGFORS 0563/17000 anm 265 arb. 

96 SPORT KORTNOS KÖPES! 
Börje Eriksson, Sätunavägen 231T, 195 00 MÄRSTA 0760/18169 

96 Extraljusskydd av tyg med resår, och texten Bosch Rallye, samt 150 
extraljus(används av tävlingseliten) 
Armstöd som sitter mellan stolarna innehållande låda. 
Gunnar Samuelsson, Bäckstigen 6, Grebo, 585 90 LINKÖPING 013/55266 

96 Reparationshandbok till SPORT/63 köpes. Original eller avskrift. 
Karl Björling, Radhusvägen 7, 830 40 KROKOM 0640/11605 

96 Dörrlist till 93-96 köpes 
Kjell Olof Ottosson, Knaften 7215, 921 00 LYCKSELE 

96 Köpes: Bakre stötfångare, fungerande klocka 12 volt, saxomatkoppling, 
verkstadshandbok 
Mats Hellman, Vickelbyvägen 14, 617 00 SKÄRBLACKA 011/104725 

96 Köpes: Dörrar i fint skick till 96/61-67(helst vita) 
Original extraljus till SPORT-64 och MC-66 
Originalmattorna till SPORT och Monte Carlo 
Trepunktsbälten till dessa bilar samt litteratur och broschyrer till 
SPORT/64 och Monte Carlo/66 
BYTES: 1 st Monte Carlo-block, i behov av borrning från 0 70 mm till 
0 70,5 mmY bytes mot likvärdigt block till kortnos-sport(blocket är 
°trimmat) 
Mats Jonsson, Stensättersgatan 22A, 641 46 KATRINEHOLM 0150/12904 

96 Till min 96/65 SPORT som nu befinner sig under renovering, behöver 
jag ett original sportsystem, eller ett konat system som används av 
eliten. 
Kjell Löf, Fagerbergsvägen 34 682 00 FILIPSTAD 0590/10584, 10401 säkrast. 
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96 SAAB 96/62 150:- eller i delar från 15:- 

Förutom ovanstående bil säljes delar till-62, inre drivknut, 
komplett spindel, komplett fläktaxel, stertmotorer, generator 
med vattenpump m.m. priser från 30:T. 
Agne Svangren, Slätbaksvägen 27, 121 64 JOHANNESHOV 08/811598 e 17.00 

96 Motor till 96/65 gick bra 1980 
96 Motor. Genomgången. Bytt, svetsad vevtapp. Passar 96/66 
96 Till 96/66: Växellåda utan oljud 

förgasare P 40 BI NY Fabriksrenoverad 
insugningsrör 93 2489 Nytt 

96 60-64 	Brytare 	781973 Nytt 
Bakljusglas V 715449 Beg men felfria helröda. 
Bakljusglas H 715450 Beg men felfria helröda 

96 Backspeglar 7870637 Nya 
96 60-64 Lyktsargar begagnade felfria. torkararmar nyare o äldre modell 

inredningsdetaljer, knappar, vevar m.m. navkapslar smårepiga 
96 Till 96/62 SPORT finns verkstadshandbok,supplement kopia 

samt en massa övriga delar och litteraturkopior 
Tore Serrander, Forskarvägen 39, 951 63 LUTA  0920/99573, 89460 arb 

96 60-64 Bensinpump, SU—förgasare med bränsleslang, fälgar, 3-vx1 xäxellåda. 
96 96/65 SPORT. Motorblock med topplock, 3-förgasare, luftrenare,oljetank. 
96 96/66 komplett motor i delar. Motorblock med kolvar o vevaxel, 3-förg- 

asare, nya topplockspackningar, vänster framskärm 
96 96/65 Bromssköldar fram med bromscylindrar och backar 
9$/67 Drivpaket med drivaxel och skivbroms 

TÄVLINGSUTRUSTNING:  60-liters bensintank. 
KAN ANVISAS:  GT-vevaxel, träratt och komplett listsats nyskick på allt. 
Ovanstående säljes eller bytes mot delar till SPORT/64. se annons köpes. 
Ulf G Andersson, Femöringsgränd 9, 451 73 UDDEVALLA 0522/71781 

96 96/66 SPORT. Bra skick, skärmar bytta. ingen rost. Besiktigad 15 Juli-83 
Skattad. Pärla. Toreadorröd. Extra delar finns..Bra däck. Högstbjudande. 
Börje Hellström, Framnäsbacken 18,3 tr 171 42 SOLNA 08/829477 

96 96/67 MONTE CARLO utan motor, rostig i hjulhus, lister saknas, Hat ej 
gått tävling. Pris 3000:- med medföljande motor, 2000 utan motor. 
Magnus Nilsson, Österlånggatan 17, 461 31 TROLLHÄTTAN 0520/37778 

96 96/64 verkstadshandbok säljes 
Lennart Holmgren, Pelles väg 1, 811 32 SANDVIKEN 026/257015 

