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Inga skärmar från Hudiksvall 

Så var det dags igen för några väl val-
da ord. Jag kan tänka mig att dom 

flesta har bäddat in Saaben i någon lada 
eller garage. Fast man kan ju ha en en 
gammal bil inreggad och har man en ve-
teranbilförsäkring så kostar det inte så 
mycket. Då kan man ta en tur om det 
blir någon gnistrande fm vinterdag. 

Får man lite abstinensbesvär kan det ju 
vara skönt att slippa behöva vänta ända 
till sommaren. 

Annars får man ta till något objekt 
som står och väntar för det här med att 
vara i garaget tycker i alla fall jag är vin-
terns stora nöje. Alltid finns det något 
som skall svetsas, justeras eller putsas. 
Nog om vinterns nöjen, första lördagen 
i mars har vi som vanligt årsmöte och 
jag tänkte försöka fixa en buss från 
Stockholm till Saabens mekka, Saab-
museet i Trollhättan. Om inte annat kan 
det väl vara ett tillfälle att se museet för  

er i Stockholm med omnejd. Så nästa år 
vill jag se att fler än de 15 utav 150 som 
vi skickade brev till kommer, och det är 
alltid roligt om det kan dyka upp lite nya 
ansikten. Det är bra för klubben med li-
te nytt folk som tycker och tänker som 
oss andra Saabidioter. Så hjärtligt väl-
komna skall ni vara den femte mars, ja 

även om ni som in-
te tänker åka med 
oss förstås. 

Sen har vi en trå-
kig nyhet på nytill-
verkningsområdet 
att meddela. Skär-
marna till kortno-
sen som vi trodde 
skulle gå att ta fram 
visade sig inte vara 
så lätt. Yngve som 
hade ställt upp 
med ett par allde-
les nya flyglar till 
firman i Hudiksvall 

(som hade så lite att göra så dom skulle 
kunna göra pressverktyg nästan med-
detsamma), lyckades inte ens komma 
med prisförslag på flera månader. Så 
Yngve som skulle ha in sin bil för lacke-
ring var tvungen att hämta tillbaks sina 
flyglar. Nu är man inte intresserad mer 
och det hela ligger på is ett tag. Till sist 
vill jag och hela styrelsen önska er med-
lemmar en riktigt god jul och gott nytt 
år. 

Vi ses och hörs 
John Jonasson 
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Redaktören yttrar sig 
Hej alla i vinter rusket. Vid det 
här laget är väl sommarbilen 
undanställd för den här sä-
songen och skall väl ses över till 
nästa drs färder. 

Vi vill tacka alla som har bidragit med 
material till Bakrutan under detta år 
och ser gärna att ni skriver lika flitigt 
under 1994 om inte flitigare. Jag tar gär-
na emot nya ideer till tidningens inne-
håll, exempelvis tävlingar, mekartips, 
reportage om någon speciell Saab-
modell eller något annat skojigt. Jag vill 
att ni skriver artiklarna och inte bara 
förmedlar tips. Vi har inte möjlighet att 
själva göra reportagen, utan ser gärna 
att ni hjälper till och skriver. Framför 
allt efterlyser vi foton så att tidningen 
blir mer lättläst. 

Jag vill tacka Claes Johansson för det 
fina arbete han lagt ner på Bakrutan. 
Han har ställt upp under något år och 
skrivit och gjort tidningen mer läsbar,  

men har av tidsbrist tvingas avsäga sig 
sin medverkan i redaktionen. 

Jag vill samtidigt välkomna Martin 
Bergstrand till redaktionen. Han har fri-
villigt hört av sig till mig om att hjälpa 
till, och han kommer i första hand att 
hjälpa till att skriva in era artiklar på da-
ta. Det är ett mycket bra initiativ av 
Martin att själv erbjuda sin hjälp till vårt 
ideella arbete. Finns det någon mer som 
vill hjälpa till i redaktionen så hör av dig 
till mig. Fyll i inbetalningskortet noga så 
att kassör Mats Carlsson kan tyda vad ni 
har skrivit. Skriv på baksidan av inbetal-
ningskortet om framsidan inte räcker 
till. En del har undrat vad man ska skriva 
på "option". Där skriver du t.ex drag-
krok, soltak eller saxomat. På modell-
kod skriver du t.ex SA 0000, SA 0100, 
SA 0106. Uppgiften står i registrerings-
handlingarna. Nya medlemmar som 
betalat medlemsavgiften från oktober-
december slipper 1994 års avgift. 

Fotogåtan 

Tidvis har han ocksd haft någon i bruksskick 
körbar ldngnos 96:a, men när det gäller kör-
bara bilar har det mest handlat om V4:or i 
alla färger och varianter.Just nu har han en 
mycket snygg V4:a av 71-drs modell som ser 
ut som just kommen frdn Trollhättan och den 
vdrdar han med kärleksfull hand. Han har 
endast bättrat pd den Med ett antal tidstyp-
iska tillbehör ur Saabs digra urval som 
Sonettfälgar, bakrutelalusie och Sport & 
rally läderratt. 

Denna gång är det inte någon riktig fotogåta, men det är i alla-
fall något ni kan klura på och frågan är i vilket nummer av 
Bakrutan är dessa nedanstående rader hämtade från och vad 
heter mannen som artikeln handlar om. 

Sugen på en plats i styrelsen? 
Inom en inte allför avlägsen framtid är det årsmöte, och 
därmed val av styrelse. Om DU har ett förslag som awiker 
från nuvarande styrelsesammansättning, eller själv vill ha 
en styrelsepost, slå en signal dagtid tel: 018-34 30 10. 
Övrig tid tel: 018-30 44 11. Eller skriv. Tveka inte! 

Martin Bergstrand, valberedningen 
Tryffelvägen 51 

756 46 Uppsala 

Svaret på fotogåtan från nr 3 publiceras i nr 1-94 

Nu är det er tur att hitta på klunga fotogåtor som vi kan ta med i 
kommande nummer av Bakrutan. Skicka in gåtan samt svar till 
redaktionen. 
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En Saab-dåre funderar: 
"Är det bara jag som är 

missförstådd?" 
Jag lär mig nog aldrig glömma 
den 18 februari 1981 när Jag 
för första gdngen satte mig i 
min egen ägandes 96-71, dagen 
efter uppkörningen! 

&toft som en tupp förstås, men jag in-
'såg nog inte då att en Saabdåre just 
hade fötts, ty när jag skulle uppvisa ny-
förvärvet för mina kära kamrater och 
dessa inskränkta Volvoförare rynkade 
på sina stora näsor med sura kommen-
tarer om "illaluktande Saabar". Jag gav 
mig inte ens in i en hetsig diskussion 
om det enda svenska bilmärket. 
Förvånad åhörde jag istället dessa fega 
påhopp enär jag trodde att det var fråga 
om ett enkelt missförstånd. 

-"Vadå sur, titta den är ju jättefin jag 
har ju till och med köpt en läderratt", 
var allt jag fick fram. 

När min stolthet dessutom vägrade 
starta pga en hängande automatchoke 
så erbjöds jag frikostigt: "ta du en prov-
tur i min 164:a så kommer du nog på 
bättre tankar, så fixar vi din förgasare så 
länge" Detta åtföljt av elaka flin. 
Återigen förvåning från min sida, jag 
tom följde rådet och provkörde lyxtrak-
torn. (Ja förlåt, men det var ju så länge 
sen och jag var ju så ung...). Tack och 
lov kom jag inte på bättre tankar, från 
deras synpunkt sett, dock kom jag att 
inse att det låg ett spår av sanning i den 
gamla sägnen om att det skulle finnas 
bakhjulsdrivna bilar... 

Det dröjde dock inte länge innan det 
stod klart att mycket löje och förföljese 
var att vänta pga mitt val av bilideologi. 
Klart stod också sanningen i principen 
att "ju fler Saabar desto bättre". Raskt 
inhandlades därför en totalt sönderros-
tad 66:a med V4 för att tjäna som re-
servdelsbil. Snart var både 71:an och 
66:an nedplockade i atomer, här skulle 
byggas och trimmas.Och strax var även 
en vackert ambragul 72:a inköpt. 

Missförstådd 
Nu var jag ganska belåten och Saab-
dåren hade definitivt vaknat upp. Vakna 
och pigga var naturligtvis också mina 
goda vänner som ofta tvingades hjälpa 
till att hem bilar och annat smått och 
gott till mitt överfulla garage. Ju fler 
Saabar jag skaffade desto mer missför-
stådd blev jag och kommentarerna om 
mina klenoder blev allt surare. 

Ett tag trodde jag att det berodde på 
mitt direkt frånstötande utseende att jag 
blev så hårt trakasserad, därför beslöt 
jag mig för att börja kamma mig och by-
ta strumpor då och då. Tänkte t o m bör-
ja raka mig men innan det gått så långt 
insåg jag att det hade med mitt automo-
bilinnehav och där tillhörande ideologi 
att göra. 

De hånleende jordbruksredskapförar-
nas metoder förfinades så småningom 
till rena handgripligheter, allt för att få 
stopp på min framfart. Som tex att med 
hjälp av ett lämplig tillhygge vrida runt  

växelspaken på ett radialt vidrigt sätt så 
att vridsäkringen pajade... 

Hisingestollar 
Var och en som varit utsatt för ett dylikt 
attentat vet att det då är stört omöjligt 
att få i backen. Nåväl, man ska ju inte 
backa sig igenom livet och dessutom 
visste inte dessa potentanter vilket 
enormt lager av gamla växelspakar, som 
jag hade så deras seger blev kortvarigt. 
Snart hade jag dock förkovrat 
mig i konsten att föra ett 
vettigt samtal med 
Hisingestollarna, det 
var ganska roligt att 
genera dem ge-
nom att på of-
fentliga platser 
skrika åt dem: 
"Inte visste jag 
att du hade sla-
git dig på jord-
bruk", eller att 
slita upp huven 
på deras ögonste-
nar och upprört 
skrika medan man iv-
rigt pekade ner på 
framvagnen:"Men du har 
ju tappat drivaxlarna, inte un-
dra på att det går så sakta". 

Detta i kombination med nattliga at-
tentat som att sätta fast varningstrianglar 
bakpå deras fordon gjorde att jag tyckte 
mig börja få övertaget i striden. Nåväl, 
nu ska jag väl inte bara klanka för myck-
et på mina goda kamrater. Trots allt var 
deras offervilja när det gällde att meka 
med mina klenoder förvånansvärd. 
Bäste kompisen med gassvetsen t ex. 
Tänk bara att i flera veckor, natt efter 
natt, mitt i vintern ligga i ett dragigt kall-
garage och svetsa rost, det är verkligen 
snällt. Kanske påverkade detta honom i 
rätt riktning, för så småningom övergav 
han och även de flesta andra av mina 

Volvoåkande vänner, sin övertygelse till 
förmån för, icke Saab tyvärr, men istället 
diverse tyska jorcifräser och äkta japansk 
plast. Men jag i egenskap av Saabdåre 
åker vidare i min genuina Trollhättejärn. 
Det måste väl innebära att jag hade rätt 
från början, eller...? (Ok, jag måste er-
känna att jag en gång faktisk har ägt en 
Volvo, men detta till följd av ett beklag-
ligt misstag i en bytesaffär och dessutom 
sålde jag den efter bara en vecka. 

Hoppas att detta nu är preski-
berat). 

