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äÄnfiäl 

Saabo renovering i vintermörkret 
H ej, när jag sätter mig ned för att plita 

ihop dessa rader, är det 10 minus- 
grader mörkt trist och grått. Det känns 
som om det aldrig kommer att bli som-
mar mer, nej nu har jag varit nog pessi-
mistisk. Det kommer ljusare tider då 
man får ta fram gammelsaabarna och ge 

sig ut på en söndagstur eller på någon 
träff. 

Apropå träff så börjar det bli hög tid 
för er som tänker arrangera en träff att 
börja planera in en dag och anmäla den 
till tidnings-redaktionen. Jag hoppas att 
det blir många träffar att åka på och jag 
är säker på att arrangörerna vill ha 
mycket bilar och folk som kommer. 

Årets stora träff i Sverige blir Saab fes-
tivalen 94 i Trollhättan som blir en två-
dagars träff med SSR Trollhättesek-
tionen på lördagen och Saab på 
Saabmuseet på söndagen. Detta får en 
sann Saabdåre ej missa. 

Själv rustar jag Saabon för fullt för man 

måste ju både åka och bo i Saab eller 
hur. På tal om husvagnen Saabo måste 
detta vara det största tillbehör som har 
tillverkats till en bil, men det är få som 
vet något om denna unika vagn. Det vo-
re roligt om någon som vet mycket om 
Saabon kunde höra av sig till redaktio- 

nen så vi kan göra ett Saaboreportage i 
Bakrutan. 

En syn som jag inte kommer att glöm-
ma var när jag var på semester på Öland 
för tre år sedan.Jag och en kompis kom 
in på en camping trötta efter en hård 
dansnatt och där står en Sonett med 
Saabo efter sig. Jag fick gnugga ögonen 
ett par gånger innan jag trodde det var 
sant. Men det är klart med det utrymme 
en Sonett har så behövs nog ett extra 
lastutrymme. 

Till sist: 
Fyll nu luft i däcken och bensin i tan-

ken och styr SSR-träffen i sommar. 
Hälsningar John 
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ANA SUB 

Nu går SAAB och AND samman 
gemensam försäljnings- och servicelinje över hela Sverige 

SAAB — Svenska Aeroplan Aktiebolaget -- har förvärvat hela den 
stora ANA-organisationen, som nu byggts ut till att omfatta 120 
service- och försäljningaställen över hela landet. 
Till SAAB-bilens eget värde har därmed lagts värdet av ett riksom. 
fattande nät av serviceverkstäder med specialutbildad personal, som 
kommer att ge SAAB-bilen och ANAx övriga märken den bästa 
service. 
Ett extra plus för blivande SAAB-ägare är att garantitiden utökats 
till 6 månader. 

SAAB 96 har gjort sensation även i registreringarna 
Under första halvåret, då alla övriga större bilmärken visar mins-
kade föruäljningssiffror, har SAAB ökat registreringarna med inte 
mindre än 29.4%1 Det är lätt att förstå varför. Se själv sensationella 
SAAB 96 med 42 hk motor, bredare bakaäte, större bagageutrymme, 
större bakruta, ny instrumentering, nytt ventilationssystem. Nu 6 
månaders fabriksgaranti. 

ANA-linjen blir en bra bil bättre — en svensk bil med flygkvalitet  

ANA • AKTIEBOLAGET NYKÖPINGS AUTOMOBILFABRIK • NYKÖPING 

SAAB OCH ANA 

ÖNSKAR ER VÄLKOMMEN 

TILL DEN NYA 

ÅTERFÖRSÄLJARE-

ORGANISATIONEN 

1111~ rkr, 

SAAB 96 

tillrett; 
CHRYSLER och VAL1ANT DODGE och PLYMOUTH MASSEY-FERGUSON 

kruta iin 	

En färgglad 
besiktning 

Varje år är det dags. Har det 
någon betydelse vart man vän- 
der sig? Går det få vardagens 

skrot att bli behandlat som 
kungens vagn? Alla har väl 

undrat, ska man åka till någon 
speciell Bilprovning? 

Den som åker till Veddesta norr om 
Stockholm och kommer i en gam- 

mal Saab har säkert anledning våndas li-
ka mycket som alla andra, men kan kan-
ske hoppas att det går bra ändå. 

När du står där med knäna darrande 
och ser rostflagorna dala som snöfling-
orna utanför fönstret och sedan besikt-
ningsmannen, tvärs emot vad han bru-
kar göra, lämnar sitt jobb och lite dröj-
ande kommer fram mot dig. Då finns 
det bara en tanke - Nu är det totalkört-. 
Så säger han "vänta ett tag ska du få se" 
och försvinner ut genom en sidodörr. 
Sakta börjar man fatta, han vill på ett fint 
sätt visa närmaste vägen till skrotcontai-
nern. 

Hjärtat hoppar extra slag, lite längre 
bort ses en annan bilägare försvinna, 
glatt viftande med sitt blanka besikt-
ningsprotokoll. - Den som ändå hade 
stannat hemma - tänker man medan tå-
rarna sakta börjar glida ner för kinderna. 

Så öppnnas dörren och besiktnings-
mannen kommer tillbaka. I handen bär 
han förvånande nog en liten burk. Vill 
han kanske byta mot en mycket större  

burk, fast rostig och på hjul, eller? Så sä-
ger han " Den här ska du få" och lämnar 
över en burk bättringsfårg HELLASVIT, 
försvunnen sedan alltid! 

Glädjen tar tag i kroppen, hoppar runt 
och dansar kring medan Volvoägarna tit-
tar "Är det så härligt åka Saab?". 

Besiktningsmannen visar sig tillhöra 
den framsynta skara som jobbade på 
Saab den tiden när allt skulle kastas och 
ingenting sparas "det blev för dyrt". På 
så sätt hamnade några burkar vid sidan 
om. 