96 96/63. Rost i golvet, motor bytt Augusti-83. ojämn verkan på bromsar, 
4 plastskärmar följer. 1500:- 
Tomas Ekman, Arnästorp, 669 00 DEJE 054/72206 

96 Till 96 SPORT: Ny oljepump 250:- 
Eric Löfberg, Dejefors Herrgård, 669 00 DEJE 0552/11950 

96 96/62. Avställd sedan Dec-83. 3 st 2:or vid senaste Besiktning angående 
bromsar, något rost i främre hjulhus, 14000 mil, bra motor, fin röd 
inredning. Polarvit. Säljes till högstbjudande. Skall besiktigas Januari. 
Reg nummer ANO 191 
Linnea Hoss, Ringgatan 57A, 653 49 KARLSTAD 054/186315 

96 96/64 med lite rost i skärmar o dörrar. Nytt avgassystem, vinterdäck följer 
på fälg. 1500:- Ljust Gråbrun. FYZ 669 
Eddie Persson, Karlskogavägen 21, 681 00 KRISTINEHAMN 0550/11459, 81942 

96 96/62 EGE 417 i stort behov av uppsnyggning och kan med måttlig tur bli 
godkänd på Bes vid första försöket. Maskinellt hyfsad med nytt sport-
topplock och läckande vattenpump. Full tank. Pris 500:- 
Hans Eriksson, Lindstugan, Vadsbro 642 00 FLEN 0157/70019 

96 På grund av tidsbrist säljer jag min fina 96/66:a om jag får ett hyfsat 
bud. Den är toreadorröd till färgen, och är utrustad med saxomatkoppling 
(OBS endast ett fåtal saxomatbilar finns kvar) maskinellt är den bra 
felfri inredning, något rost i golv och skärmar, Besiktigad och körklar. 
Säljes till högstbjudande lägst 2000:- CRP 691. 
Öved Clas6n, Solhyddan, Ledberg, 585 90 LINKÖPING, 013/95051 

96 96/62 avställd sedan 2 år, körbar vid avställningen. Diverse delar 
2 motorhuvar, 3 motorer, 3 växellådor, samt hjulupphängningar. En fel-
fri klädsel till 64(?) röd-grå. Ingvar Fredriksson Rimbo 0175/71841 



TEMA SAAB 95  

Om Saab 95, vet vi att endast 40 st tillverkades 1959. I Maj 1959 visades 
bilen upp för första gången för pressen, och blev succé direkt. En rymlig 
Saab, var vad man hade väntat på, och man fick plats med 5 vuxna personer 
plus 100 kg bagage, eller 2 personer och 350 kg gods, beroende på hur man 
lastade. Det uppfällbara extrasätet fick många roade kommentarer, att man 
kunde åka baklänges i en Saab, var faktiskt riktigt spännande, Då höjden, 
i lastutrymmet är 80 cm, så kan i första hand barn sitta på reservsätet. 
Så hette det i reklamen på den tiden. Man saknade dock nackstöd, något så 
-dant hade Saab inte tänkt montera in, tyvärr. Pressen var dock på bettet 
och efterlyste sådana redan då första bilen visades. 
Den var bäddbar ochså, något för den som inte hade råd att låta fru och 
barn sova på hotell eller i husvagn. Två vuxna kan ligga riktigt bekvämt 
med raka ben och övernatta i bilen, längden kunde bli hela 2050 mm: 
1959 års modell var tvåfärgad, röd/vita och blå/vita bilar vet vi har till 
verkats. Priset uppskattades till en början till 9.500:-, men höll inte 
utan slutpriset blev strax över 10.000:- 
Serietillverkningen av 95:an gick till så, att karosserna tillverkades och 
pressades i Linköping hos Flygplanverkstadens pressar. Bl.a användes den 
stora 8000 tons hydrauliska pressen. 
Att påstå att Saab 95/1959 var en förlängd Saab 93 är nog helt riktigt. 
Framifrån och bak till dörrens bakre stolpe är 95:an identisk med 93:an. 
Påbyggnaden av skåpet ökade bilens längd med hela 11 cm. 
Längden på 93:an är 401 cm och 95:an blev 412 cm lång. 
Att jämföra 95 och 93 skulle kanske vara kul: 

Motor: 
Antal cylindrar 	 
cylinderdiam/slaglängd 
cylindervolym 	 
effekt 	  

Kompressionsförhållande 
Vridmoment 	  
Antal växlar 	 

Mått: 
Största längd 	 
Axelavstånd 	  
Tjänstevikt 	  
Bränsletankvolym 	 
Däck 	  

3 
70x72,' mm 
841 cm' 
38 DIN 4250 varv 
(42  SAE 5000 varv) 
7,3:1 
8,2 kgm 3000 varv 
4 

412 cm 
249 cm 
530 kg 
43 Liter 
5.60 x 15 

3 
66x72,9 mm 
748 cm}  
33 Dnr 4200 varv 
(38 SAE 5000 varv) 
7,3:1 
7 kgm 3000 varv 
3 