Ömma moder 
Mina närmaste har 

dock varit mycket 
överseende med 
mina små böjel-
ser när det gäl-
ler bilval. Min 
ömma moder 
t ex log endast 
milt och nickade 
uppmuntrande 

som mödrar bru-
kar göra med sin en-

de bortskämde son. 
Min gamle far har också 

tagit det med fattning trots 
fullständigt ockupation av garage, 

tomt, vedbod, källare m m. Inte ens ett 
brutet nyckelben till följd av en vådlig 
vurpa i vinterhalkan rubbade hans men-
tala balans. Det enda som gjorde honom 
riktigt arg var när han skulle försöka 
klippa gräset runt min långtidsparkeran-
de 66:a mitt i trädgården och han rev 
upp sin arm på den trasiga grillen. 

Jag upptäckte också så småningom att 
flickor tyckte mycket om Saabar.Men 
när jag träffade den dam som skulle 
komma att bli min fru så blev jag plöts-
ligt väldigt missförstådd igen. Att denna 
väna lilla varelse kunde hysa såna 
Volvosympatier och ett sådant Saab- 
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Inbjudan till årsmöte 

Åk kollektivt 
John har ordnat en buss som han 
transporterar oss ned till Trollhättan. 

Så ni som bor i Stockholms trak-
ten och längs resvägen får ett myck-
et förmånligt erbjudande att åka 
med till Saabs mecka och se på 
Saab museet och samtidigt närvara 
på årsmötet. Kan ni motstå ett så-
dant erbjudande? Även i år kommer 
det att kosta cirka 200 kronor tur 
och retur. Tveka inte, hör av er till 
John senast den 25 februari. 

John Jonasson 
Brålunden 15 c/o Jankowics 
161 41 Bromma 
Tel: 08-25 89 48 

akrutan 	

förakt trodde jag inte var möjligt. Detta 
visade sig ha med arv och uppväxtmiljö 
att göra ty hennes fader visade sig vara 
en driven traktorentusiast. Mången är 
den diskussion som har utkämpats och 
som jag förstås har vunnit, men missför-
stådd är jag fortfarande. 

Dock tycks hon ha vant sig vid tanken 
på att för all framtid få äga privilegiet att 
åka Saab. Men hon låter hälsa att striden 
ännu långt ifrån är över. Jaja, vi får väl 
se... 

1985 blev jag Saabägare på allvar när 
jag köpte min tvåtaktare, en 96-64 De 
Luxe med treväxlad låda dessutom. En 
lustig passus i detta är att denna vagn 
såldes ny i Limmared, på samma ort 
som min kära hustru växte upp. Detta 
har jag försökt använda i min omvän-
delseförsök på frugan genom att förkla-
ra att denna ort naturligtvis genererar 
mycket hög kvalite. Hon håller ännu 
med bara delvis... 

Ordning på affärerna 
Nåväl, lustigt också att den kristiska in-
ställningen till mitt Saabande ändrades 
något i och med detta inköp. Gamle far 
nickade leende och drog sig till minnes 
att hans bror har haft en sådan på 60-ta-
let. Arbetskamrater och andra i min när-
het applåderade och menade att "nu 
har du äntligen fått ordning på dina bi-
laffärer...", och tom suraste tjänsteman-
nen på Svensk Bilprovning AB, som 
prövats hårt av mina tidigare försök att 
få igenom en del" radikala problemlös-
ningar" på min 71:a i besiktningen, log 
bara soligt och släppte mig rakt igenom 
institutionens anläggning med i stort 
sett blankt papper. 

Nu har det gått några år och min be-
kantskapskrets har till min stora glädje 
utvidgats. Men faktum kvarstår att jag är  

rysligt missförstådd... När någon frågar 
vad jag har för bil och jag ödmjukt sva-
rar: Saab naturligtvis!" så skakar man 
fortfarande överseende på sina in-
skränkta huvuden och ler i samför-
stånd. Men inkonsekvensen är stor 
bland dessa mina traktor- och jordfräls-
älskande vänner ty när det kniper är det 
ganska populärt att komma och låna en 
viss Saabägares garage och dessutom 
försöker de muta mig med pilsner allt 
som oftast för att jag ska meka med de-
ras motorredskap... 

Nu är jag ju en mycket överseende 
och mild natur, som dessutom är väl-
digt lätt att muta i vissa avseenden så na-
turligtvis hjälper jag mina kamrater. 
Dock har jag kommit på en ny strategi i 
striden med Volvostollarna, Jag infiltre-
rar deras barn! Just det, allt i fraser som: 
"Saab är bäst och Volvo är bläää" till 
mer verkningsfulla meningar som: 
Pappa jag vill inte ha nån Volvo mer, jag 
vill ha en Saab! Gissa om detta har varit 
ett effektivt vapen. Konstigt nog är jag 
ändå fortfarande missförstådd, jag som 
gör allt för att vara så objektiv som möj-
ligt... 

Saabs lansering av den nya bilen nu i 
sommar har onekligen hjälpt mig i min 
kamp. Det massmediala trycket har fak-
tiskt gjort att flera av mina bekantingar 
med böjt huvud mumlande har uttryckt 
att "Det verkar ju onekligen vara en bra 
bil". Det kallar jag framsteg" Tack Saab! 
Till sist vill jag citera en av Trollhättans 
turistbroschyrer som jag kom över un-
der en av mina vallfärder dit:"... vi ön-
skar att alla bilägare hade en Saab..." Ja 
det är väl inget att missförstå. Det är ju 
det jag alltid har sagt: Saab är bäst!! 

Text: Ulf Hindström 

SS ',Trollhättan har åtagit sig 
Ratt anordna 1994:års års- 

möte och även i år så hålls mötet på 
Saab:s fina museum i Trollhättan. Så pla-
nera in lördagen den femte mars klock-
an 12.00. Årsmötet avslutas med Saab-
marknad. 

Skriv till Christian Trommer senast 
den 25 februari så de vet hur mycket fi-
ka dom skall ordna. Även i år kommer vi 
anordna en Saabmarknad, så leta genom 
era lådor och skrymslen efter delar som 
ni inte behöver. Ni som har tänkt er att 
sälja på marknaden skall även ni anmäla 
er till Christian senast 25 februari. 

Christan Trommer 
Saabs museum 
461 80 Trollhättan 
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På gång - 
igen! 

Motorhistoriska Riks-
förbundets nyhetsbrev fick 
ett fint mottagande av våra 
klubbar. Att snabbt och 
kortfattat kunna kommu-
nicera med alla hobbyns 
aktörer känns fint för oss 
i styrelsen. 

Hur går det med kom-
munikationsdepartemen-
tets utredning? Eller rät-
tare sagt förslaget som 
bland annat innebär rul-
lande trettioårsgräns för 
skattebefrielse mm? Läs 
"På gång" så får Du svar. 
Det ser inte så ljust ut. 
Men vi skall inte glömma 
bort att alla regeringar har 
ett behov av att komma 
med glada nyheter i tider 
då allt inte är så muntert. 

Avslutningsvis kan jag 
konstatera att intresset för 
gamla fordon bara blir stör-
re och större. Historisk ra-
cing och historiska rallyn med 
specialsträckor är en del av 
motorsporten som hela tiden 
växer. Nästa år körs histo-
riskt EM för standardvagnar 
i Anderstorp den 4-5 juni och 
historiskt EM för GT- och 

MHRF har till utredningen 
angående nytt beskattnings-
system för fordonskatt på 
motorfordon avlossat ett brev 
som anger förbundets upp-
fattning i frågan. I skrivan-
de stund har ingen reaktion 
skett på brevet men under-
handskontakter har tidigare 
angivit att utredningen tän-
ker följa rapporten om Reg-
ler för motorfordon. 

Förbundets brev hänvisar 
bland annat till de olika skäl 
som utredningsmannen ang-
er i sin rapport och avslutar 
brevet enligt följande; 

"Motorhistoriska Riksför-
bundet vill av dessa skäl fö-
reslå att skrotningsavgift, för-
säljningsskatt och mervärdes-
skatt inte tas ut vid registre- 

racerbilar i Knutstorp den 
2-3 juli. Och därtill ett rally 
i juni som kan få EM-värdig-
het 1995! Full fart framåt! 

Bästa hälsningar: 

Gunnar Elmgren 
Ordförande 
Motorhistoriska Riksförbundet 

ring av amatörbyggda fordon 
eller vid import av personbi-
lar, lätta lastbilar och bus-
sar samt motorcyklar av en 
årsmodell som är 30 år eller 
äldre". 

Sedan är den stora frå-
gan. Hur kommer utredning-
en att skriva och hur kom-
mer denna skrivning att tas 
emot av departementen? Och 
hur kommer det slutliga be-
slutet se ut i dessa ekono-
miska tider? 

Självklart hoppas vi på ett 
positivt svar. 

Bo Kallhagen 
Utredningssekreterare 

Sedan bestämmelserna i vå-
ras ändrades har det blivit 
svårare att registreringsbe-
siktiga fordon som inte tidi-
gare varit registrerade i lan-
det (eller som varit registre-
rade men "skrotats"). 

Dels handlar det om möj-
ligheten att provköra fordo-
net innan det skall registre-
ras, dels om problemen med 
att bevisa vad det är för for-
don och vilka skatter och av-
gifter som skall betalas. 

Tidigare kunde ägaren fyl-
la i en "Ansökan om regist-
rering" och sända in den till 
länsstyrelsens bilregister var-
på skyltarna kom som ett brev 
på posten. Det var i prakti-
ken inte nödvändigt att ha 
ett fordon, utan det räckte i 
nödfall med ett batteri eller 
ett tändstift. Det gick alltså 
att registrera helt obefintli-
ga fordon, och det var också 
vad en del mindre nogräkna-
de personer ägnade sig åt. 
Detta var ett av skälen till 
att bestämmelserna ändrades. 
Sedan 1 maj i år skall ägaren 
infinna sig med det färdigre-
noverade fordonet hos Bil-
provningen (ASB). Det går 
inte att få ut skyltar i för-
väg, inte heller uppgift om 
vilket registreringsnummer 
fordonet kommer att få. 

För att kunna köra till ASB 
måste man från den aktuella 
stationen få ett tillstånd att 
köra dit ("Bevis om avtalad 
tid"). Med ett sådant får man 
köra till ASB utan registre-
ringsskyltar (gissa om många 
kommer att stirra på ett for- 

don utan nummerplåtar!), 
men bara raka vägen. 

Om registreringsbesikt-
ningen går bra får man se-
dan köra hem — raka vägen! 
— och vänta på att skyltarna 
skall komma med posten. Man 
får inte köra fordonet förrän 
skyltarna sitter på och alla 
avgifter är betalda. Skulle sta-
tionschefen inte vara nöjd 
gäller det att samla argument 
till nästa försök. 

För att få köra till ASB 
måste ägaren också teckna 
en trafikförsäkring för det 
nummerplåtslösa fordonet. 
Det är dock inget bekymmer 
för den som tänker ta en 
MHRF-försäkring eftersom 
det nu finns rutiner även för 
detta. 

Hur skall man 
då kunna 
provköra? 
Svaret är mycket enkelt — 
det går inte. Det är inte til-
låtet att köra fordonet utan 
nummerplåtar annat än raka 
vägen till ASB och hem igen. 
Enda möjligheten är att kun-
na provköra på inhägnat pri-
vat område, om man råkar 
ha ett tillräckligt stort — el-
ler hyra Anderstorp, om man 
har råd. 

En del har löst problemet 
genom att beställa tid för 
registreringsbesiktning hos 
ASB och använda färden dit 
som provkörning, men så hit-
ta ett fel alldeles innan man 
kommer fram, vända hemåt 
igen och snabbt ringa och  

berätta om problemet. Även 
om det tydligen har fungerat 
några gånger är det inget bra 
sätt att göra sig populär hos 
besiktningsstationens perso-
nal, och gör det säkert inte 
lättare att få fordonet besik-
tigat när det är dags på rik-
tigt. 