Glatt puttrande i röken lämnade jag 
besiktningen med känslan att bilen är li-
te utvald och mer värd än andra. Sådan 
uppmärksamhet och behandling har se-
nare fått mig undra om inte bara röken 
utan även blodet är blått på en Saab. 

Text och bild: Per Lundkvist 
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Om: 
Fredrik Ekendabls kompis Ronny har 
en Opel Manta som han krockade och 
då behövde han en ny bil.Han frågade 
Fredrik om han hade någon Saab till salu 
och det hade han, en rostfri midnattsblå 
96-65 som han fick köpa billigt. Bilen 
fixades till och besiktigades. När snön 
lagt sig i Stockholms norra förorter. 
Tyckte Ronny att det var dags att prova 
Saabens fina köregenskaper. Bilen pro-
vocerades mer och mer på den smala vä-
gen och Ronny blev djärvare ju mer han 
sladdade. Efter ett tag satt han och 
drömde att han var Erik Carlsson (på ta-
ket) för rätt som det var så åkte bilen ner 
i diket och hamnade på taket. Bilen rul-
lades på rätt köl igen och bilen kördes 
hem för inspektion. Skadorna blev in-
tryckt dörr,sidoplåt och tak. Ronnys nya 
namn blev Rollny. 

Yngve Ekbergs fma gråa soltaks 96-60 
har setts på TV 3 i programmet "Dagar 
som skakade Sverige" som var en doku-
mentärserie om spionen Stig Wenner-
ström. Soltakarn är ev till salu, ring 
Yngve för mer info, tel 08-774 28 85. 

Fredrik Ekendahl har setts i olika de-
lar i landet släpandes på diverse Opel 
delar. 

Yngve Ekberg har fyllt 40 år och bland 
gratulanterna syntes svågrarna Janne 
och K-G. Presenten var en Saab 96 och 
K-G har lovat skriva om detta i nästa nr. 

John Jonasson tillbringar kvällarna i 
nyförvärvet, en Saabo-64. Han målar om 
invändigt, går igenom gasolanläggning-
en och framför allt reparerar han brom-
sarna inför sommarens träffar. Du som 
har reparationstips om dessa vagnar el-
ler har tryckt material som kan publice-
ras i Bakrutan, hör av er till John. 

Ingvar Lindberg i Bjärnum sågs i TV:s 
Trafikmagasinet i februari. "Möbel-
handlarn" blev intervjuvad på Stock-
holms Bilsalong och det handlade för-
stås om Saab.Tyvärr tonades Ingvar ner 
när han kommit igång och skulle göra 
reklam om SSR. Glenning och Co tyckte 
nog att den begränsade sändningstiden 
på 1 timme inte räckte till för vår vältali-
ge medlems föredrag. 

7-8 maj Arosmarknaden Johannisbergs flyg-
plats, Västerås. Upplysning 
Tel:021-12 05 44. 

14 maj DKW redaktionen inbjuder till träff. 
Samling klockan 11,00 vid kraftverket i 
Söderfors. Startavgift 20 kr mat finnes för 50 
kr. Upplysning Tony Karlsson 
Tel:0295-345 10 , 345 55. 

14 eller 15 maj Östgöta Saabklubb har vår-
träff i Finspångs trakten. Kontaktperson 
Kenth Druid Tel:013-734 70. 

20-23 maj internationell Saabträff i Holland, 
se även inbjudan inne i tidningen. 

21-22 maj Classic motor jubileumsfestival i 
Ånnaboda. Upplysning Tel:019-22 8114, för 
övernattning ring till Fritid Bergslagen 
Tel:019-986 60. 

21 maj Veteranmarknad i ishallen klockan 
12,00 i Umeå. Upplysning Bo Nordström 
Tel:090-430 16. 

10-11 juni Stockholm historic rally med 
bland annat klassiska rallycupen och 
Veterancupen. Här har ni chansen att se 
många fina Saabar sladdandes på grusvä-
gar. Upplysning Lennart Johansson 
Tel:0158-207 07. 

9 juli Classic car show i Båstad, se inbjudan 
inne i tidningen. Kontakt person Karl-Erik 
Ekdahl Tel:040-16 11 83. 

16-17 juli Saab festival en träff som ni sent 
skall glömma. Se även inbjudan inne i tid-
ningen. 

20-21 augusti Eskilstuna veterandagar med 
diverse uppvisningar och stor veteran mark-
nad. Upplysning Tel:016-244 00. 

27 augusti i Umeå klockan 11,00, minirally, 
Concours, fika och marknad. Upplysning 
Martin Stenlund Tel:0950-810 43. 

September Göteborgsträff datum medelas 
senare. Upplysning Jonas Sahlen 
Tel:031-93 17 53. 

1-2 oktober Globen mästarrally 1994, upp-
lysning Lennart Johansson Tel:0158-207 07. 

14-15 oktober Globen ekonomy rally -nor-
disk mästerskap i ekonomirally 1994, upplys-
ning Lennart Johansson Tel:0158-207 07. 

12 november i Umeå, Sune "Sliret" givetvis, 
fika, film och överaskning. Upplysning Stig 
Johansson Tel:090-317 43. 

Finns det intresse för en träff i Luleå?1 så 
fall ring, så hjälper vi till med arrangemanget. 
Martin Stenlund Tel:0950-810 43. 

Träffar för gammelSaaben 
Ni som skall besöka träffarna ska meddela kontakpersonerna 

ca en vecka i förväg att ni skall komma, så dessa 
kanplanera träffen bättre. 



Båstad 
ClasskCarShow 

Lördagen den 9 juli 1994. Norrvikens Trädgårdar 

Nordens förnämsta bilutställning bjuder på exklusiva fordon i en sagolik miljö. 
Allt från klassiska veteraner och motorcyklar 

till moderna sportvagnar och lyxbilar. 
Och den-populära tävlingen Concours de Charme. 