401 cm 
248,8 cm 
890 kg 
36 Liter 
5.00 x 15 (5.20 x 15) 

Rykten går att någon 95:a av 1959 års modell skall ha setts i Enköping 
i trafik nyligen, och enligt Hans Eklund, verkar tipsaren helt trovärdig. 
Tips har även kommit in om -59:or som står här och där, ännu har ingen 
bil funnits av våra spejare, den enda vi för närvarande känner till står 
i Trollhättan på Saabs museum och har chassinummer 22. 
Finns det någon som har uppgifter om gamla registreringsnumret på en så-
dan bil, eller som rent av ägt en, så skall denne omedelbart kontakta åss 
så kollar vi upp om bilen finns kvar"! livet". Det kvittar hur dålig en 
95/59:a är, här i Svenska Saabregistret finns det, folk med "rechucher": 
Bildmaterial om 95:ans första bilar finner Du på bladen intill. Där står 
ochså lite mer data för den som är nyfiken. Vem är inte det?? 

Chassinummerserien på Saab 95/59 är 0001 - 0040 



TEMA SAAB 95 

1960 var det dags för både Saab 93 och 95 att få rättvända dörrar, 
det vill säga dörrar som hänger i framkant iställer för i bakkant, 
som samtliga tidigare Saabmodeller gjort. 
Nu sköt även tillverkningen igång på allvar, och alltfler fick nu 
chansen att köpa denna vackra bil. 
Chassinummerserien på,60 års 95: 0041 —1700. 
Under året fanns följande färger att välja på: Pärlgrå, Safaribeige, 
ljusblå, Toreadorröd, Mörkgrön fanns enligt uppgift, men vi vet inte 
säkert. 
Den tidigaste 95:an av 60 års modell vi har med i Registret ägm av 
Anders Andersson, Vara, Registreringsnummer EKY 276 ljusblå. Denna 
bil är ännu orenåverad, men Anders hoppas få tid och ekonomi att i 
framtiden renovera den.. 
Den nyaste 95/60:an vi känner till ägs även den av Anders Andersson .  

4  Vara: Denna bil har chassinummer 1482, Regnummer DJW 204 och är till 
färgen pärlgrå. Vi känner nu till 5 st 95/60 
Fortfarande saknades lufthyveln, som senare skulle placeras längst bak 
på det långa taket ovanför bakluckan. 
1961 kom den, lufthyveln jag nämnde tidigare. Den var ämnad att hålla 
rent på bakrutan vid dåligt väglag. Så stora förändringar bör ju vara 
av ekonomiskt intresse för kunden, och bilarna steg något i pris, för 
att kompensera de nya kostnaderna. 
Färgerna var fortfarande samma som 1960. 
Den äldsta 95/61:an vi känner till står i Arvika hos Gunder Larsson 
Registreringsnummer BES 460 ljusblå, den är rätt dålig och är inte 
till salu, om man inte har delar till gamla A-Fordar, för då kan han 
tänka sig att byta. Synd att en sådan bil skall få stå bara för att 
rosta bort, ty ägaren tänker inte alls renovera den, den skall bara 
stå där... Vi är många som försökt få loss bilen men utan resultat. 
Så till den nyaste 95/61:an som går på Öland hos Jan Johansson, korg-
holm. Den deltog på ölandsträffen i somras och ni som vad där kan 
intyga bilens skick. Vi känner i Registret till 4 st 95/61. 
1962 kom bl.a polarvit, ljusblå och ljusgrå, som tillägg till toreador-
röd och safaribeige. 
Man var från Saabs sida i stort sett nöjd med 95:an och ändrade mycket 
lite från år till år. 
Tidigaste 95/62:an ägs i Registret av Lars Göran Larsson, Kristinehamn 
Bilen är Toreadorröd, har Registreringsnummer AHO 399 o ch nr 4124 
Nyaste 95/62:an -vi känner till har chassinr 5621 och ägs av Anders 
Andersson Vara(Nu igen!) Den är renoverad och deltog 1982 på Motokulien 
träffen. Färg ljusblå. 4 kända bilar av 62 års modell. 
1963 hände något med grillen, den kromade vingen försvann och istället 
kom ett flygplan in i grillen. Detsamma hände på 96:an. 
Nya färger: Midnattsblå, Mörkgrön. 
Tidigaste 95/63:an vi känner till ägs av, vem då?? Anders Andersson, 
Vara, förståss!! Bilen är grön och har Regnr HMK 442 chassinr 8516. 
Nyaste 95/63:an ägs av Jan Johansson Borgholm Öland. Regnr DTU 9 19/ 
Toreadorröd chassinummer 10554 orenoverad. 8 st kända bilar 95/63. 
1964 års modell fick ny instrumentbräda, och ny färg: Ljust Gråbrun. 
I övrigt inga större förändringar. 
Den tidigaste 95/64:an ägs av Folke Nordin ,.Ramvik. 	Den har regist- 
reringsnummer BXX 169 och chassinummer 10892. Den nyaste 95:an ägdes 
till i somras av undertecknad, men exporterades till Holland och till 
Cees de Graaf, som tänker renovera den så småningom. Svenskt registrer-
ingsnummer AXX 395, chassinummer 14961 och originalfärg Ljust Gråbrun, 
dock omlackad mörkgrön. 4 kända 95/64 i landet. 
Så tag lärdom av dessa siffror och rädda de gamla 95:orna Du vet om, 
det finns otroligt få kvar, köp gärna in dem och sälj dem i Bakrutan, 
(givetvis med så liten vinst som möjligt för hobbyns bästa...) 
så kan vi rädda kvar de exemplaren som fortfarande finns. Tipsa gärna!! 
Chassinummerserien på Saab 95 1959 — 1964 kan beskådas på nästa sida: 