Självfallet var det inte Väg-
verkets avsikt att det skulle 
bli helt omöjligt att provkö-
ra våra äldre fordon innan vi 
åkte till besiktningen. Att reg-
lerna blev så illa formulera-
de berodde antagligen till 
största delen på en viss för-
virring när Trafiksäkerhets-
verket vid årsskiftet integre-
rades med Vägverket. 

Problem 
nummer två: 
accisen 
Det finns ytterligare ett pro-
blem som möter den som kom-
mer till ASB för att registre-
ringsbesiktiga sitt fordon. Det 
är nämligen ASB som skall 
avgöra om det föreligger skyl-
dighet att betala accis för for-
donet, dvs ASB skall avgöra 
om fordonet tidigare varit 
registrerat i landet och om 
avgifterna därför inte skall 
utgå (det handlar också i vis-
sa fall om tull). Och på avgif-
ter betalas dessutom som be-
kant moms, vilket gör stor 
skillnad för fordonsägaren! 

Praxis skiljer avsevärt mel-
lan olika ASB-stationer. På 
vissa håll har stationschefen 
kunnat fatta ett snabbt be-
slut på basis av de papper 
fordonsägaren haft med sig, 
men det finns också exempel 
på att det uppstått allvarliga 
och segslitna konflikter. 

Många har fått återvända 
hem med beskedet att pap-
peren inte duger och att de 

Problemen vid 
registreringsbesiktning 
kanske på väg att lösas! 

Mervärdesskatt 
på hobby-fordon? 
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"Bollen" hos 
kommunikationsdepartementet 

måste komma tillbaka med 
mer dokumentation, t ex fler 
kvitton eller en polisutred-
ning om att fordonet inte är 
stulet. I flera fall har man 
också krävt ett intyg från 
MHRF om att fordonet verk-
ligen är just vad ägaren på-
stått det vara. 

En del har också protes-
terat mot att ASB velat föra 
fordonet till gruppen "egen 
tillverkning" trots att det be-
visligen rört sig om t ex en 
Husqvarna 1950 som aldrig 
ens varit demonterad! 

Det gäller här att hålla 
isär ASB:s uppgifter: dels att 
kontrollera att fordonet är 
trafiksäkert och övertyga sig 
om att det är äkta och inte 
ett nybygge (t ex en Ford 1932 
uppbyggd på en helt nytill-
verkad ram, men försedd med 
mer eller mindre falska pap-
per som identifierar den som 
en originalbil), dels ansvaret 
för att avgöra om fordonet 
skall belastas med diverse 
skatter och pålagor. 

MHRF har varit i kontakt 
med ASB för att få en lös-
ning på dessa problem, och 
en ljusning börjar skymta vid 
horisonten. Den hänger dess-
utom ihop med det andra pro-
blemet — provkörningen av 
fordon som ännu inte blivit 
registreringsbesiktigade 

Ändring att 
vänta 
MHRF protesterade redan i 
våras mot att det skulle bli 
praktiskt taget omöjligt att 
provköra fordon som ännu 
inte var registreringsbesik-
tigade, och redan har vi träf-
fats för att diskutera saken. 
Också ASB har kontaktats och 
där har man förklarat att man 
gärna vill se en ändring så 
snart det går. 

För att lösa de båda pro-
blemen har man satt till en 
speciell kommitté, med två 
man från Vägverket, två från 
ASB och två från MHRF (Jan 
Broman och Björn-Eric 
Lindh). Delar av kommittén 
har redan sammanträtt, och 
under hösten blir det fler mö-
ten. 

Det är inte så alldeles en-
kelt att få rätsida på proble-
met, och det kan krävas en 
hel del ändringar i författ-
ningar för att det skall ord-
na sig när det gäller prov-
körning inför registrerings-
besiktning. 

Skulle förslaget om en fast 
accissumma för äldre fordon 
(eller rentav ingen accis alls) 
gå igenom på det sätt utre-
daren föreslagit skulle ett 
problem försvinna. Skälet till 
att så många försöker över-
tyga ASB om att fordonet ti-
digare varit registrerat i 
Sverige är naturligtvis att det 
känns bittert att betala kan-
ske 10.000-tals kronor för att 
registrera ett kulturföremål 
som aldrig kommer att an-
vändas för annat än några få 
mils nöjeskörning varje år. 
Och till råga på allt förvän-
tas den arme ägaren betala 
skrotningsavgift för ett for-
don som aldrig kan tänkas 
bli skrotat! 

MHRF:s 
förslag till 
lösning 
Vid kontakterna med Väg-
verket och ASB har MHRF 
visat ett förslag till formulär 
som en fordonsägare skall fyl-
la i och sända in till sin ASB-
station innan han beställer 
tid för registreringsbesikt-
ning. Han sänder också in 
kopior på de papper han vill 

åberopa, t ex gamla registre-
ringspapper, kvitton och in-
tyg. 

Formuläret är en svensk 
version av det som nu inter-
nationellt börjat användas för 
att ansöka om ett FIVA-pass 
för fordon. Det har konstru-
erats av Björn-Eric Lindh 
(ordförande i FIVA:s Teknis-
ka Kommitté) som också gjort 
den svenska anpassningen. 

I skrivande stund är för-
slaget på remiss hos Vägver-
ket och ASB. Om och när det 
börjar användas kommer det 
att bli mycket lättare både 
för ASB och för ägarna. ASB 
kommer då också, förhopp-
ningsvis i samarbete med 
MHRF och Vägverket, att ut-
färda instruktioner till sina 
stationschefer så att bedöm-
ningen kommer att bli mer 
likformig. 

Liksom tidigare kommer 
MHRF att på begäran kunna 
utfärda intyg om fordons äkt-
het och årsmodell. Det ligger 
både i vårt och ASB:s intres-
se att stoppa de försök till 
förfalskning av fordon och 
identiteter som då och då dy-
ker upp. 

För att det skall bli lätta-
re att provköra fordon har 
MHRF föreslagit att en sta-
tionschef skall kunna ge nå-
gon form av tillstånd till prov-
körning när han fått in pap-
peren på fordonet och bedömt 
att dessa räcker till för att 
han skall kunna ge en tid för 
registreringsbesiktning. Ex-
akt hur detta skall gå till kom-
mer den trehövdade kommit-
tån ASB/MHRF/Vägverket att 
diskutera under kommande 
månader. 

Björn-Eric Lindh 

Ett steg framåt, 
ett steg 
tillbaka. 
Funderingar, 
förhoppningar, 
tvekan... 

Ungefär så kan man i dag 
beteckna turerna kring ut-
redningen om "Regler för hob-
byfordon". 

Vi har från förbundssty-
relsens sida försökt att trycka 
på, informera och inte minst 
entusiasmera de personer som 
förbereder en proposition i 
ärendet hittills har det stått 
stilla på nästan samma fläck. 

Varför? 
Jo, det är i dag inte någon 

avundsvärd uppgift att fast-
ställa regler som medför en 
minskad intäkt till statens 
kassakista, hur liten den än 
är, utan att komma med mot-
svarande besparing på utgifts-
sidan. 

Där har vi alltså knuten. 
Finansdepartementet har inte 
kunnat finna lösningen. Där-
för har "bollen", utredningen, 
passats tillbaka till kommu-
nikationsdepartementet och 
där finns den för närvarande. 

Vi hade hoppats att det 
skulle kunna skrivas en pro-
position tidigt i höst så reg-
lerna skulle kunna börja gäl-
la från årsskiftet men om det 
kan genomföras är ovisst, 
suckar man där. Men nu är 
det möjligt att det inte går 
på annat sätt än att frågan 
arbetas in i budgetarbetet in-
för det kommande budgetår-
et. I så fall kan det inte bli 
en ändring förrän vid halv-
årsskiftet 1994. 

Kommunikationsminis-
ter Mats Odells åsikt är i alla 
fall klar, om det på något vis 
går så ska frågan få en posi-
tiv lösning. Det är mycket 
viktigt att få bättre regler, 
inte minst socialt och kultu-
rellt. Det har han klart de-
klarerat, säger hans medar-
betare på departementet, och 
han har också bett om snabb 
behandling. 

På kommunikationsdepar-
tementet säger man också att 
man har vissa intressanta idé-
er till lösning. Dessa ska man 
nu närmare diskutera innan 
ny kontakt tas med finans-
departementet. 

I dag kan vi alltså bara 
fortsätta vårt arbete, hjälpa 
till med de uppgifter vi kan 
skaka fram och hålla kon-
takten med alla inblandade. 

Jan Broman 
förbundssekreterare 

Till sist 
En eloge till en av våra med-
lemsklubbar, VW-historiska 
Klubben. 

Klubben sänder till varje 
ny medlem ett "paket" med 
bland annat Evenemangska-
lendern, brandkompendiet, 
försäkringsinformationen och 
annat nyttigt. 

"Medlemmarna har rätt 
att få allt detta oavsett när 
de går med under året" reso-
nerar man. Från MHRF:s sida 
tycker vi att det är ett ut-
märkt initiativ. 



En Saab i förvandling 
I det vackra och fridfulla jämtland finns det 

understundom även andra monster än Storsjöodjuret 
att beskåda. Se och njut eller se och spy är den 

berättigade frdgan efter denna upplevelse. 

rörvandlad, förädlad eller förstörd är 
er frågan som omdelbart kom över mi-
na läppar då jag och fotograf Salomon 
Degerman, under ett kort lunchuppe-
håll i en av Jämtlands metropoler, ram-
lade över detta specifika exemplar un-
der vår jakt på en bankomat och sport-
affär. Först tittade vi en gång, sedan en 
gång till och se-
dan ytterligare 
tre gånger till in-
nan vi såg på va-
randra och för-
sökte återfå fatt-
ningen. 

Bilen verkar i 
begynnelsen ha 
varit en Saab, 
men vad som skett under resans gång är 
skrivit i stjärnorna. Kan det vara någon 
form av EG-anpassning? Alla kända och 
för mig okända customtrick i värsta 
George Barris stil verkar ha applicerats 
på fordonet. 

Bakrutorna verkar ha hämtats från en 
" Hitlerkälke" och möjligen kan dörr-
gångjärnen också emanera därifrån om 
inte någon gammal ladugårdsdörr fått 
släppa till dom, kanske Offerdals-
specialaren? Instrumentbrädan verkar 
tack och lov komma från en riktig bil 
dvs en Saab långnos medan fronten ver-
kar ha gapat över flera äckliga gamla 
Amazoner för att efter avslutad måltid  

spottat fram stötfångarhornen för att 
glänsa på 50-tals stuksätt. Många ameri-
kanska "blyslädar" customiseras på lik-
nande fmessrika sätt i sitt hemland over 
there. Bakskärmarna verkar ditmontera-
de med båtplast och spackel, nåja då be-
höver man ju inte bekymra sig om den 
styggelsen och förpestning som över-

lackerade keder-
lister innebär på 
en Saabbil med 
klass och stil. 
En del av de övri-
ga customdetal-
jerna, ögonlock 
bland annat ver-
kar vara tillverka-
de av konservbur-

kar, kanske byggaren blev inspirerad 
under någon nattlig måltid i garaget? 
Lackeringen verkar till största delen be-
stå av Plastic Paddings Bodyschultz som 
gett den "rätta" apelsinskalsmatta svarta 
färgen, innan flammor och övrig dekor 
lagts med farthårspensel nummer 3. 
Bilen bör ses och upplevas, dock helst 
efter att man ätit, vi gjorde tvärtom och 
trots hotellets förnämliga köttgryta var 
vår aptit något begränsad efter vår skå-
destund. Tyvärr gör korten väl knappast 
fordonet full rättvisa och kanske lika bra 
är det. Håll tillgodo, var så god och 
skölj! 