Inramat av en ljuvlig parkmiljö, bara ett stenkast från tennismetropolen Båstad. 
Välkommen till Båstad Classic Car Show när sommaren är som bäst. 

SSR-medlemmen Charly Walmsley har skickat detta julkort på sig och sin bil. Han 
tävlar på bana med sin 96-68 och gör även reklam i form av ett klistermärke från SSR 
på framflygeln. 	

Text: Erik Randa 

Av den bakande redaktören 

Mosskaka 
4 ägg 

2,5 dl socker eller glykol 
rivet skal av en 1/2 citron 

2,5 dl vetemjöl 
0,5 dl potatismjöl 
2 tsk bakpulver 

1 dl vatten eller spolarvätska 

Använd 1,5 liters form 

Grädda i 200 grader ca 30 min 

Vispa ägg och socker pösigt. 
(smaksätt med citron). 
Blanda samman de båda mjölsor-
tema med bakpulvret och rör 
ned det i smeten tillsammans 
med vattnet. 

Häll smeten i smord och brödad 
form. 

Grädda 

Ambrosiakaka 
2 ägg 

1,5 dl socker 
125 g smält smör eller kullager fett 

Glasyr 
2 dl florsocker 
2 msk vatten 
I msk citron 

3-4 msk finhackad 
syltad apelsinskal 

Använd 1 liters form 
Grädda i 175 grader ca 30 min 

Vispa ägg och socker mycket 
pösigt. Rör ned mjölet i ägg-
smeten tillsammans med fettet. 
Häll smeten i smord och brödad 
form. 

Grädda. 

Stjälp upp kakan och låt den 
svalna. Blanda samman glasyren 
och bred den över kakan. Strö på 
hackat apelsinskal. 

kruta 

(s  - 

(1 

X tt 6  

6 € 	D 
0 0 

Nu har vi kommit till delfyra 
i serien Bakrutan. Ni är 
välkomna att bidraga med 
era trevliga recept som vi kan 

provbaka i redaktionsköket. 
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I Trollhättan 16-17 Juli. 

12 13 

Dag 1: 
Lördagen 16/7. Incheckning vid Saab:s provbana 
klockan 11.00-13.00. Endast föranmälda bilar får köra 
på provbanan. Saabs bilshow. Visning av nya 900 Cab. 
Dricka, glass och korvförsäljning av 
Trollhättesektionen. 
Klockan 17.00 avslutar vi på provbanan. 
Klockan 20.00 Folkets Park. Dans till levande musik. 
Folkparkens servering är öppen. 

Dag 2: 
Söndagen 17/7. Incheckning för utställare klockan 
07.00-09.00. Endast föranmalda bilar. Utställning och 
bedömning av bilarna. Indelning i klasser. 
Prisutdelning ca klockan 14.00. Kaffe, glass och korv-
försäljning av Trollhättesektionen. 

Observera att detta är ett preliminärt program. 

Skriftlig anmälan måste insändas. Sand in bifogad 
anniålningsblankett senast den 1516-94. 

-Efit  og g 

r — — 
Posta eller faxa blanketten till Saab Automobile AB. 

X31-1. 461 80 Trollhättan. Fax 0520-320 51. 

Anmälningsblankett 
Saab-festival -94 

fedlen 

Namn 	  

Adress 	  

Postnr & ort 	  

Saabmodell 	  

Årsmodell 	  

Registreringsnr 	  

Sista anmälningsdag 15/6 -94 
	 J 

Saab festival -94 

Program 

INFORMATION 

Tips på övernattnings 
möjligheter. 

Hotell i Trollhättan 

Swania 	Tel: 0520-12570 
Bele 	Tel: 0520-12530 
Kung Oscar Tel: 0520-30220 

Strömsberg Tel: 0520-12960 

Vandrarhem 

Strömsberg Tel: 0520-12960 
Hunneberg 
Vargön 	Tel: 0521-220340 

Campingplatser 

Hjulkvarnelunds 
Trollhättan Tel: 0520-30613 
Vänersborg Tel: 0521-18666 
(Även campingstugor) 

Välkommen till 
en trevlig Saab-helg! 

SSR Trollhättesektionen 



Redaktören har ordet »»»)»)»»»)»)»»»)»m»»)»»»» 
Sitter nu här och försöker skriva ihop några rader i vintermörkret. Jag och andra väntar 
väl på vårens och sommarens träffar, marknader och att få åka ut med gammelsaaben. 

Efter att ha varit redaktör i några år hade jag tänkt utöka redaktionen med två-tre 
personer. Dessa kommer att jobba kkellt med att skriva exempelvis artiklar, skvaller, 
fotogåtor samt annat roligt till Bakrutan. 

De nya medarbetarna behöver inte vara bosatta i närheten av Stockholm utan kan bo 
varsomhelst i Sverige. 

Nu hoppas jag att ni nappar på detta erbjudande, annars kan det sluta med att vi står 
utan redaktör och tidning, så tveka inte hör av er till Erik Randa Tel:08-710 61 13 
(kvällstid). 

Saab 96 
är krocksäker 

Efter alla diskussioner om att vissa bilar är krocksäkrare än andra, beslöt vi att krocktesta en 

Monte Carlo-66 mot en väghyvel i ca 30 km/h. Vår testförare Lennart Holmgren tyckte att bilen platsar 
bland dom säkrare bilarna. Enda invändningen var att sidorutorna var mycket hårda att slå huvudet i 

och därför fick han sy ett antal stygn i huvudet efter krockprovet. Finns det fler som vill ha sin bil 
krocktestad hör av er till redaktionen så ordnar vi en krocktest med Er Saab. Text: Erik Randa 
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rör andra året så skulle det ätas (h)jul-
I—  bord bland Norrlandssektionens 
medlemmar. Ett härligt gäng från 
Hörnefors i söder till Lycksele i norr ha-
de samlats vid Brännlands Wärdshus 
utanför Umeå, för att avnjuta den myck-
et delikata julmat som dukats fram. Nytt 
för i år var att även Opelfolk inbjudits att 
deltaga. 