Chassinummerserien Saab 95 1959: 0001 - 0040 
1960: 0041 - 1700 
1961: 1701 - 3684 
1962: 3685 - 6623 
1963: 6624 - 10800 
1964: 10801- 15096 
1965: 23101- 28701 
1966: 30001- 37309 

95 i tvåtaktsutförande 	1967: 42001- 50197 
95 i tvåtaktsutförande 	1968: 52001- 62059 

Några andra intressanta data om kortnosens 95:a: 
95 modell varuvagn tillverkades 1962 för Danmark. 
Första 95 med lufthyvel hade chassinr 1701 95/61 
Första i Trollhättan tillverkade 95:a hade'chassinr 3131 
Första Saab 95 med högerstyrning kom 1963 och hade chassinummer 6624. 
95:an hann tillverkas i 55 exemplar, innan året 1959 var till ända(31/12) 
1■111.11 

Långnosen kom 1965 och det var början på en ny modell, då "långa nosen" 
kom. Ett nytt kylsystem gjorde bl.a att nosen måste förlängas. Hydrualiskt 
manövrerad koppling, hängande pedaler, nytt friskluftvärmesystem, och nya 
yttre drivknutar: Standardmotorerna hade 40 hästar.Nya baklyktor Gul/röda. 
Ny färg på 1965 års 95/96 Olivgrön. 
1966 producerades 7243 bilar typ 95. Modellåret startade redan i Augusti 
1965. I USA och Schweiz fanns en specialversion av Saab 95 att köpa, med 
Monte Carlo-modellens separatsmörjda 55 hk-motor, men inte med dess dekor 
och inredning. Instrumenteringen var kompletterad med varvräknare och de 
främre hjulen hade skivbromsar. Standardmodellen hade 42 hk-motor, med 
trippelförgasare. Ny design på navkapslarna. De var nu tillverkade i ett 
rostfritt material. I Sverige hade yttre backspeglar blivit standard. 
Ny färg: Malmgrå. 
Saab 95 i varuvagnsutförande avsedd för export tillverkades fortfarande. 
Den saknade säten bak, och var alltså tvåsitsig: Inga sidorutor bakom 
dörrarna, en modell som väl sällan eller aldrig setts här i Sverige: 

De utlovade bilderna måste tyvärr utgå, p.g.a platsbrist, men jag åter-
kommer gärna i ett senare nummer av BAKRUTAN. Håll till godo med framsidan: 

KLUBBSHOPPEN 

Vi har faktiskt en sådan, och lite har vi kvar av ditt och datt: 
T-SHIRTS motiv 96 MONTE CARLO endast 3 st kvar MEDIUM. Vita/blått tryck. 
T-SHIRTS motiv 92modell A 	endast 1 st kvar Medium. Vit /blått tryck. 
T-shirts motiv 92modell A 	endast 2 st kvar Large • Gula/blått tryck. 
säljes i klubbshoppen för 35:- plus PF. Ring innan Du betalar: 

Muggar med motiv Saab 92 i mörkblått på vit botten. Typ temugg, mycket 
snygg. Prel. pris 20:-/st plus frakt. 
Du tjänar på att beställa flera muggar, samma fraktkostnad: 

Almanackor 1984. 15:-/st inkl porto. Motiv Saab 92/53. 100 st upptryckta 
numrerade. Lottdragning med vinster när alla är sålda. Max 5 per man. 

Saabaffischer i mapp om 5 affischer. Mycket välgjorda. Visar Saab 92/J29 
"Flygande Tunnan", Monte Carlovinnaren Saab 96/63 och Saab sonett 3, 1970. 
Saab 96/V4-71 och Saab 95 V4 1975. Saab 99/71 och Saab 99 Turbo-78. 
Saab 900 Turbo Sedan 1982 och Björn Borg/Ingemar Stenmark. Leveranstid 
på ett par veckor får Du räkna med på dessa. Pris: 80:- plus frakt 
En version i plwt"Tallriksunderlägg" finns ochså. Saåma motiv. Pris: 95:-. 
plus frakt. Toc-k ,Aare .,r-kCIZIEKTravozz;a4,(Azus-,- AD, 

STÖD SVENSKA SAABREGISTRET OCH KUP FRÅN KLUBBSHOPPEN: PG 476 52 46 - 
Angående tröjorna så vet jag av erfarenhet att de tar fort slut, Ring ck"" 
innan Du beställer, så vet Du om de finns kvar. Hälsninger ifrå mej. 