Text: Gnussar Kromen 
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Jörgen Andersson som har krockat sin 
bruksbil som var en BMW 318, bilen blev 
mycket mosad i fronten och bilen gick sen 
till skrot, bilens plåt kanske blir en ny Saab i 
framtiden. 

Det är inte bara Norrland, Stockholm och 
Göteborg som ska skriva och skvallra, 
utan det kan ni andra också göra. Får ni 
höra något roligt som andra också kan 
glädjas åt tveka ej, skriv till redaktören. 
Det finns annars en risk att skvallerrader-
na blir allt för interna. 

Classe "exredaktören"Johansson som 
har fastnat i ett nytt och hittills oprövat drog-
beroende: Volvo! En beige desutom. "Fina 
bilar", tycker Classe och fräser iväg i sin 68:a 
i nyskick. 

altrutan 	  

Senare än någonsin, men bättre! Årets 
stora höstträff i Umeå lades ihop med 

visningen av nya Saab 900. Denna kritiker-
rosade succ6aab som ska föra stolta Troll-
hättetraditioner vidare. 

Eftersom en bilträff ska hållas utomhus så 
kändes det lite osäkert vad vädret anbelang-
ade då träffen lagts så pass sent på året. Här 
i Norrland är ju hösten redan flera veckor 
gammal vid denna tidpunkt. Ödesgudinnan 
Vädrus var dock Umeå nådig och när träffen 
drog igång vid klockan 11.00 sken solen 
över deltagarna och alla nyfikna provkör-
ningssugna människor som denna helg be-
sökte Motorcentrum för att få en skymt av 
eller en styrning i den nya 900:an. De SSR-
medlemmar som provkörde ansåg att bilen 
var fin, men är man van att åka trecylindrigt 
så behövs det mycket för att bli imponerad. 

Träffen inleddes med att alla körde ett mi-
nirally som ordnats av Bosse Nordström som 
straff för att han vann fiolårets rally. Slingan 
gick via Röbäck, Stöcksjö, Alvik ut på den 
mycket vackra ön som heter Ön för att på 
slutet passera en av träffens sponsorer 
Statoil och Staffan Victorsson på Haga innan 
målet nåddes hos Motorcentrum där Bosse 
väntade med dagens kuggfråga som skulle 
besvaras sittande i bilen. Vad har Du för fa-
brikat på vänster framdäck? Den klarades in-
te av alla rallyåkare. Bosse hade lagt en jätte-
fin slinga som innehöll fina naturupplevelser 
och en behaglig blandning av enkla och svå-
ra frågor med såväl allmän intresse som 
Saabspecialiteter. 

Fjärrkontroll, tack och lov 
När alla slutligen anlänt vidtog en livlig kom-
mers på allehanda Saabdelar och tillbehör 
till såväl Sport som 93 och 96 och V4. Det 
var nog den livligaste marknad som hållits 
under alla år. Kanske alla Saabdårar håller på 
att få för fullt i ladorna och måste börja ren-
sa ut? Motorcentrum bjöd som vanligt på go-
da smörgåsar och fika som alla glatt intog 
medan "Sunkan" Sundgren visade en video 
från Mantorps Sportvagnsmeeting i augusti. 

I år hade han ordning på såväl film, video 
och Fjärrkontroll tack och lov. Det var myck-
et vackra bilar och mycket härligt ljud som 
bjöds och han säljer även kopior till hugade 
spekulanter. Intresserade kan ringa 090- 
49221 kvällstid. 

Samtidigt som omröstningen om snyggas-
te bil pågick blev det dags för prisutdelning i 
minirallyt. Det var knallhårt i toppen och 
första platsen delades faktiskt mellan Martin 
Stenlund och Anders "Järnfemman"Jonsson 
på 21 poäng. På andra plats kom Stig 
"Gamleman" Johansson på 20 poäng. Alla 
deltagare visade prov på ett gott kunnande, 
navigationsförmåga och glatt humör. 

Vansinnets gräns 
Tävlingen om snyggaste bil vann däremot 
Stig "Gamleman"Johansson helt överlägset 
och ohotat med sin nya Saabsport-65 med ef-
terhängsen Saabo husvagn. Efter att i fjol fått 
spö av en Sonett trots att han då släpat dit si-
na båda Monte Carlo bilar, hade han till årets 
träff satsat på ett helt nytt recept som tydli-
gen gick hem hos de röstande. Som vanligt 
var bilen putsad långt över det vanliga van-
sinnets gräns, men som putskung är ju Stig 
gränslöst sanslös, så vad annat var att vänta. 

På delad andraplats hamnade 011e Lars-
sons som vanligt välputsade 93 F med för 
året nya rostfria stänkplåtar och dörrkädsel 
samt Åke Rossanders taksökarförsedda 96- 
63. Stig erhöll som första pris en förnämlig 
verktygssats, medan andrapriset för längsta 
resa med tvåtaktare gick till det glada Sunds-
vallsgänget som åkt upp med sin röda lång-
nos. Deltagarantalet höll sig på normal nivå 
medan antalet gammelbilar var något redu-
cerad då några deltagare pga olika mer eller 
mindre giltiga skäl åkte moderna maskiner. 
Denna träff sponsrades bl a av Motor-
centrum, Ulfångs, Laitis, Matab, Statoil, Sälj 
köp och givetvis Lantmännen som ställde 
upp med ett antal flaskor av den oumbärliga 
tvåtaktsoljan. Som avslutning informerades 
om höstens övriga aktiviteter i bilhobbyn 
här i Norr. Text: Gnussar KromM 

"Saabfarman" ringer till meterologen och 
kollar vädret innan han tar en tur med sin ny-
ligen inköpta Opel 1959. Han är rädd för 
regn, kan det bero på Opels dåliga rykte när 
det gäller rost? Dylika tendenser visade han 
aldrig när han enbart åkte Saab. 

Turbo Nicklas, Rulle eller vad han nu kallas 
i dag, hade på kul tänkt skoja med en av 
kompisarna med att hälla i en deciliter två-
taktsolja i förgasaren på en Saab 96 som otur-
ligt nog rann ner bara i ena cylindern och 
när motorn skulle starta så blev komprisio-
nen så hög att vevaxel, vevstake och topp-
lockspackningen gick sönder. 

Vansinnesputs i Umeå. 
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WE 

FEMETTA FÖR SAAB 
1 SVENSKA RALLYT 

BEHÖVER MER SÄGAS OM 

SAAB-KVALITÉN... 

2:a 
TOTALT 

SIMO LAMPINEN 
B. OLSSON 

6:a 
TOTALT 

ARNE HALLGREN 
E. FORSLUND 

SAAB 

SAAB 

John Jonasson fyllde 30 år den sjunde september. Erik, 
Fredrik och Roswall hade bestämt sig för en 

trevlig överraskning som 30-årspresent. 

lea 
TOTALT 

ÅKE ANDERSSON 
S. 0. SVEDBERG 

SAAB 

4:a  
TOTALT 

CARL ORRENIUS 
G. SCHRODERHEIM 

SAAB 

8:a  
TOTALT 

HANS LUNDH 
B. WAHLGREN 

SAAB 

1:a 
DAMKLASS 

PAT MOSS-CARLS SON 
E. NYSTROM 

SAAB 



Överraskad och nyvaken. 	 Bilen startade inte utan motor. 	 Förbandslådan var bra att ha till kvällens övningar. 

Att hitta en present till en 30-åring 
kan vara svårt, men är jubilaren tilli- 

ka en sann Saabdåre är valet enklare. 
Särskilt när Fredrik vari köpartagen och 
fick tag i en 96-66 som bara haft en tidi-
gare ägare. Detta var väl en perfekt 30- 
årspresent till en ordförande som har 
hur mycket fritid som helst att meka på. 

Köpare och säljare hade bestämt träff 
i Rotebro där bilen stod. När Fredrik satt 
och väntade i sin bil dök det upp en 
man med en tvåliters Ballantineflaska 
under armen, och denna välförsedde 
man visade sig vara säljaren. "Det var 
den enda reservdunk ja hitta", sa man-
nen under tiden som innehållet i pavan 
rann ner i 96:ans tank. 

Bilen genomsöktes noga i jakt på ska-
vanker och sedan blev det provkörning. 
Efter denna procedur började Fredrik 
pruta, och eftersom skicket inte var det  

allra bästa blev nog priset rätt lågt. Bl a 
saknades skumgummi i framstolarna 
och doften i bilen var rent vidrig. Rost 
fanns det gott om, så detta var ett riktigt 
objekt. 

John fick aldrig svar 
När Fredrik prutat klart släpade han vra-
ket till ladan, och där fick det stå från ti-
dig vår till september. Varje gång John 
vari ladan frågade han vad Fredrik skul-
le med denna äckliga långnos till. Något 
svar fick dock John aldrig. 

Till saken hör att John inte gillar lång-
nosar och därför tyckte vi det skulle 
passa bra med ett långnosprojekt som 
present. För att försvåra renoveringen 
transporterades 96:an till Fredriks gara-
ge och länsades på allt som det var nåt 
med, bl a motor och växellåda. 

På kvällen den 8 september (dan före 

den stora dagen) levererades resterna av 
det som en gång varit en körbar 96:a till 
Brålunden 15 i Bromma. Födelse-
dagsbarnet skulle upp tidigt och köra 
ett par varv med sin spårvagn, så för att 
han inte skulle missa 96:an fick Johns 
flickvän flytta på bruksSonetten. Detta 
för att John i arla morgonstund skulle bli 
tvungen att leta efter sin bil och inte 
missa sin "nya". 

Kameran i högsta hugg 
Delegationen som var på plats bestod av 
Erik med fästmö samt Fredrik. Det blev 
en lång och kall väntan i buskarna från 
05.00 till 05.30 då den mycket morgon- 
trötte John stegar ut från sin port letan- 
des och undrandes över sin försvunna 
Sonett. Samtidigt är han nyfiken på sina 
grannars nyinköpta långnos, så nyfiken 
att förardörren nästan av sig själv går 

upp och vad fanns där inne? 
Jo, ett stort gratulationskort hängde 

på backspegeln (se omslaget). I samma 
ögonblick som John med blandade 
känslor läste på kortet rusar vi ut från 
vårt gömställe med kameran klickande 
för fullt. I Johns omtöcknade tillstånd 
får han bara fram "Vad är detta för 
vrak?" och "Varifrån kom ni?". 

Då han återigen läst på kortet förstod 
han vad det hela gick ut på. Det gällde 
att få denna Saab besiktningsklar på ex-
akt en månad. Resultatet av denna omöj-
liga snabbrenovering blev att John skro-
tade bilen med argument som "Jag hade 
varken motor eller låda + att karosssen 
var helt slut". Vi tyckte det var en dålig 
ursäkt. Kan det ha berott på att det var 
en långnos? 

Text och bild Erik Randa 

20 21 



Våffelpapp 
8-12 laggar 

2,5 dl vetemjöl 
2 dl vatten 

1 kryddmått salt eller batterisyra 
75 g smör eller växellddsolja 

4 dl vispgrädde 

Gräddning: I vanligt järn: 2-3 mi-
nuter på varje sida i elvärmt järn 
1,5-2 minuter. 

Vispa mjöl, vatten, salt och smält 
fett till en jämn smet. 

Våffiorna blir frasigare om sme-
ten får stå i ca en timme i kylskåp 
innan de gräddas. 

Värm våffeljärnet och pensla med 
lite smält fett till första laggen. 

Grädda våffiorna. 

Pepitarutor 
ca 60 st 

5 dl vetemjöl 
1 dl socker 

200 g smör eller chassifett 
1 msk kakao 

Gräddning: 175-200 grader 
ca 10 minuter 

Gör degen och dela den i två lika 
stora delar och smaksätt den ena 
med kakao. 

Rulla ut degen till längder och 
lägg samman fyra längder (två av 
varje färg) så att det blir ett rut-
mönster. 