Vid 12-tiden började folk att droppa 
in, vissa hade lite längre att åka, som t 
ex Håkan Ångström, som hade ca 13 mil 
enkel väg. Det är verkligen tur att Håkan 
tillhör den lilla skara av mycket morgon-
pigga individer. Hur skulle det annrs gå? 
Håkan körde sin nya V4 Monte Carlo 
som inköptes söderifrån en kort tid in-
nan. Bilen väckte mångas intresse och 
beundran. 

Övriga med den rätta känslan körde 
gammellådan, tyvärr så åkte en del med 
alltför moderna fortskaffningsmedel, så 
de fick parkera vid sidan om. Saab-
farmaren med sin kvinna sågs åka Opel-
60, så det tyder på att han med målsätt-
ningen att åtminstone ha en av ca 10 

Saabar klar, har kört fast i något. Tyvärr 
kom inte Martin Stenlund denna gång, 
var han höll hus det "vete saabarna". 
Bland de mer celebra gästerna märktes 
Sune Strömberg med fru och barn. 
Sunes fru Gisela körde sin och familjens 
ursnygga rallykadett från senare 60- 
talet. 

Väl samlade vid det dukade bordet 
passade vår värd Stig Johansson på att 
hälsa oss varmt välkomna och hoppades 
att denna nya tradition består de när-
maste 40 åren. Som vanligt när folk träf-
fas brukar det oftast berättas någon kul 
eller fräck historia,och där är nog Sune 
oslagbar. Den ena skrattsalvan avlöste 
den andra när herrar Sune och Tage ha-
de något "kul på lagret". 

Avslutningsvis blev denna dag en rik-
tig höjdpunkt för familjerna att umgås, 
även utanför herrarnas garagevägg där 
de oftast av någon anledning huserar. Vi 
får framföra vårt varma tack till 
Brännlunds Wärdshus för den utsökta 
maten och till oss som var där för en 
minnesvärd dag. Text: Bo Nordström 
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Ledare 
Det känns spännande och förtroen-
defullt att blivit vald till ordförande i 
Motorhistoriska Riksförbundet. 

Jag tackar för uppgiften. 
Vi är inne i en händelserik tidspe-

riod. Den 19-20 mars 1994 kommer 
vi att arrangera en kurs i förenings-
kunskap, för samtliga klubbar. 

Avsikten är att kursen ska ge en 
ökad insikt i föreningsarbete, allt i 
syfte för att underlätta klubbarnas 
styrelsearbete. 

Vår jurist Mats Munklinde har vid 
olika sammanhang påtalat att klub-
barna också arbetar med kulturell 
verksamhet. Ta en titt i stadgarna 
om detta omnämns. Gör det inte det 
så se över stadgarna. 

Det finns många intressanta och 
viktiga frågor att arbeta med inom 
MHRF. En av dessa är effekten av 
framtida beslut för motorfordon an-
gående vår miljö. Som exempel kan 
nämnas konsekvenserna av att vi inte 
kommer att kunna köpa blyad ben-
sin i framtiden. Här krävs en hel del 
arbete för att lösa detta. 

MHRF kommer att försöka finna 
former för en försäkring till de ung-
domar som inte har möjlighet att re-
novera sitt fordon med en gång. Denna 
"ungdomsförsäkring" ger ägaren möj-
lighet till att renovera fordonet "rul-
lande". Det finns all anledning till 
att värna om ungdomen och tänka 
på återväxten. 

OffingeOly 
, 

Förhandlingen med Folksam angående nya 
försäkringspremier pågår, och resultatet för 
vår unika försäkringsform ser bra ut. Det 
finns en god chans att vi kan bibehålla våra 
låga premier. Anledningen till detta är att 
alla våra försäkringstagare som utövar hob-
byn kör på ett bra och säkerhetsmedvetet 
sätt. Fortsätt att arbeta så också 1994. 

Ett STORT TACK till Gunnar Elmgren 
som lett MHRF i 10 år. Vi alla i styrelsen 
skall bemöda oss att föra ditt arbete vidare. 
TACK GUNNAR! 

Boo Brasta 
Ordförande i MHRF Sten Andersson och Erling Andersson. Foto Bo Kallhagen 

Ursprungskontroll 
av fordon 
Vid årets förbundsstämma 
var Sten Andersson och Er-
ling Andersson från AB 
Svensk Bilprovning (ASB) 
inbjudna för att redogöra 
för problem och lösningar 
angående ett fordons ur-
sprung. De båda genomför-
de denna föreläsning på ett 
mycket elegant, proffsigt 
och trevligt sätt. Åhörarna 
gav dessa båda herrar da-
gens längsta applåd. 

Vid föreläsningen fram-
kom att det finns många 
fall där flera fordon, såväl 
bilar som motorcyklar har 
samma identitet, (chassi-
nummer, ramnummer,) el-
ler motsvarande. För alla 
åhörare var detta överras- 

kande, men så är det. Det 
finns också en del icke nog-
räknade personer som har 
tillämpat de gamla regler-
na i egen vinning. Som ex-
empel nämndes replikafor-
don som har fått original-
handling. Icke identifierba-
ra motordelar har fått re-
gistreringshandling, etc, 
etc. Motorhobbyn har fått 
ta stryk på grund av den-
na oärliga hantering. Vi 
själva har drabbats. 

MHRF stöder därför de 
riktlinjer som ASB arbe-
tat fram för att åstadkom-
ma en bättre ursprungs-
kontroll av fordonen. Syf-
tet är i stora drag att man 
framöver ska kunna iden- 

tifiera icke registrerade for-
don så att de i framtiden 
inte kan förväxlas med nå-
got annat fordon. 