HANS EKLUND  -  VEN AR DET??? 

Jo, det skall ni snart få veta, han 
är en mycket känd profil i Registret 
med sin underbara Saab 937. 
1983 deltog han med denna bil i de 
flesta träffarna, och det vill jag på-
stå år mycket bra gjort: 
Vi hoppas få se mycket av Hasse även 
i sommar. Här på fotot kliver han just 
ut ur en Transit-biltransportbil, på 
våg mot Göteborg med en Saab 95/64 på 
rampen. Bilen kokade hela vågen från 
Enköping via hållplatsen i Björneborg 
ända ner till Göteborg. Sedan körde 
Hasse bilen vidare mot Öland och Janne 
Saab Johansson och sedan hem igen. 
Vilken färd: Det gick åt en hel del 
vatten: 
Nu till intervjun: 

Född: Javisst år jag det, 1953, närmare bestämt. 
VARFUR FASTNADE DU FÖR JUST SAAB AV ALLA BILAR? Man har åkt Saab sedan man 
var liten, min far körde Saab, och man märkte att Saab var en bra b 4 1 och 
lättmekad när den någon gång gick sönder. 
VILKA BILAR HAR DU JUST NU I DIN ÄGO? 
.93F/60 V4, 96/61 Gran Turismo 750, Sonett-68, Saab V4 69-79 och en Landa 
stockracebil. 
VILL DU BERÄTTA LITE OM DINA BILAR? VI BURJAR MED 93:an: 
Den perfekta långfårdsbilen: 93F, V4-motor, Sonettväxellåda, dubbla bensin-
tankar, 99-stolar, och en komponentstereo: 
Ursprungsbilen som hade gått väldigt långt och var mycket välanvänd, både 
rostig och riktad efter en tidigare rullning (det enda som inte var buck-
ligt var bakluckan). När den hade gått så långt att den var färdig för 
skroten, bestämde jag mig för att renovera hela bilen, den var ju trots 
allt ovanlig, då den var besiktigad med V4-motor. Detta skedde för cirka 
åtta år sedan. Jag har ägt bilen i 13 år. Den tog 5 år att renovera, och 
nu har jag kört på ett och ett halvt år 16000 km. 
När bilen byggdes om med V4-motor skulle den ju ochså typbesiktigas, vil-
ket var ett stort problem, då bilprovningen hade papper från Saab, där det 
stod: För ombyggnad från tvåtakt till V4 måste det vara en Saab modell 1965 
och nyare: Trots en massa intyg från Saab Trollhättan och andra inblandade 
parter nobbade Bilprovningen. Efter mycket besvär lyckades jag till sist få 

' bilen besiktigad med V4-motorn. Men det tog lång tid: 
Under renoveringen har karossen byggts upp helt ny. Golv och torped = 96/74. 
Hjulhus = 93/57. Taket =93/58. etc... En hel del priser har det blivit på 
utställningar och träffar. . 
Sonett-68:an är under seriös renovering, V4:an är en före detta tävlingsbil 
används nu som bruksbil. Årsmodell 69 ombyggd till 79. Lancia Stockrace: 
inga kommentarer: 
Drömbilen? En Saab 93 Gran Turism° 750: Jag har nyligen fått tag rå en 96/61 
Gran Turismo 750, som så småningom skall renoveras, men får jag tag på en 
93 GT, så klipper jag till direkt: 
Har Du fler intressen ån bilar? Jag hinner inte med fler intressen: Jag har 
tidigare kört rally och läst karta i 6-7 år. Reservdelar i ett par år. 
VAD JOBBAR DU MED? Jag är nattvakt inom Securitas, har tidigare varit 
bilmekaniker i 10 år. 
FAVOURITMAT? All mat som år god: 
MUSIKSMAK? slutet av 50-talet, 60 talet och SO-talet. 
FAVOURITARTISTER? Kim Larsen, ABBA, Frida, Phil Collins, Pink Floyd, Fats D. 
HUR BOR DU? Jag bor i ett ram med kök, mycket litet, bor nästan i garaget: 



Golv och hjulhus från V4 -74, tak och kaross-
sidor från 58-93 under ihoppassning 

Hela karossen fardigsvetsad, blastrad och grund-
lackerad. 

Hela karossen lackad med tvåkomponents vit 
färg. Påbörjad montering av nya hjulupphäng-
ningskomponenter. 

Motorrummet "välfyllt" med V4 motor, Sonett-
växellåda, bromsservo, el-kylfläkt och växel-
strömsgenerator. 

Inredningen färdig med 4 st. 99-stolar, ombyggd 	Bilen färdig med Karminrod lack, tonade rutor 
V4-panel, 99-konsoll, elektriska fönsterhissar 	och Sonettfälgar. 
kommunikationsradio och Pioneer Component- 
stereo. 