Skär rullarna i jämna skivor, 3-4 
mm tjocka, och lägg kakorna på 
smord plåt. 

Grädda. 

Nu har vi kommit till del tre i 
serien Bakrutan och ni är 
välkomna att bidraga med 
era trevliga recept som vi kan 

provbaka i redaktionsköket. 

ö (1' 
ö 
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Av den bakande redaktören 

akrutan 		 13akrutan 	

Rallyt som går av stapeln i Lycksele ar-
rangeras vart annat år och detta år 

blev det den 10 juli i samband med Lapp-
marksfestivalens i stan. Starten skedde på 
torget och stora folkskaror beundrade bi-
larna vid starten då 
speakern, arrangö-
ren och NMH:s ord-
förande Björn-Åke 
Danielsson skicka-
de iväg ekipagen. 

Som vanligt gäll-
de det att köra runt Lycksele stad och utan 
tidspress svara på ett antal frågor som i år 
var mycket udda och svåra. Målgången 
skedde på Gammplatsen där det gavs möj-
ligheter att beskåda alla gamla och vackra 
hus och museet, efter att ha inmundigat 
kaffe och renklämma. 

Tre Saab-tvåtaktare ställde upp, Lyck-
sele-entusiasten Håkan Ångström med 
Mikael Wallner som kartläsare i sin 
Bruntebruna pärla 96-65, Folke Nordell 
med fru och ljusblå 96-62 samt Martin 
Stenlund med flickvännen Saimi i höger- 

Inom den gamla anrika bruksorten 
Robertsfors omnejd avhölls den 16:e ju-

li ett veteranrally med ett antal Saab-
ekipage bland deltagarna. 

Det gällde inte att köra snabbt utan sna-
rare att svara på 36 mycket svåra frågor. 
Segraren lyckades bara svara på 19 styck-
en, vilket säger en hel del om svårighets-
graden. Folke Nordell från Hörnefors höll 
Saabfanan högt och hamnade på en total 
fjärde plats och etta i Saabklassen, där öv-
riga hedrande placeringar belades av Stig 
"Gamleman"Johansson med fru och 
son samt Anders "Järnfemman" Jonsson. 
Anders verkade ovanligt lugn och samlad 
när nu hela ladugården är fylld till brist- 

stolen på Grålle en lite ovanlig 96-67. Den 
är ganska ovanlig i jämförelse med dussin-
bilar typ Sport, Monte Carlo 850. Kul att 
Du äntligen fått den klar Martin! Vi har 
väntat! Dessutom ställde Sonettägaren 

Göran Lindström, 
känd handarbets-
kunnig specialist 
från Umeå upp 
dock bakom ratten 
på sin Volvo P 
1900. Han är en bi-

lentusiast med smak för små sportiga pär-
lor och Volvon är verkligen udda, men fm. 
Alla Saab-ekipage skötte sig väl i tävlingen, 
bäst klarade sig Håkan Ångström på sjätte 
plats med övriga tätt i hasorna. 

Arrangören hade tur med vädret då alla 
hotande tunga moln drog bort och lät so-
len skina för alla deltagande motorfantas-
ter från Norrland. Många hade kört 30-40 
mil enkel väg för att delta, så in 't är norr-
länningar blödiga. 

Text: Gnussar KromM 

ningsgränsen med röda karosser till 
Sportar, MC V4:or och andra dussinbilar. 
Frågan är väl bara om han fikat klart och 
kommer sig ut i garaget nån gång. Stig kör-
de sin Sport-65 som spinner som en katt 
efter inledande småtrassel och injustering-
ar av drivlinan. Hustrun verkade också 
njuta av åkturen i stora drag. Verkligen ro-
ligt att se familjer som följs åt ut på vete-
ranrallyn och njuter av alla trevliga socia-
la kontakter som man får tillfälle att knyta. 
Under rallyt sågs Catharina av någon an-
ledning sitta försjunken i Aftonbladet. Kan 
det ha varit någon hjärtefråga för henne 
just denna dag eller vad letade hon efter? 
Text: Gnussar KronQn 

Lappma rksrallyt: 

Inget för Nödiga! 

Bruksrundan i Robertsfors 
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3 
Namn: Joakim Svensson 
Bor: Eskilstuna 
Ålder: 23 

Tidigaste Saabminne: 
Min morbrors brunbeige 96-61. 

Värsta Saabminne: 
När jag som 7-8 åring skulle åka med 
farsan hem från Arboga i hans 93-59 i 
en nedförsbacke slamrade det bara 
till i motorn och den hade skurit, den-
na bil har jag nu i min ägo. 

Det bästa med Saab: 
Komfort och säkerhet, den känns bra 
att köra helt enkelt. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om Saab inte fanns och om jag då 
skulle vilja ha en svensk bil. 

Och det sämsta: 
Det har jag inte upptäckt än. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Minst en tvåtaktare. Själv har jag 93- 
59, 96-75, 99-69 och 99-84 

Är du lycklig: 
ja varför inte 

Hur uppfattar din familjoch dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Dom flesta undrar: Hur många Saabar 
skall du egentligen ha? Men inget 
speciellt negativt. 

3 
Namn: Ragnhild Stamsäter 
Bor: Stockholm 
Ålder: 42 

Värsta Saabminne: 
Den kvällen innan midsommarafton 
när Saaben, fullastad med packning, 
ungar, kanin och kaninbur vägrade 
starta. Och jag fick kasta mig i väg 
med allt och alla till sista bussen mot 
Flen. Två väninnor bogserade sedan i 
hällande regn Saaben till reparatören 
för div åtgärder. 

Det bästa med Saab: 
Frihjulet - atrmotorlös"kunna susa 
ned för Hälsinglands berg. Och ratt-
växeln och att få tillgång till Yngve 
Ekbergs kunnande och tålmodiga go-
da råd och dåd. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Förstår inte frågan, jag är fullkomligt 
nöjd med min Saab. 

Och det sämsta: 
Det har jag inte upptäckt än. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Allra högst en. Min 96-71 tar nästan 
musten ur mig. Den är en ständig käl-
la till djupaste desperation och högsta 
lycka. 

Är du lycklig: 
Ja, lyckligare vore jag om jag hade tid, 
råd och kunskap att renovera Saaben 
till ursprungligt toppskick. 

Hur uppfattar din familjoch dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Alla följer med livligt intresse mina 
mot- och medgångar, mitt hopp och 
förtvivlan samt bistår med tröst, upp-
muntran och bogserhjälp. 



Fågelskådning på Söderturen 

äni 	

3 
Namn: Daniel Gustavsson 
Bor: Saabmetropolen Linköping 
Ålder: 20 

Tidigaste Saabminne: 
Grannens citygråa trubbnos 95:a. 

Värsta Saabminne: 
Jag är försonad från det, tack och lov. 

Det bästa med Saab: 
Väghållningen, frihjulet, bakelitratt, 
rattväxel och fina former. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Den är ju svensk. 

Och det sämsta: 
Dåliga dörrar och rostbelägna 
bakdelar på 95:an. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka: 
Minst en, 95-72 men gärna en 
Sonett III också. 

Är du lycklig: 
Om! Jag är ju med i SSR och äger två 
stycken 95:or var av en högerstyrd. 
Då måste man vara lycklig. 

Hur uppfattar din familjoch dina 
vänner ditt Saab-intresse. 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Det ena behöver inte utesluta det 
andra när det gäller fritiden. 

Jag vill också ha sagt att: 
Bakrutan förgyller tillvaron. K G Karlevall stod officiellt för 

årets Södertur i Stockholm och 
tur var det, för SSR höll på att 
hamna i domstol stämda av 
Ornitologförbundet. Mer om 
detta drama längre fram. 

I hade vi bjudit in DKW-klubben för 
matt vara riktigt säkra på att svepa in 
Tyresö med omnejd i blårök. Så blev det 
också när ett 15-tal DKW och 20 Saabar 
puttrande samlades vid Saab-återförsäl-
jaren Lennart Rönn Bil AB. 

Ordförande Bohlin i DKW-klubben 
hade inte på sig sina cocacolabottnade 
glasögon och missade därför den mikro-
skopiska SSR-skylten vid motorvägsav-
farten. Detta gällde även de fyra DKW-
bilar han hade efter sig och som blint li-
tade på sin herde. Nå, övriga ekipage an- 

Linde utan missöden och när Bohlin & 
co anlänt kunde K G göra sin stämma 
hörd (utan högtalaranläggning) med di-
verse förhållningsorder o dyl. En rallys-
linga på ca fyra mil med frågor av all-
mänkaraktär hör ju till Söderturen och 
så även i år. 

Slavdrivaren 
När alla deltagare puttrat iväg och dim-
man lagt sig något vid Lennart Rönn 
kunde "vi" arrangörer pusta ut lite. Om 
K G valt en karriär inom militären hade 
världen nog sett annorlunda ut, för med 
en sån slavdrivare blev vilan inte lång. 
Redan efter en kvart skickades jag iväg 
efter alla deltagare. Detta för att i sakta 
mak åka banan och samla in frågeskyl-
tarna. 

Nu var det så att efter fråga tre var ett 
manöverprov inlagt och där var det kö- 
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algutan 	

bildning. Här skulle det cyklas på en hoj 
som gick framåt när man trampade bak-
åt och stannade när man förde trampor-
na framåt. Låter enkelt eller hur, men 
försök själv att köra en slalombana upp-
för på allmän väg trampandes bakåt! 

Nyss nämnde Bohlin höll som bäst på 
att hitta ett mindre vattenfall på återvä-
gen nedför backen, men stoppades i sis-
ta stund av intet ont anande åskådare. 
Han brakar med andra ord in folkmas-
san och river ner massor med applåder. 
Många goda skratt och kommentarer 
(plus åskådare) fälldes vid denna kon-
troll. 

Samla in fåren 
När nästan alla klarat av denna kontroll 
anlände två eftersläntare i DKW. De var 
vana vid att frågorna längs vägen satt 
kvar tills nästa års rally och var en aning 
upprymda över att jag redan tagit ner de 
tre första. Det löste sig och snart var kol-
lonen i väg igen efter inväntande av fi-
kasuget DKW-folk. K G hade vid ge-
nomgången nämnt att det inte var nå-
gon brådska att komma tillbaks till målet 
och denna något diffusa ordergivning 
fick jag lida för ett antal gånger. Att åka 
sist och samla in "fåren" kan ta sin tid. 

En avstängd vägsnutt genom ett na-
turreservat fick rallydeltagarna njuta av 
då vi fått specialtillstånd att färdas i lugn 
takt över åkrar och genom trollskog. 
Det var här dramat utspelades. 

Efter uppsamlande av nu lunchätande 
DKW-vänner (väldigt vad dom stannade 
och åt ofta) längs grusvägen puttade jag 
deltagarna framför mig någon kilometer 
tills det plötsligt blev stopp. 

Redax Randa hade fått den ärevördiga 
uppgiften av K G att sätta upp frågorna 
längs vägen och här var den lilla grusvä-
gen plötsligt slut sedan tog asfalten vid. 

Därav stoppet för här satt de fyra sista 
frågorna. Randa hade fått veta av K G att 
vägen genom naturreservatet skulle va-
ra cirka en mil och i själva verket var 
den fem kilometer. Det blev en aning fel 
i slutet. Jag hade märkt att vi fått sällskap 
av en rätt ny VW på grusvägen och efter 
fem minuters stillastående hörs en röst 
utan ägare skrika: VA I H...E GÖR NI 
HÄR? Det visade sig att det var mannen 
i VW:n som helt plötsligt fått luft och 
krävde svar på sin något burdusa fråga. 
Det var stackars undertecknad som fick 
"ta tag" i detta problem. Mannen visade 
sig vara en sann vän av ornitologi och 
hade denna lördag tänkt sitta på den av-
lysta vägen i sin bil och med kikare följa 
diverse pippins förehavanden. 