I stort går det till så att 
man som ägare till det icke 
registrerade fordonet tar 
kontakt med ASB och får 
en "akt" öppnad. Denna akt 
är till för den fortsatta han-
teringen av fordonet, så-
som att ta hand om alla 
dokument om fordonet, an-
sökningshandlingar, bila-
gor från tex MHRF, polis-
utredningar, enskilda per-
soner, kvitton, foton, mm. 

Det är viktigt att man 
har alla tillgängliga hand-
lingar i ärendet. För att 
underlätta arbetet för den 



Föreningskurs för 
samtliga klubbar 

sökande och ASB, har 
MHRF tagit fram en blan-
kett som i stort är identisk 
med den som används av 
FIVA (F&Mration Interna-
tionale des Whicules An-
ciens) då någon ansöker om 
ett internationellt identi-
tetskort för fordon. 

Nästa steg är att visa upp 
fordonet på den besikt-
ningsstation där man har 
öppnat sin "akt". Besikt-
ning sker och normalt får 
man behålla det ram/chassi-
nummer som fordonet haft 
från början. 

Om fordonet nytillver-
kats eller om identitets-
nummer saknas tilldelas ett 

Det var 1969 som Motor-
historiska Riksförbundet 
bildades. Inför 25-års jubi-
léet avser förbundet min-
nas de gångna åren. För-
utom de traditionsbundna 
begivenheter som tillhör en 
25-åring kommer Riksför-
bundets kansisekreterare 
Alf Lavft att skriva 
MHRF:s historia i bokform. 

Alf är en av de fordon-
sentusiaster som varit med 
från MHRF:s start och som 
fortfarande är aktiv inom 
MHRF. Han har fått sty-
relsens uppdrag att fram 
till sommaren 1994 ta fram 
ett manus som skall gå till 
tryck. Vi som känner Alf 
vet att han är noggrann och 
välformulerad i sitt arbete 
och därför synerligen lämp- 

ram- eller chassinummer 
av ASB. Är sedan fordons-
besiktningen och ursprung-
skontrollen vid ASB till be-
låtenhet kommer registre-
ringsskyltarna på posten. 

Då undrar säkert 
några om man får 
köra med ett 
oregistrerat fordon 
till ASB. 
- Vi har lösningen på det 
också, säger Sten och Er-
ling Andersson. ASB utfär-
dar ett "Bevis om avtalad 
tid" som då gäller för ett 
speciellt besök. Om besö-
ket måste göras om utfär-
das ett nytt bevis. 

hg för denna historiska 
kavalkad. 

Alf kommer att "borra" 
ordentligt i förbundets bib-
liotek och intervjua några 
av de "som varit med" för 
att få fram intressanta 
skeden under årens lopp. 
Det blir en vandring genom 
åren i de händelser och 
bland personer som bidra-
git till vad MHRF är idag. 
Blandat med detta innehåll 
kommer boken också att 
innehålla en hel del bild-
material som är historiskt 
intressant. 

I detta sammanhang ef-
terlyses bilder och intres-
sant textmaterial under de 
gångna åren. Du som har 
samlat och vet med Dig att 
Du kan ha något bland Dina 

Men det finns 
problem kvar att 
lösa; 
Hur ska fordonsbyggare 
eller renoverare av gamla 
fordon kunna provköra själ-
va? Just nu håller en ar-
betsgrupp på att försöka 
hitta konstruktiva lösning-
ar på denna fråga. 

Mer om hur man i detalj 
hanterar ursprungskontrol-
len finns att läsa i ASB Tek-
niska Handbok 2 Utf 1993- 
10-20. Aktuella sidor kom-
mer att distribueras till samt-
liga MHRF-medlemmar. 

Bo Kallhagen 
Vice ordförande 

Foto Bo Kallhagen 
gömmor, kontakta Alf La-
v& på MHRF:s kansli tele-
fon 08-30 28 01. 

Hur omfattande skriften 
blir är inte helt klart men 
styrelsen har gett Alf fria 
händer vad anser angelä-
genheten att minnas dessa 
25 år. Vi är övertygade om 
att det kommer att bli en 
trevlig och njutbar läsning 
för alla fordonsvänner. 
Lycka till Alf. 

Bo Kallhagen 
Vice ordförande 

MHRF kommer den 19-20 
mars 1994 att anordna en 
föreningskurs för samtliga 
klubbar. Syftet med kur-
sen är att ge företrädare 
från respektive klubb det 
allra senaste i förenings-
arbete. Allt för att under-
lätta jobbet i klubbarnas 
styrelse. Det som kommer 
att behandlas är bland an-
nat vad som sägs om för-
eningar i lagar- och förord-
ningar, ekonomiskafrågor 
samt rättigheter och skyl-
digheter inom olika områ- 

Som första kvinnliga pre-
sident i någon europeisk 
storklubb har Vintage Mo-
tor Cycle Club Ltd i Eng-
land utsett Carole Nash till 
denna post. 

Carole Nash har en för-
säkringsagentur som för-
medlar försäkringar för mo-
torcyklar, från veteraner 
till klassiker. 

Carole med sin Morgan 3- 
wheeler med FIVA:s general-
sekreterare Carl-Henrik Stör-
mer vid ratten, som han kör-
depå VMCC:s stora interna-
tionella rally i Beverly. 

den. Självklart kommer 
också det senaste inom för-
säkringssidan att presen-
teras. 

Riksförbundet har för 
avsikt att bjuda in två re-
presentanter per klubb till 
kursen. MHRF står för hela 
kurskostnaden samt mat 
och logi på kursgården. 
Tyvärr inryms inga rese-
kostnader till och från kurs-
gården i budgeten. 