Trollhättan. Besök på Musäet. Pelle Rudh förevisar "URSAABEN" för svenska Saabentusiaster. 



TROLLHÄTTETRÄFFEN 

gav oväntat brett gensvar, 77 anmälda deltagare: Några kunde inte komma 
till träffen, och det var synd, men ett noterat deltagarantal på 73 är 
till och med mycket bra, för att vara Fredag och senhöst: 
Vi startade med samling kl 12.00 framför stora Porten vid Saabs fabrik. 
När undertecknad anlände ca 11.30 så hade redan ett stort antal deltagare 
kommit på plats. Jag kan inte säga till 100% att jag fick alla deltagare 
noterade men man kan i alla fall hoppas. Det var lång kö fram till mig, 
när pennan gick varm, garanterat trevligt folk, allihop: 
Klockan blev 12, och Egon skoglund kom med Museieföreståndaren Albert 
Trommer och släppte in oss i en liten lokal, där Trommer berättade lite 
om Saabs historia och vad man tänkte visa inne i fabriken. På väggen hade 
man placerat i miniatyr en plan över samtliga byggnader inne på området 
och mycket översiktligt visade Trommer vad som försiggick i respektive 
lokaliteter. Vi blev därefter placerade på två tåg, som tog med oss in i 
fabriken. De båda guiderna tog plats på var sitt tåg och resan började. 
Det var fantastiskt intressant att först se alla delar och sedan hur de 
moment efter moment byggdes ihop till kompletta körklara bilar. Ni som ej 
kom, missade verkligen något sevärt: 
När turen sedan kom till Saabs museum, så var stämningen på topp. Tyvärr 
hade inte Saab meddelat att barn inte fick följa med på tåget, och några 
deltagare fick stanna kvar ute vid grindarna. Verkligen synd: 
Här på museet fick alla vara med, och här fanns mycket fint att bese. 
Ursaaben 92001 fanns på plats, likaså den enda Saab 95:a vi känner till 
med felhängda dörrar(chassinimmer 022), 2 ex av Saab 94, den första sonett-
en, ett gäng rallybilar, men vi saknade några bilar: Saab 93 Gran Turismo 
750. Varför har inte Saab sparat på någon sådan? En oerhört ovanlig bil här 
i Sverige. Vad kul det hade varit om Saab sparat på Saab 95(första exemplaret) 
den tvåfärgade som förekom i reklamen: Någon Monte Carlo fanns heller inte 
representerad, ej heller Saab Sport. Men de bilar som fanns var i mycket 
fint skick, och det var en upplevelse att gå runt och se hur bilarna utveck-
lats från 92001 till nutidens bilar. 
Vi skulle ha samlats under besöket för att äta på hotellet, men det blev 
fullbokat, så vi fick försöka hitta mat själva runt om i Trollhättan. 
När vi kom tillbaka hade Pelle Rudh laddat upp för filmvisning. Kul: 
Vi satt flera timmar och bara tittade på några av alla de fina filmer som 
fanns. 
Vi hade ochså omröstning om snyggaste bil, och vann gjorde ABX 666 92/54 
Lars Erik Andersson, Vänersborg, på andra plats hamnade 92/53 BHO 231 Per 
Andersson, Borås och på tredje plats Lennart/Anders Andersson, Vara med sin 
92/56 AZN 502. Det skall tydligen vara Saab 92: Samtliga 92 som deltog fick 
pris: BHO 231 Per Andersson fick även pris för äldsta bil, längsta resa utan 
tvåtakt 1-,ade Stig Werner, Ustersund gjort, som tog tåget till träffen: 
Längsta resa med tvåtakt hade Johan Brusewitz gjort med sin 93/57CHG 378. 
Han hade med sig Hans Eklund, Enköping på resan, båda hade jobbat natt innan 
träffen men kunde inte låta bli att åka ändå. Strongt gjort: 
Som tack för filmvisning och museevisning överlämnades en klubbtröja till 
Pelle Ruda, som lovade bli medlem i Registret. 
Ett foto som publicerades i Trollhättans Tidning kan beses på allra sista 
sidan. Detta foto är taget inne på museet och några av våra medlemmar är 
med. Pelle Ruda visar upp museets stolthet, Ursaaben. Fotograf: Roger Lärk. 
Känner ni igen er på kortet?? 	Rekordeltagande var det och en träff 
som jag tror de flesta blev mycket nöjda med, att döma av kommentarerna 
efteråt. De två största molnen blev, tycker jag själv att alla inte kunde 

komma med in på fabriken, och att vi inte samtliga kunde samlas Då samma 
plats och äta mat. Det hade jag hoppats på, men vad gör man?? 
Några namn som är värda att nämna på deltagarna tycker jag är: 
PETER JOHANNESSON,KARLSKOGA/GUNNAR JOHANNESSON,KARLSKOGA/PER TORESSON,DEGER-
FORS/ARNE A1'TDERS6N,SVARTÅ med familj/ROLAND AHLGREN,HANS LUNDVALL, JESPER 
AHLGRENAREBRO/HANS BERG,VEDDIGE/BEHT WETTERSTEDT med familj,URIBROPER 
ANDERSSON,BORÅS/OLLE JOHANSSON ,KRISTER LUNDSTRÖM, TOMAS PETERSCN,JANNE SAAB 
JOHANSSON,ULAND/ ÅKE OLSSON,SIWERDALEN/GUNNAR JOHANSSON,TRCILHATTAN, 	• 
Forts. sidan 28. 