Nu blev hans dag inte riktigt så. Det 
såg 40 tvåtaktare + ett lunchgäng till, för 
inte blev det nåt napp i kikaren trots att 
han själv hukade bakom sin ratt för att 
inte skrämma sina fjäderbeklädda 
skyddslingar. Det slutade med att han 
själv fick pippi, alltid något eller hur? 
Efter att fågelmannen skrämt iväg de sis-
ta av sina åskådare (både flygkunniga 
och mer jordnära) med sitt högljudda 
argumentarande skulle SSR inför dom-
stol för överträdelse av alla möjliga och 
omöjliga paragrafer. Jag hann i en liten 
paus då ornitologen hämtade andan och 
samlade ny kraft för ett nytt anfall hän-
visa till K G som satt inne med de till-
stånd som krävdes för att få njuta av 
denna fina natur billedes. 

Efter hot om att få ta en dust med KG 
nöjde sig fågelmannen med att "bara" 
kolla upp tillstånd fanns. Efter denna 
pärs har vi ej hört något mer så vi får 
hoppas att vår vän ornitologen sitter i 
sin VW varje lördag och tittar på sina 
små pippin med pulsen på förhopp- 

29 John överlämmnar förstapriset, fyra navkapslar till Tina Olsson. 



a tutan 

Av jord är du kommen 
Den för norrlandssektionen inte allt igenom 

obekante Stig "Putskungen"Jobansson i Umeå 
är en man som går grundligt tillväga. 

nå bilden ses han gör sin 
dagliga urlyftning av bat-

teriet på en av sina 238 röda 
Saabsportar från 1965. Stig 
gör detta varje morgon klock-
an 05.42 och det tar honom 
drygt en timme att arbeta sig 
genom sitt Saabbestånd. 
Under dagen polerar, vaxar 
och vaselinar Stig samtliga 
batterier. Klockan 18.53 
plockar Stig tillbaka batterier-
na med samma fermitet. 

För säkerhets skull bär Stig 
alltid specialtillverkade skor 
som jordar mot garagegolvet. 
Utifall det skulle slå över. 

Text: B. Atteri 

	  a tutan 	

ningsvis normal nivå. Vi tar väl samma 
väg nästa år igen, eller hur? 

Annonsredaktörsfästmö! 
När alla kommit i mål bjöds det på gril-
lad korv med läsk och efter att K G fått 
vara ifred och rättat alla svar kunde pris-
utdelningen starta. 

Det var vår annonsredaktörfästmö vid 
namn Tina Olsson som visste mest om 
spårvagnar, Titanic, H4-lampor och 
Hälsinglands bock (inte Jonasson). 

Grattis Tina till en utldassningsseger!!! 
Viss hjälp hade Tina av sin svärfar Kalle 
Ekendahl som blev så stärkt av segern 
att han senare vid hemfärd vred start-
nyckeln till en spaghettispiral och fick 
hjälp av Mikael Philipsson att räta ut 
problemet. 

Jo, prisutdelningen blev som vanligt 
en orgie i munläderi då K G höll i denna 
värdiga avslutning av dagen. Priser hade 
raggats från olika håll och även i år hade 
Lennart Rönns mekar tillverkat ett tap-
perhetspris som en äldre herre med fru 
fick för att ha puttrat runt banan med en 
Deka Spånkorg från 1939. Det speciella 
med den bilen var att den var helt ore-
noverad och i familjens ägo sedan 1955. 
Det syntes att den var använd och det är 
väl kul att man vågar åka med sin klenod 
även om den inte är i toppskick. 

Alla deltgare fick minst en slips och 
penna i present och det gjorde nog ing-
et att de fina skinkknivar som många 
fick hade julklappspappret på men 
snart är det ju jul. När Du läser detta är 
det nog dags för den vanliga hysterin att 
hitta rätt present. Har Du förresten en 
GT-motor över och vill göra någon 
(mig) glad tar jag gärna emot den utan 
knot... 

Fann rätt väg hem? 
Nå, tillbaks till Söderturen-93 som sam-
manfattas med följande: Mycket lyckad 
och speciellt tack till Johan Rönn och 
all personal på Lennart Rönn Bil AB som 
ställde upp med fina priser och lokal. 
Även tack till funktionärerna som ställ-
de upp på KG:s korta varsel dagen in-
nan (du skall vara här klockan nio) samt 
övriga sponsorer som i dessa knepiga ti-
der aldrig verkar vara omöjliga. Det sis-
ta tacket går till alla som deltog och 
gjorde Söderturen-93 till en oförglömlig 
dag (även för vår vän ornitologen). Kul 
att så många DKW-bilar kom trots kna-
per information från vår sida i klubbtid-
ningen DKW-kontak. Och så får vi hop-
pas att Bohlin hittade hem till Värmdö 
utan större felkörningar! 

Väl mött nästa år då vi förhoppnings-
vis återkommer med nya friska tag. K G 
skissar redan nu på en vinterträff i 
Stockholmstrakten och då får vi hoppas 
att det blir mycket snö samtidigt som 
Randa väljer en något lättare bilmodell 
än 900:an som vi brukar få baxa upp ur 
dikena. 

Text: Yngve Ekberg 
Bild: Erik Randa 

1:a 	plats Tina Olsson från 
Bromma med Saab 96-63 

2:a 	plats kom Sven Claesson från 
Hedemora med DKW F102 

3:e 	plats kom Lars Åke Karlsson 
från Uppsala med 93-59 

4:e 	plats kom C A Carlsson från 
Stockholm med DKW AU 1000 



TROLLHÄTTESEKTIONEN  

Liv och leverne i Trollhättan Träffar 
1994 

Sedan Trollhättesektionen av 
SSR bildades 31/3 1992 på 
Saabmuseet av några entusias-
ter med Roland Vidarsson i 
spetsen, har vi hunnit bli 108 re-
gistrerade medlemmar, spridda 
i stort sett över hela Sverige och 
med medlemmar i Norge, Eng-
land och Schweiz. 

Hösten1991 diskuterades det bland någr-
a gammelbilsintresserade Saabägare i 

Trollhättan att man borde bilda en sektion 
inom SSR i Trollhättan. Diskussionen ledde 
dock ingenstans och det hela dog ut. 
Vintern 1992 tog Roland Vidarsson upp 
samma fråga med några SSR-medlemmar i 
västra Sverige. Man träffades hemma hos 
Roland tidigt på våren 1992. Efter lite snack 
hit och dit beslöt man att försöka bilda en 
sektion i Saabens födelsestad. 

Genom mun till mun metoden spreds in-
formationen till intresserade att träffas på 
Saabmuseet den 31 mars 1992 för bildande 
av en sektion. Roland hade då varit i kontakt 
med SSR och skaffat sig lite information om 
tillvägagångssätt. 

Till första mötet kom ett 50-tal personer. 
En styrelse valdes, och ett förslag till stadgar 
togs fram. Efter lite diskussion antogs stad-
garna i sin helhet. 

Sektionen har under sin levnad hållit 10 
styrelsemöten, 7 allmänna möten, arrange-
rat SSR:s årsmöte 1993, samt ett rally och två 
manöverprov. 

Första manöverprovet, som kördes på 
Saabs parkering första september, samlade 
ett 25 tal medlemmar som ville prova på att 
köra fort mellan koner. Efter manöverprovet 
var det medlemsmöte i utställningshallen på 
Saab. 

Backa på tid 
Rallyt, som kördes den åttonde maj 1993, 
gick på en slinga som var ca 45 km lång och 
med fem olika aktiviteter inlagda. 31 Saabar 
och en Porsche 356 utom tävlan kom till 
start. Vi körde i tre klasser, 2-,3-och 4 cylind-
rigt. Starten var förlagd till Saabmuseet. 
Första kontrollen låg på Saabs parkering där 
det gällde att köra på tid mellan koner. 

Vid andra kontrollen gällde det att känna 
igen olika Saabdetaljer från gamla 96:or. På 
tredje kontrollen skulle man träffa små 10 x 
10 cm stora plattor med vänster respektive. 
höger framhjul. Vid Edet rasta som var fjärde 
kontrollen gällde det att para ihop bilbilder 
med rätt nationsflagga. Och vid sista kon-
trollen blev det bråttom igen, det gällde att 
backa på tid mellan koner. 

Blå rök och gnissel 
Vårt andra manöverprov, som också kördes 
på Saabs parkering de andra september 
1993, samlade ett 15 tal deltagare allt från 
92:or till en Sonett. Blåröken och däckgniss-
let spred sig snart över parkeringen, vilket 
också lockade en del åskådare. Peter 
Bergström med en "något" trimmad och lät-
tad 96:a som mestadels kördes på tre hjul, 
ylande motor och mycket däckgnissel, var 
snabbast. Motsatsen var 92:orna som gick 
mycket tyst och fint. Sonetten kördes med 
"schvung" och ett dovt fyrtaktsmorrande. 

Sektionens kassör som är mån om pengar-
na, sålde kaffe, smörgås och dricka under 
pågående körning och såg till att vi fick lite 
förstärkning i klubbkassan. 

Trollhättesektionens planer är att hålla fy-
ra medlemsmöten, något rally samt ett ma-
növerprov varje år. Till vårt årsmöte 1994 
planerar vi lite social samvaro med mat, mu-
sik och dans. 

För SSR Trollhättan, Torsten "Isberg 

Nu är det hög tid att börja fundera på vå-
rens, och sommarens träffar. Kanske just 
du hade tänkt anordna en träff? Om du 
behöver goda råd kan du höra av dig till 
någon i styrelsen. Du bör höra av dig se-
nast stoppdatumet för att bli publicerat 
i nummer 1/94. För nummer 2/94 kan 
bli i senaste laget för vårens och försom-
maren träffar. 

Första träffen 
Första träffen 1994 håller KG Karlevall i. 
Det blir en vinterträff i Stockholms trak-
ten den 19 februari. Bra Saabföre är 
beställt, så tag med Saaben och kom! 

KG Karlevall 
tel: 08-745 15 58. 

Vevaxlar tvåtakt 
Renovering av standard, GT, Sport 

och MC 850 vevaxlar 
Original vevstakslager som har rullhållare av en aluminium-
legering har visat sig spricka allt oftare, inte bara vid tävlings-
körning. Detta beror på att aluminium blir allt sprödare med 
åren, (benämnt åldring på fackspråk). De lager jag monterar är 
speciella vevstakslager med hållare av höghållfast stål. Passa 
på att få er axel renoverad med nya ramlager, lagerbanor, och 
vevstakslager som håller, innan ett fördyrande haveri inträffar. 

Ring för mer information. 
Sören Ragnarsson, tel: 021-70284 efter klockan 17.00 
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BYTE. 
Birger  Jarlsg. 40. T. 20 45 .., 

DAUPH1NE. SNYGG. VALV. 
billigt 2  350:- 18 62 80  

CV 4 1954. 750:-. TeL  33 37 80.  

SAAB -58 
gott skick. gärna  byt. 29 03 00. 

SAAB -57 
GT-trimmad. Tel. 28 75 88.  

SAAB 93, 96, -56 -60 
Tel. 18 04 24, herr Oldengren.  

OBS! Priset 1.750: - 
Saab 92 B -64. Telefon  33 01 80 

SAAB 96- 60 
1.000 mil. I skick som ny. 