Var exakt kursen kom-
mer att äga rum är inte 
helt klart. Olika kursgår- 

Carole har även en BSA 
sidvagnsmaskin i original-
skick, som hon för övrigt 
vunnit första pris på Clas-
sic Bike Show som bästa 
originalmaskin.  

dar runt Stockholmstrak-
ten har kontaktats. MHRF 
kommer att sända ut en 
inbjudan till alla klubbar 
som mer i detalj tar upp 
programinnehåll, tider, plat-
ser, anmälan mm. Vi hop-
pas på att alla klubbar kom-
mer till föreningskursen. 
Boka in den i er kalender. 

VÄLKOMNA! 

Carole är en entusiastisk 
person och vi är övertyga-
de om att hon kommer att 
fylla sin uppgift som presi-
dent i VMCC med stor fram-
gång. 

Alf Lavr 

MHRF, 25 år 1994 
Första kvinnliga presidenten 



Kunden har alltid rätt 

Shellmannen har oljan 
för alla tvåtaktare 
Tvåtaktare — bil, moped. skoter eller utbordare? Hos Shelt-mannen 
Mr Ni Slutit 2T Two Stroke 011. Den oljan ger perfekt smörjning och 
håller lika rent i alla tvåtaktsmotorer och förhindrar koksbildning, 
lagerkorrosion och tändstirtskrängel. 

Kör till Shell-mannen — han kan sin sak och Ni uppskattar hans 
vänliga hjälpsamhet. Shell 2T Two Sltoke Oil är ännu ett exempel 
på att han kan ge Er produkter som både Ni och motorn tjänar pit, 

„i si 	Begär när tryckta yanfintormaticn nos Sheil-rnancen! 
Den ger Er utförliga 3V8: ps alla frågor. 

Lita på She!! 

Angående artikeln i Bakrutan nr 3-93 
om seriös säljare. 
Gert Andersson, är en seriös handlare, 
som man kan med största förtroende 
kontakta och handla av. Denna slutsats 
drar vi pga ett utomordentligt sätt att 
följa upp problemet med kopplingarna. 
Gert kontaktade oss och på flera sätt er- 

bjöd han sig att lösa problemet. Genom 
detta har han ingivit ett stort förtroende 
hos oss och vi rekommenderar därtill 
andra SSR:are att kontakta Gert på 
telru-: 0303-413 95 vid problem att finna 
delar. 

Text: Per Jakobsson 

Renovering av vevaxlar 
till originalskick 

93-96-GT-Sport-Monte Carlo. 

Renoveringen görs med originaldelar vilket borgar för 
god livslängd vid normal användning. 

Ombyggnation till vevlager med stålhållare kan vara ett 
alternativ när man trimmar extremt men orsakar för det 
mesta att hela motorn totalskrotas vid eventuell haveri, 
dvs, block, kolvar m m går ej att använda mer. 

Pris 93-96 inklusive samtliga lager 1350:-. 
GT-Sport-MC 1500:- inklusive lager. 

Lennart Holmgren 
Tel: 026-257015. 



Det hela såg så enkelt ut. Lite ol-
jeblandat, ett drag i startregla-
get och sen iväg. Precis som 
vanligt. Tusan, vi hade ju en 
sparsamt körd Saab 92 1955 i 
utmärkt kondition! Alltså ägna-
des inte gamle Axel någon speci-
ell tillsynföre färden till Finland. 

Snön hängde i luften. Hösten hade 
övergått i den mest hatade av årsti-

der och som vanligt var vi sent ute. 
Färden ett par veckor tidigare från 

Kisa i Östergötland till huvudstaden ha-
de gått bra förutom att ordningsmakten 
från sin position i ett strategiskt buska-
ge bötfällt mig. De framhöll att jag bor-
de stannat bättre vid ett stopptecken. 
Axel räddade mitt körkort - var och en 
som kör rätt årgång vet ju (och nu också 
tingsrätten) att det emellanåt är svårt att 
få i ettan om synkronisering saknas... 

Tusen riksdaler fattigare, en insikt ri-
kare: stå still med hjulen vid heldragna 
streck! 

92-orgie 
Vårt mål var Nystad och Saabmuseet. 
Där väntade herr Rafael Huhta på oss 
för att ha Saaben Axel på sitt lilla muse- 
um över vintern. Herr Saabklubbs- 
ordförande John var inte sen att hänga 
på, varför vi nu var på väg ut från 
Stockholm, en fredagskväll i survädret. 
Båten i Kapellskär väntade inte. Vi hade 
räknat ut att vi skulle hinna veva igång 

Johns 92:a "på vägen" för att om möjligt 
även färdas ståndsmässigt på hemfär-
den. En 92-orgie, den sista på året helt 
enkelt. 

Herr John mumlade något om att hans 
bil nyligen hade brunnit i elkablarna, 
"men det ska nog ordna sig". Natur- 
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A pippi 2 c?‹. t-  2 	/5=752 

1. Name: 	  

2. Adress. 	  

3.Country: 	 

4:Telephone 	 

will join the international and SAAB Club Netherlands anni-
versary. 

Number of adults: . 

Number of children till 12. 	 

Number of young adults: (12 till 16). 

Type_of_SAAB.  	year of manufacture: 19... 
registration. 	  

Will stay on the campingfarm: (yes or no) .. 
Tent, trailer tent or caravan. 	  
Wants a place to sleep in the barn: (yes or no) 	 

Will book his own accomodation: (yes or no) .. 

Other Remarks. 

Send this form to: 

Jan and Miep Jonkman 
De Noordbank 52 
3181 MH Rozenburg 
The Netherlands 

for information: telephone: 01819 — 16173 

Please send in as puickly as possible.  

Don't forget to book your accomodation. 

After we have received your applicationform, we will send you 
a confirmation. 



ligtvis slapp han inte undan mina sura 
kommentarer om gammalt skräp. Tacka 
vet jag helrenoverade bilar! 

Nu hann jag inte mer än yppa det sist-
nämda när laddningen plötsligt för-
svann. Vi stannade och knackade på 
svartmålade föremål som jag uppfattade  

som reläer samt kollade fläktremmen. 
Naturligtvis ingick inte tyngande verk-
tyg och reservdelar i utrustningen. Vi 
chansade på att fortsätta. 