Den ideelle vogn under alle forhold 

fordi den har: 

• Forhjulstrmk. 

• Helpresset, selvbterende stålkarosseri. 

• Smrdeles effektive, overdimensionerede 
bremser. 

• Ringe benzinforbrug - 16 km/liter benzin. 
• Stort bagagerum. 

• Aerodynamisk karosseri med den karakteri-
stiske strOmlinede facon, der nedsmtter luft-
modstanden tu l et absolut minimum, hvilket 
giver stOrre acceleration og maksimalhastig-
hed - og mindre brtendstofforbrug. 

• Uafhtengig torsionsaffjedring på alle 4 hjul. 
• Synkronisering mellem 2. og 3. gear. 

Den nye 1954-model har endvidere en rwkke 

fordele, f. eks.: 

• Motoreffekten er foroget tu l 28HR ved anven-
delse af en ny karburator-type med super-
tmndspoler. 

• Forbedret air condition system. 
• Afsktermning af de forreste vinduer for at 

forhindre trwk på bagsmdet. 
• Karburator-forvarmer for at forhindre isning 

af karburatoren. 

• Nye lygter med indbyggede parkeringslygter. 

SAAB er derfor den helt 

rigtige vogn - også for Dem.  

Nyheter på 1954 års SAAB 

I. Ny förgasare och högeffektspolar (Förgasare Solex 32 A1C 
har ersatts av Solex Bl). Motoreffekten höjd till 28 hkr 
vid 4000 varv/min. 

2. Förbättrad friskluftvärmare. 

3. Nya strömbrytare för vindrutetorkare, instrumentbelysning 
och friskluftvärmare. Strömbrytare märkta med symboler. 
Placering på instrumentpanelens frontsida. Reservström-
brytare införd. 

4. Dekorerad signalhorns knapp. 

5. Sidostroppar för passagerare i baksätet. 

6. Följande ändringar beträffande inredning: 
a. Svetsfogar spacklade 
b. Nytt taktyg 
c. Instrumentpanel, rattstång med rattväxel, sitsram och 

ryggram målade i karossens färg 
d. Solskyddens färg = taktygets 
e. Bagagerumshyllans färg = taktygets. 

7, Askkopp på höger sida för passagerare i baksätet. 

8. Luftförvärmare. 

9. Ventilationshål på hjulen. 

Io. Skärm som förhindrar drag i bakvagnen. 

t. Dekorationslist för fram- och bakskärmar. 

12. Syntetisk lackering. 
Fahltrantt BoY.tr. 



10 Skäl att bli medlem i 

' 1 	:IL:KO%hrarbbytråkraterfochtbyrt-ld 1)
.  

ut på att bekämpa bilfientliga poli-
tiker och byråkrater. Det är ett jobb som kommer 
att ta tid - tyvärr! 

Det är ett jobb där Du behöver BILFRONT och där 
BILFRONT behöver Dig! 

organisation. 
	bilälskarens 2  	

BILFRONT är den sanne 

BILFRONT är den naturliga motvikten 
mot alla bilhatares sammanslutningar. 
BILFRONT för fram alla positiva bilargument. 
BILFRONTS främsta motto är: 

BILEN ÄR MÄNNISKANS BÄSTA VÄN! 

0. 	3 	BILFRONT har inte byggt upp någon service eller resebyråverksamhet. Och 
ingen egen byråkrati. 	Inga stenhus 

och portiöljbärare. Vi har en skamligt låg medlems-
avgift och lever på svältgränsen. Men det är nyt-
tigt. 	Det gör oss hungriga. Vi 	lever upp när vi får 
sätta tänderna i byråkratfläsk. 

Al 	Nu förbereds nya, strängare, otroligt 
krångliga, mycket dyra och helt onöd- 
iga avgasregler. Det kommer att bli 

straffskatt på "gamla" bilar 	(alla före 	1986 års 
modell) och omöjligt att köra utomlands med nya. 
Jobben i svensk bilindustri hotas. Det är vi motor-
intresserade som kommer att få betala. 

Dec är bara BILFRONT som aktivt protesterar mot 
detta vansinne! 

5 	Samtidigt 	som 	straffen lindras för 
riktiga brott, 	skärps hela tiden över- 
vakning och böter för oss bilister. 	Nu 

finns det inte längre någon rim och reson i hur 
mycket enkla trafikprocesser kostar jämfört med 
våldsbrott. 	Gärna fler poliser - men inte på vägar- 
na. 
Omskola 	lapplisorna till vårdyrket! 	Sätt p för hets- 
jakten mot bilister som måste parkera sin bil! 