Telefon 87 25 25 
SAAB 96 -60 1.500 mil. radio 
8.900:-. Byte, amort. 3421 21 
SAAB 93 -56. 3.800:-. 31 66 18 
Saab -51 ny motor. T. 40 20 01 
SAAB 92 1953. Telefon 22 82 90 
SAAB 96 300 mil.  Tel.  52 50 21 
SAAB 93 -57 billigt.  T. 52 50 21 

Saab 55 o. 59 Saxoniat. 519519 
SAAB 93 B 1958. Tel. 28  92 70. 
SAAB 92 -54.  Ny motor. 448025 

Saab -54. radio, 1.900:-. 716190 
Saab  92 -53, slump. rad. 699858  

DROSKÄGARE! 
SIMCA ARIANE 1960, körd end. 
800 mil, billigt. Telefon 68 01. 50 
Simca Mont -58 3.000 m. 323227 

Simca  -52. -56. -57. T. 51 95 18 
SIMCA Beaulleu 1959. T. 289270 
Simca A -52. bp  250:-. 33 66 47 

STAND. VANGUARD -51 
bra. 300:-. Telefon  48 41 56  

STUDEBAKER 
SLIGHT HAWK -56 

endast en ägare 7.800 mil. Tel. 
71 04 00 herr Berggren.  

Obs! Priset 3.800: - 
Victor -58  4.000  m. T. 33 01 80 
VAUXHALL Velox  -54.  52 50 21 
Vauxh.  Velox -56, välv.  519519  

VW.WOHLIN 
VW -59 	 6.200:- 
VW -59 	 6.000: 
VW -58 	 5.300:- 
VW -56 	 4.400:- 
VW -55 	 3.600:- 
VW -54 	 2.900: 
VW Cabr. -51 	 1.400:- 

BYTE - AMORT. - A-GARANTI 
Telefon 33 10 63 - 33 56 50 
Idungatan 3. vid Norrtull.  

OBS! PRISET ! ! 
Volkswagen 1951, soltak, 1.400:- 
Telefon 23 49 20.  

VW COMBI -57 
uttag.  -58,  körd 5.000 in. 440980 

Volkswagen 1958 
Cabr. Coach. lyxutr.  21 28 38. 

Volkswagen 1952 
mycket välv. Telefon 21 28 38 

OBS! PRISET' 

Byte. amort. 
Telefon  10 94 60  

Amazon -61. 300 mil, febr.- o. 
5-arsg. 13.500. B. Am. 34 51 21 
PV 444 KS. En ägare, 7000 mil. 
Garanti. 4.900:-. Tel. 34 51 21 
Amazon -57, 2-färg, snygg och 
välv. bill. kontant. Tel. 32  54 47 

AMAZON -57 
all Inutr. ovanl. välsk. 336647 
PV 444 -55, spec. prima, välv., 
fina däck, 3.675:-. 45 10  84. 

 VOLVO PV 55-60 
Telefon  21 90 74.  
VOLVO 444 LS -57 

gyllenbeige. Ev. byte. 19  25 19 
Volvo Duett -66 radio. mygg o. 
välvård. Privat. Tel. 38 40 78 

VOLVO SPORT -59 
Telefon 16 62 65  

VOLVO AMAZON -68 
Telefon  16 62 65  

VOLVO DUETT -57 
TEL 24 11 40 AHL 

PV 444 H -55 ert äg.  32 54 47 

Bra 444 A radio, 1800:- 446211 

Volvo PV 444 1955. T. 19  04 22 

Volvo PV 444 1,5  1957.  22 82 90 

PV 444 -52. Byte - Am. 525021 

PV 444 hel ell.  i delar.  283359 

VOLVO 444  E -54, välv. 51 95 18 

VOLVO LS -57 välv. T. 31 37 93 
VOLVO. Amazon -57. T. 61  50 65 

VOLVO LS  -57. Telefon  61 50 65 

PV 444  HS -65. Telefon 16 26 40 

PV 444 K 1956. Tel. 16 26 40. 

PV 644 Sport 1959. t.  16 26 40 
PV 444 LS 1957. Tel. 16  26 40 
Volvo Amazon -58. Tel. 16  26 40 

Volvo  Amazon -58  Sp. 34 65 51. 

VOLVO DUETT 1957. Tel. 162640 

Amazon, Sp. -59 1000 m. 323272 

Lastbilar  
Köpes 

VOLVO typ 1 1303X/1950 köpas 
för skrotning. Tel. 67 91 80. 
Billig lastbil kont. 	85 52 28. 

Säljes 

LASTBILAR 
hos 

SCANIA-BILAR 
Ringvägen 27-35. Tel. 24 23 95 

Öppet 9-18 
MÅNDAGAR TILL KL. 20 

SCANIA-VABIS LS 7142 .... 1957 
VOLVO L 485 Viking .... 1959 

Max.-last  6 640 kg.  
OPEL BLITZ -58. 1.9 ton a. ny 
VOLVO -39. 3 ton, tipp. Avr. 
BEDFORD -55. 4.5 ton tipp 
BEDFORD -52. 3,6 ton f. flak 
CHEVROLET -46. 3 ton tipp. 
FARGO -47, 4 ton tipp. 42 84 30 

• "' 1OCj 
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Personb.-släpvagnar.-65603-1360 

 Bilsläpv. Gisebo bp 275:- 444632 

- Traktorer 
Sal e15 	- 

Bes. Fordson Major -54. med 
frontlast-aggr. 	Gott 	skick. 

Telefon 63 71 10-09 • 

Reservdelar 
Säljes 

BILDELAR 
Beg. motorer o. växellådor i bra 
skick t. Rekord 53-55. 
Chevr. -51, -53, -65. Marc. 170 5 

Saab 92-93. Ifa F 9. 
HAGLUNDS MOTOR AB 

Åsögatan 69.  Telefon 41 60 31.  

AUTODELAR 
Tel. Örebro 12 89 81 

riktnr 019 
Begagnade delar till 

alla märken. 

Beg. bildelar 
AB Bil- & Metall- 
produkter. 23 59 25. 

Fack Sthlm  39. 

Ljuddämpare - Abarth 
LJUDDÄMPARE VW, 36:-. 

Tillbehörslagret 
Gävlegat. 1, Sthlm. Tel.  33 61 68 

Be.' Bildelar 42 03 03 
Bildelar. N. Nilsson AB 
Timmermansgat. 66 Sthlm. 

Stötdämparexperten 
Södermannagat. 60. T. 43 00 09. 
Fri mont vid köp  av KONI. 

BEG. BILDELAR 
Vasa  skrotlager. 344015. 344315  

Bromma Bil o. Skrot 
Grindstuväg.  42. 260630, 258008 

BEG. BILDELAR BILLIGT 
Telefon Eskilstuna 016/399  06. 

LLOYD -54. motor 50:- viken. 
50:- generator 25:- 691525 e. 16 
Ny främre stöt! ångare till PV, 

förgasare säljes. T. 87 30 10. 

Marc. mot. 170  S helr. 582331 

VW-DELAR. 'Telefon  27 95 107  
VW-TOPPAR renov. T. 27 95T0 

Däck  
Köpes 

13-15 tums dack genast. 182269  

Säljes 

LAGERGALLRING! 
NYA OCH BEGAGNADE DÄCK 

EXTRA BILLIGT 
ÅRSTA GUMMI, 71 20 35, 81 21 07 
Arstaväg. 43. Vard.-öpp. till 19. 
NYA. REGUM. o. BEG. DÄCK 

FÄLGAR - BATTERIER 

SB 0- Gumm iverksta d 

617 bor 

• 

,93clai‘taän 

/tår/Vi/ätt 
SVEAVÄGEN 49 

Telefon 23 38 05 

erbjuder i dag: 
AUSTIN A 40 	  1956 
CHRYSLER Windsor 2 dörr 	 1959 
FORD Anglia 	 1958, 1959 
FORD Taunus 12 M 	 1954 
OPEL Rekord 	 1956, 1960 
OPEL Caravan  

	
1954 

SAAB 93 B 	
 

1958. 1959 
SAAB 92  

	
• 1955 

SIMCA Elysee 	 1956, 1959 
VALIANT 	  1960 
VANGUARD Junior 	 1958 
VEDETTE 	 1959, 1960 
VOLKSWAGEN 	 1956. 1958 

• • • 

Shuts-Mm, 
ÖSTGÖTAGATAN 84 
Folksamhuset. Telefon 23 49 20. 

erbjuder i dag: 
AUSTM A 40 Future .... 1959 
FORD Prefect 	  1959 
SAAB 93 	  1959 
SIMCA Elysee 	  1959 
SAAB 93 	  1958 
SAAB 93 	  1957 
SIMCA Elysee 	  1957 
SAAB 93 	  1956 
DKW 3=6 	  1956 
VOLKSWAGEN 	  1955 
MORRIS Minor 	 1955 • • • 

/3-ALid -teteedt 
Katarinaberget 

Katarinavägen 16. vid SLUSSEN 
Telefon 68 01 84 

erbjuder i dag: 
SA AB 96, dem-körd .... 1960 
SAAB 93 	  1959 
SAAB 93 	  1958 
SAAB 93 	  1957 
SAAB 92 	  1955 
SAAB 92 	  1954 
SAAB 93 	  1953 
SA AB 92 	  1950 
OPEL Rekord 	  1957 
ANGLIA de Luxe .... 1958 	 1959 
VOLVO Duett 	  1956 
VOLKSWAGEN 	 1955 
AUSTIN A 55 	 1957, 1958 
AUSTIN A 35 	  1957 

• • •  

FÖR BILAR 
FÖR ALLA 

När Ni skall köpa eller byta till 
en (ny) begagnad bil. nöj .E 
inte med första bästa kontak 
F Aga mera och fråga flera om 
begagnade bilar. Jämför prise 
o h kvaliteter och Ni ser ana 
k art att det blir 

Gan,.  Hl:411111 
U Qua n 

I ALLA FALL 
NORR: 

Nybrogatan 51-53 
Tel. 67 91 24 

,Grevgatan 35 
Tel. 62 80 36 

Drottningholinsvägep 80 
Tel. 54 14 10 

Virebergsvägen 11 
Solna. Tel. 27 67 62 

Maltesholmsvägen 41 
Hässelby. Tel. 38 53 60 

, SÖDER: 
Södermannagatan 49 

Tel. 44 61 10 
Hammarby Fabriksväg 37 

Tel. 24 11 40 
Huddingevägen 

Rågsved. Tel. 57 25 85 

Auktoriserad GM-dterförsd/jare. 

Edra önskemål och våra förslag 
kan säkert mötas. 

Måndagar öppet till 8 

OLVO 

Avgörande 
fördelar med 

våra begagnade 
VOLVO 

10 dagars bytesrätt 
5-årig 

1958 
1955 
1955 
1957 
1958 

Combi .... 1959 
Combi .... 1958 

1957 
1954 
1958 

1958-1959 
1956-1958 

1959 
	 1958 

Katarina Bangata 40 
Tel. 44 07 64 - 44 46 90 

VOLKSWAGEN 	  1957 
1957-1959 
1956-1957 
	 1959 
	 1956 
	 1958 
1956-1958 

TAUNUS 17 M Combl 	 1958 
TAUNUS 12 M 	 1954 
FORD CUSTOMLINE 	 1955 
TAUNUS FR 1000 buss 	 1957 

Hötorgscity 
Sveavägen 17 

Telefon 21 78 31. 
TAUNUS 12 M  
	

1960 
VOLVO SPORT  
	

1960 
CONSUL  
	

1956 
OPEL REKORD  
	

1958 
TAUNUS 17 M  
	

1958 
ZEPHYR 	 1954-1957 
VOLKSWAGEN  
	

1956 
ANGLIA 	 1957-1958 
MERCEDES 180  
	

1955 
VEDETTE Beaulleu 	 1958 

Hagsätra Centrum 
Olshammarsvägen 26 

Telefon 79 36 61 
PEUGEOT 403 	  
ANGLIA 	  1956 
CONSUL 	  1957 
AUSTIN A 35 	  1957 
SibICA Elysee 	  1958 
VOLVO DUETT 	  1956 
TAUNUS M 17 Special 	 1959 

I dag öppet till kl 	 20 

WIKLUNDS 
med en gång, det lönar sig 

a&yheye.t ./ 

PRISER 
SO m passar Er! 