Varhelst möjlighet gavs släckte jag 
ljuset. Något så kompakt och inferna-
liskt mörkt hade vi aldrig skådat. Hela 
Roslagen kändes som ett gigantiskt 
skruvstäd då vi smög fram på socknens 
smalaste väg. Skulle batteriets innehåll 
räcka? 

Ljus över nejden 
Till vår stora glädje blev vi då och då 
omkörda och kunde hänga på i bakha-
sorna. Men hur vi än gasade dröjde det 
inte länge förrän dessa våra guider i nat-
ten slukats bakom en krök. Det tycktes 
som vi hade hamnat på någon special-
sträcka i svenska rallyt. 

Två flämtande sexvoltlykor förmådde 
knappt skänka gårdsplanen konturer då 
vi brakade in i Johns skattkammare. Vi 
famlade oss ur bilen och fram till något 
ladugårds liknande. Huttrande klev vi 
mellan rader av sovande Saabar, alla till-
hörande John. Längs med väggen stod 
en 92:a och blängde surt. 

Utan några som helst verktyg och 
med en metodik som annars känneteck-
nar grovsmeden fixade John till diverse 
tåtar i det nyligen brunna elsystemet 
och nu skulle enligt uppgift allt fungera. 
Då mitt förtroende är totalt för denne 
spårvagnstämjare hyste jag ingen tvivel 
om operationens utgång. Mycket riktigt 
sprang hans 54:a igång på ystraste vis 
och det ända jag kunde klaga på var att 
den elektriska bensinpumpens trevliga 
tickande inte fanns där. Nu började det 
bli bråttom. 

Först plöjde John med ljus över nej-
den. En halvmeter bakom "slipstrima-
de" jag med mörkerlagd ljusutrustning 
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som den värsta rallydåre. John kör all-
tid mycket fortare med sin 92:a, men jag 
tolkade det hela som att han som min 
privata serviceman passade på att ge 
Axel en sotning, ett lovvärt initiativ. 

Kapellskärs hamn hade nog inte upp-
levt två djungeltrummor på länge. De 
övriga passagerarna fann vår närvaro pi-
kant och pekade och log. 

Tidigt morgonen därpå dånade två 
92:or av i Finland. Rafael Huhta mötte 
oss i sin blåvita 900 Cabriolet utan två-
taktsmotor och i rask takt for vi mot 
Nystad. 

I det lilla och lite röriga museet fanns 
mycket trevligt att avnjuta för Saabmän. 
Har ni hört talas om Saab-cigaretten? 
Ingen tjära men säkert fylld med två-
taktsolja? Här fanns den i allafall, tillsam-
mans med mängder med roliga 
Saabgrejor. En gammal Saab 99 polisbil 
stod bredvid en 93 GT som John vägra-
de släppa ögonen ifrån 
under hela vistelsen. När 
alla chassinummer var 
nedtecknade började vår 

ordförande om igen i första raden. 
Tittade, antecknade och var överhuvud 
taget svår att nå. 

På museet finns flera trevliga vagnar, 
bland annat en tvåtaktssonett och några 
fräcka 95:or. Saabdårar rekommenderas 
ett besök. 

Slut på ström 
Snön kom som cornflakes från himlen 
när vi skulle vända hem. Med en tår i 
ögat lämnade vi Axel på finsk mark och 
dånade mot Åbo. Som sig bör gick Johns 
blågröna utmärkt och det hann bli både 
ett och två cruisingvarv i Åbo. 

Till min stora skadeglädje så fick vi 
dock skjuta igång hans Saab efter ett par 
timmar på lokal. Strömmen hade sinat i 
batteriet! 

Han eget batteri var dock fulladdat. 
Först efter en seriös insats på färjans 
dansgolv tycktes John nöjd med dagen. 

Lite Stockholmskörning dagen därpå 
och årets sista 92:a tur var avklarad. 

Nästa år blir det ännu fler! 

Claes Johansson 
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SAAB 96 gr II 
f d Anders Berglöfs helt iordning-
gjorda, 350 mil, 4-växl., skivbrom-
sar, ej underredsbeh., ej isolering,. 
plastrutor, träratt, GT-stol, Koni1 
dämp, 25 lit-tank, rn. m. Extrade-1 
tar: ' 1 motor gr II, Weber-förg.,: 
stand. avgassyst, högeff. spole,: 
varvräkn:, tändförd, 5 st SP-däck! 

• 150 mil, 4 nya isdäck 27 min-nabb! 
maiit. på sportfälgar, 3-växl. låda, 
4 sidorutor av plast, 2 stand, stöt- 

div. res.-delar. Tel. 0499/ 
-: 

 
20340, Seppo Sahnifaen, 

Saab 96 -63 
1500 mil gr II, 4-växlad, SF-dock, 
varvräknare, Koni-dämpare m. 
Ej 	 körd. Som ny. Ev. byte. 

AAB Volvo 
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SAAB Sport 
OT-utrustad, grupp I-trinunad sä1 2. 
jes billigt vid snar affär. Lars-Åke: 
Rodin, Uddevalla tel. 0522/131 02., 

Huvremmar 
Passande till SAAB, men kan även 
justeras till andra bilmärken. Rem! 
mens totallängd 1.300 frun. Bredd 30' 

- mm. Pris: 14:—. 
Racing-Mekano, Götavägen 15, 
- 	 Värnamo . 

OT-Saab 96 ,63 
il fullt utr, för rally o OT, grp. 1 

trim, med förstärkt koppling o urtr. 
arm, Auto-Trygg stötdämp., GT 
stol, 4 hjälpljus Marchal, hasplå: 
speedpilot, tidtagarur, kartlamr: 
samt diverse fälgar o däck. Fri 
7.500:—. Obs! Endast kontant. 
Sven Olof Essen, tel. 08/53 72 4 

17.00. 
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Nu är det åter dags 
att gissa på 1994 års 
gåtor, som denna gång 
föreställer, ja vad är det 
för någon Saab del? 