15 	BILFRONT slåss för motorkulturen 1 1) 	
. 

Vi vill ha fler amatörbyggen, Hot Rods, Beach- 
buggies, Kit cars, Lowriders, Street Boda. Trikes 
och Custom cars. 
Fortfarande finns det en rad byråkratiska'hinder 
som måste rensas bort!' 
Det är ett jobb för BILFRONT! 

' 

Il> 	7 	Den enda av landets "stora" bilist- organisationer som deltog i arbetet 
med de nya amatörbyggebestämmelserna 

var BILFRONT. Men det finns mycket kvar att göra. 
Tex måste vi bemöta bilprovningens nya grundlösa 
påstående om att bilar med starkare motorer än 
8 kg/hk är trafikfarliga. 

Detta är ett jobb för BILFRONT! 

8 	Vi bilister är statens mjölkko nr 1! Vi betalar varje år in flera miljar-
der mer i skatter och avgifter än vad 

vi får tillbaka. Om vi bilister/motorfolk inte 
protesterar högljutt kanske avgifterna och skat- 
terna kommer att höjas ännu mer. 	. 

Det är BILFRONT som protesterar! 

9 	Det planeras en ny avgift. En sk omregistreringsavgift. Om detta 
djävulstyg införs är det meningen att 

vi skall tvingas betala mellan 400:- och 800:- 
varje gång en bil byter ägare. Detta drabbar oss 
motorintresserade mycket hårt och orättvist. 

Det är BILFRONT som protesterar! 

0.  /0 	
Gamla bilar och motorcyklar är kultur. 
Antikviteter får tas 	in 	i 	landet utan 
tull. 	Men motorkultur straffbeskattas. 

BILFRONT kräver att alla bilar över 20 år skall 
få importeras utan avgifter och slippa vägtrafik-
skatt. Dessa bilar har er än väl betalt sin andel. 
Att ta ut 20 000:- i importavgift för en antikvit-
et år inte bara fel- det är kulturvandalism! 

STÖD MOTORKULTUREN 

BEKÄMPA MOTORBYRÅKRATIN 

STOPPA ÖVERBESKATTNINGEN AV OSS BILISTER 

BILFRONT 



BILFRONT talan 
vLäk klaAtext 

andta bana , 
vi,skaA 	' 

och ~lan 

BYE, K TERN'', 
BEKÄMPAR TYVÄRR INTE SIG SJÄLVA 

DÄRFÖR MÅSTE VI HJÄLPA TILL... 

I Du'kanske tycker att Du inte har tid att gå med i BILFRONT, och vet att Du 
har för mycket att göra för att bli aktiv. Men, om Du håller med om vårt 
budskap - BLI MEDLEM ! Då får Du vår tidning några gånger om året och vi kan 
nå Dig när det verkligen brinner i knutarna. Det är en god början. 
Medlemsavgiften är dessutom skamligt låg. 10:- om Du är under 20 år och 30:- 
om Du är äldre. Det gör som Du förstår att vi inte har råd att överrösa Dig 
med post och tidningar. Men det lilla som kommer är viktigt för oss motor-
intresserade. Vi undviker att hålla möten och'sammankommster utan koncentre-
rar oss på de viktigaste motorpolitiska aktiviteterna. Vi har medvetet en 
låg mötesaktivitet - vi vill inte konkurrera Med alla specialklubbar och 
rena motorevenemang och dessutom har vi överhuvudtaget inte tid att springa 
på ständiga möten och sammankomster. 
Men när vi verkligen behövs - då är vi där !!! 

Som Du förstår är det inte meningen att man skall jobba häcken av sig som 
lokalt kontaktombud, klubb- eller arbetsplatsombud. Men vi skall se till 
att vårt folk håller sig framme, och har tillgång till våra bilpositiva 
argument och material. 

Vi behöver Dig för att nå ut med budskapet ! 
Du behöver oss för att få rätt material ! 
Anmäl Dig direkt ! 

	 J1Sänd in den här kupongen - NU !!! 

BILFRONT BEHÖVER DIG ! KLIPP TILL 
11111•111MIMNINMIMIMIffifflffl==ffilINIMINIIMIMmliellleeleel•NIMIIMUNIIINININEMINIMINIZEIIMIUMI1 

   

Ja, jag ställer upp och kämpar för bilisternas 
rätt och blir medlem i BILFRONT. Medlems- 

' 	
avgiften 30 kr/år (60 kr/år för stödjande med- 

. 	lemskap) betalar jag når inbetalningskortet 
kommer. 

1 
Namn: 	  

Adress: 	  1 
• 	Postadress: 	  

. 	Personnummer: 	  

Telefonnummer: 	  

 

PORTO 

BILFRONT 
Högbergs gatan 107 
116 53 STOCKHOLM 
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