Ford Crown Vict. -5 
Buick Riviera,2-d. -5' 
Porsche 1600 S -6( 
Mercedes 190SL... -5t 
Mercedes 180 	 -66 
Mercedes 180 	 -59 
Mercedes 220 S 	-58 
PV 544 Spec. II 	 -61 
Amazon Sport 	 -60' 
Volvo Amazon 	 -58 
Opel Kapitän 	 -60 
Opel Rekord 	 -60 
Volkswagen 	-59 
Fiat 500, 2.400: 	 -58 
Goliath, 1.000:- 	 -55 

Byte - Amort. diskuteras. 

BILAR AB 

  

34 14 47 SVEAVÅG. 107. 34 15 57 

p HILIPsON s  
AUTOMOBILPALATSET 

DRIVE-IN 

S:t Eriksgatan 115 
MERCEDES 190 SL Roadster 1959 
MERCEDES 180 .... 1959. 1960 
MERCEDES 220 5 .... 1958, 1960 
MERCEDES 219 	 1959 
MERCEDES 190 	 1958, 1960 
MERCEDES 220 A 	 1956 
CHEVROLET 2103 	 1954 
SAAB 96 de Luxe 	 1960 
SAAB 93 B 	  1958 
SAAB 93 	  1956 
SIMCA Montlhery 	 1958 
SIMCA 90 A Aronde 1300 1057 
OPED Rekord 	  1958 
DODGE Kingsway Sport 	 1955 
DKW Coupe Spec. 4 D 	 1957 
DKW AU 1000 Lim. 	 1960 
DKW stationsvagn 	 1958 
DKW AU 1000 Coupe Spec 	 1958 
DKW AU 10011 Saxomat 	 1959 
FORD Consul 	  1957 
FORD Anglia 	  1957 

m fl. 
ÄVEN FABRIKSNYA 

DKW och Mercedes 
Tel. 34 00 00 

ÖPPET-TIDER: 
Måndag till kl. 20. 

Tisdag t. o. in. fredag kl. 18. 
Lördag kl. 15. 

Det var billigare förr 
Ur Dagens Nyheter 1961 

Sveavägen 113 
Tel. 33 15 44 - 33 15 88 

VOLVO AMAZON 	 
CUSTOMLINE 	  
CHEVROLET 	  
VEDETTE Versailles 	 
VOLKSWAGEN 
TAUNUS M 17 
TAUNUS M 15 
DKW 3=6   
TAUNUS M 12 	  

ONSUL 	 
TAUNUS M 17 
ANGLIA 	 
ZEPHYR 	 
THAMES Skåp 

ZEPHYR 	 
ANGLIA 	 
TAUNUS 17 M 
AUSTIN A 40 
AUSTIN A 35 
TAUNUS 15 M 

ANGLIA 	  -54, -60 
FORD ZEPHYR 	  -60 
FORD TAUNUS 17 M .... -58-60 
FORD CROVVN VICTORIA 	-55 
FORD CUSTOMLINE 	 -56 
COUNTRY SEDAN 	 -55 
AUSTIN A 30 	  -54 
DODGE CORONET 2-d. H. T 	 -58 
STUDEBAKER Golden Hawk -56 
FIAT 1100, Familiare 	 -ss 
HUDSON RAMBLER .... -58 	 -59 
HILLMAN 	 67 
HILLMAN. stationsvagn .. 1954 
Öns% REKORD _ _ 	57-60 
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Exgab Fer .S,--3ab 

cMA--rr  nc_AA 601T 
-F6g_ 

Skriv eller ring till: 
Jonas Sahlän 
Hagenvägen 26 
430 41 Kullavik 
Tel: 031-93 17 53 

Nykeking 
I järn mycket fin 
25 kr/st  

Saab för Saab 
Av Gunnar A Sjögren 
25 kr/st 

Dekaler 
Stora 25 kr/st 
Små 8 kr/st 

T-shirt 
100 kr/st 
Vid träff 80 kr/st 
Färg: vit, gul, blå och röd. 
Storlek: S-XXL 

Äldre Bakrutor 
10 kr/st 

Vit basebollkeps 
Blått jubileumstryck 
25 kr/st 

Sweatshirt 
230 kr/st 
Vid träff 200 kr/st 
Färg: vit, gul, blå och röd. 
Storlek: S-XXL 

• • • • • Rid,ft & ‘täe 
Säljes: 

Saab 99 div nya delar till tidiga model-
len, fördelarlock till två takt med luft-
nings näsa mycket billigt, vatten-
pumpstätning till 93, 95, och 96 
tom -64. 
Erik Randa Tel: 08-710 61 13 

Saab 96-74 vit 5800 mil 2 ägare, 
aldrig vinterkörd = ingen rost. 
Medföljer: 4 St Pirelli winter på plåt-
fälg, 4 St Pirelli P3 på nyblästrade och 
nylackade originalfälgar, 5 st dito 
fotbollsfälgar med bult, även mycket 
andra delar. Bilen är påkostad 
15 000 kr och är i ett kanonfint skick. 
Priside 38 000 kr?? 
Johan Parmfjord Tel: 031-52 63 19 

Saab 96-71 halvfärdigt ombyggnads-
projekt. I stort sett komplett. Något 
ombyggd kaross, lite breddad bak, 
flippfront, taklucka, Ford 2,3 V6. 
Förstärkt och klart att hänga i motorn 
som är demonterad. Säljes billigt eller 
bytes mot något gammalt körbart. 
Tvåtaktsdelar -64 tages gärna som 
delikvid. 
Ulf Hindström Tel: 0582-148 88 
efter Kl 14:00 
P.S. Johny i Landa hör av dig. 

Fotbollsfälgar 4 St med bult, två bra 
165 däck 2000 Kr. Sport och rally ratt 
V4 200 Kr. 
Rolf Nilsson Tel: 0480-551 23 
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Saab 96-80 jubileumsmodell 13800, 
mil skattad och besiktigad. 
11 000 Kr. 
Torsten Andersson Tel: 0382-220 31, 
0370-469 46 Arb.tel: 0370-471 65 

Saab 96 750cc block, 2 St 850cc 
block, komplett kofångare bak 60-64, 
diverse andra prylar. ring och hör. 
Saab 99-80 Turbo blå avställd 
Bertil Nilsson Tel: 040-96 31 29 

Saabskyltar i aluminium 
350x1800mm 120Kr, 450x2800mm 
200Kr. eller bytes mot V4 delar, 
broschyrer etc. 
Carl Magnus Johansson 
Tel: 0506- 164 71 dagtid. 

Saab 93B-59 ljusblå komplett renove-
ringsobjekt ca 8000 mil rned full doku-
mentation, 1 Ägare som har kört bi-
len, extra delar både nya och gamla. 
Säljes på grund av tidsbrist. 
Ola Gustafsson Tel: 0470-848 66 
010-667 16 40 

Nya delar till 93. Packningar, skruvar, 
eldetaljer, kolvar, kofångardelar, gum-
midelar och diverse. 10 Kg delar till 
92. Skicka ett frankerat kuvert så 
returnerar jag en lista. 
Håkan Nilson Tel: 08-550 492 07 

Saab 99 verkstadshandböcker, Sport 
och rally ratt, kolvar, småprylar, Saab 
96 fördelarlock, inredningar, växel-
lådor 3 och 4 växellådor, huvar. Saab 
96-77 cab. Allt säljes mycket billigt. 
Fredrik Ekendahl Tel: 08-87 88 00 



Hans Eklund 
Rombergagatan 17 
745 33 ENKÖPING 
TEL: 0171-299 64 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 BOLLEBYGD 
TEL: 033-29 53 69 

Jan Johansson 
Störlinge 
PL 3048 
387 00 BORGHOLM 
TEL: 0485-542 42 

Martin Stenlund 
Postlåda 1195 
920 34 VORMSELE 
TEL.: 0950-810 43 

Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 54 ÖREBRO 
TEL: 019-1295 23 

OBS! 
Alla besiktningsmän har 
anmälningsblankett till 
veteranbesiktningen. 

NORRLANDS-
SEKTIONEN 
Martin Stenlund 
Postlåda 1195 
920 34 VORMSELE 
TEL: 0950-810 43 

GOTLANDS-
SEKTIONEN: 
Bertil Ahlin 
Angeshagen 6 
621 50 VISBY 
TEL: 0498-781 09 

TROLLHÄTTE-
SEKTIONEN: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 VARGÖN 
TEL: 0521-230 33 

• • • • • R°67# 	44fie 	I)  MHRF - BESIKTNINGSMÄN 

Köpes: 

Till Saab 93F rödbrun kederlist, 
bakre hjulhus och övre fjäderstöd, 
rödgrå inredning, gummimattor, 
tempmätare, stötfångare, 
huvudbromscylinder, emblem bak-
luckan, avgassystem. 
Christer Örtlund Tel: 0520- 718 66 

Saab 95 helst 78, gärna vässad, 
bilen skall vara i bra skick. 
Verkstadshandböcker kortnos, sport, 
93F. 
Johny Hansson Tel: 0322-172 62 

Styrväxelhus till högerstyrd bil. 710 
94 81 samt 715 29 11, 715 29 18. 
011e Lillstrand Tel: 08-580 379 77 
MBS: 010-666 30 64 

Saab V4 73-76 med kaross i 
bra skick. 
Tommy Larsson Tel: 0302- 446 56 

Saab 99 orginal sport och rallyklädsel 
Artex svart och röd 1978? 
(med sidostöden). 
Martin Bergstrand Tel: 018-30 44 11 

Saab 93 eller och 95 gärna bra reno-
veringsobjekt. Kolvar 71mm 2 St. 
Fredrik Ekendahl Tel: 08-87 88 00 

En riktig god jul och gott nytt år 
TIDNINGSREDAKTIONEN 

Erik Randa 
Duvholmsgränd 12 
127 41 SKÄRHOLMEN 
TEL: 08-710 61 13 

 

 

  

Dina annonser skickar du till: 

Fredrik Ekendahl 
Porthansvägen 10 
161 57 BROMMA 
TEL: 08-87 88 00 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1994 
Nr 1 	15 januari 
Nr 2 	10 april 
Nr 3 	25 augusti 
Nr 4 	5 november 

  

önskar styrelsen alla i SSR 



Försågning och sen isa 
hos SAAB-ANA-återförsäljare 

Över hela landet. 

ANA 

NYTT PÅ SAAB-FRONTEN 

N•1111111111111111111111 
1111111111111111111111 111 
111111111•1111111 	leem 

DIEM Il 11111 mornr,31.„,112..71Lere 
IB 	I 	Il 	Il 	Il 	Il 	I 

25.00d valde SAAB!  
Vid förra årsskiftet kunde vi konstatera att SAAB ökat sin 
försäljning mer än något annat märke i landet. 1962 års resultat 
ger nya belägg för att SAAB-succén fortsätter — och ökar. 

Det är framhjulsdriften i kombination med säkerhetskonstruk-
tionen och svensk flygkvalitet som ger SAAB de stora fram-
gångarna. En elegant, bekväm, snabb och körsäker familjevagn. 
det är vad svenska bilister vill ha — och får i SAAB. Stadigt 
växande popularitet är den bästa garanti för högt andra-
handsvärde ... provkör SAAB 1963. 

• 1962 års försäljningssiffror iir prelimonåra 

AB NYKÖPINGS AUTOMOBILF ABR1K•NYKÖPING 
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