Rätt svar på fotogåtan i nr 3-93 
var fåstbygeln som håller fast 
luftrenaren i förgasaren på Saab 
V4. Rätt svar hade Gösta Johansson från Avesta skickat in, 
grattis Gösta. Han var en av tio som hade skickat in svar 
denna gång. 

Rätt svar på gåtan i nr 4-93 handlade om Håkan Ångström 
och storyn var publicerad i nr 4-92. Vi fick ett inskickad 
svar som tyvärr ej var fullständigt, så det blev ingen som 
vann denna gång. 

Era egna fotogåtor och svar skall skickas till redaktionen. 

isQa
cati:47:5:±ikiggibi  

Gr. 2 

Inskickat av Uno Persson. 
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Saab club Nederland inbjuder till 

35-årsjubileum och internationell träff 1994 
1994 är ett speciellt år för den 
holländska Saab-klubben. Vi 
är den äldsta Saab-klubben i 
Europa och firar i år vårt 35- 
årsjubileum och är samtidigt 
värd för årets internationella 
Saab-träff 

För det här speciella tillfället har vi fun-
nit den perfekta samlingsplatsen i vårt 
lilla land nämligen bilmuset "Autotron" 
i Rosmalen. 

Evenemanget kommer att äga rum 
pingsthelgen 20 - 23 maj 1994. 

Programmet i stora drag 
ser ut så här: 

lit 

Klockan 20.00: Välkomstmottagning i 
Holidaypark "Vinkeloord" i Rosmalen. 

Lördag 21 a xs; 

Klockan 09.30: Ankomst till bilmuset 
"Autotron" i Rosmalen. Gratis parkering 
för alla deltagare. Officiell start för 1994 
års internationella Saab-träff. 

Klockan 10.00: Gratis inträde till bilmu-
s&t och en utställning om hur vi kom-
mer att bo i framtiden. Det kommer att 
finnas en speciell Saab-utställning på 
mus&t med bilar från bl a Saab i Troll-
hättan. 

Klockan 13.00: Bedömning av delta-
garnas bilar och i juryn hoppas vi finna 
Eric Carlsson. Här finns även tid för att 
köpa- sälja-byta Saabdelar. Resten av ef-
termiddagen är fri för besök på muset 
och för de yngre Saab-fantasterna finns 
olika aktiviteter. 

Klockan 20.00: Middag, prisutdel-
ning, musik m m på muset. 

4:ank, 

Klockan 09.00: Frukost. 

Klockan 10.00: En tur på landet med 
Saaben och ett besök på krigsmuset 
vid Overloon. Tag med egen lunch. 

Klockan 19.00: Barbecueparty. 

Måndag 23 maj: 

Eftersom vi tror att många deltagare 
kommer att åka hemåt denna dag finns 
det inget speciellt program. Vi kommer 
att ge förslag på aktiviteter till de som 
önskar göra något även denna dag. 

Kostnader: 
Vuxna: 75 NLG (ca 300:- sek) 
Barn 12-16 år: 37.50 NLG (ca 150:- sek) 
Barn 0-12 år: Gratis 

Priset inkluderar: Kaffe och kaka vid 
öppnandet, fri parkering och fritt inträ-
de till bilmuset, middag, frukost på 
söndagen, fritt inträde till krigsmus&t 
samt grillfest på kvällen. 

Övernattning: 
Om du väljer att bo på en enkel cam-
pingplats som vi har reserverat är det 
gratis. Det finns dock ingen elektricitet 
men några duschar med varmt vatten 
och rinnande varmt och kallt vatten. De 
som ej har tält eller husvagn kan över-
natta i en lada (på golvet, så ta med sov-
säck och luftmadrass). Vill Du sova och 
bo lite mer bekvämt tar Du kontakt med 
Turistinformationen i Hertogenbosch. 

Adress: Markt 77, Postbus 1039, NL-
5200 BA's Hertogenboscb. 
Tel: 00931-73 123071 
Fax: 00931-73 128930. 

Gör detta snarast om Du vill bo på hotell 
eller dylikt för det kommer förhopp- 

ningsvis många Saabvänner från hela 
världen. 

För mer information skriv på engel-
ska, tyska eller franska till: 

Jan and Miep Jonkman 
De Noordbank 52, 
NL-3181 MH Rozenburg 
Nederländerna 

Fritt översatt från inbjudan till SSR:s 
medlemmar från Saab Club Nederland 
av Yngve Ekberg. 

Vill Du ha en kopia på inbjudan på 
engelska, skriv till: 

Yngve Ekberg, Fotbollsvägen 13, 141 
40 Huddinge. 
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Rostar bilen? 
Om du vill skydda din bil från framtida rostangrepp kan du 
lämna in den till Trollhättans metallsprutning tel:0520-116 
95. De blästrar och sprutförzinkar karosser och små delar 
för en mycket rimlig penning. De står också till tjänst med 
t ex aluminisering av grenrör o dyl. Resultatet blir mycket 
bra. De kan för övrigt föra på nästan alla metaller på de 
flesta underlag. Det finns säkert fler firmor som utför sam-
ma tjänster. 

Martin Bergstrand Tek018-30 44 11. 

+ 	+ + + + + + + + + + + + + 

1 huvudet på en liten grabb 
Efter en resa i pappas 95-65 med trasig defrosterfläkt en 
regnig och kall höstkväll kom jag på denna 

Varför inte montera en eller två vindrutetorkare på insi-
dan av vindrutan så förare och passagerare slipper torka 
bort "dimman" (imman) med en trasa. 

Tomas Ekberg Huddinge 4år. 
Fritt översatt: Pappa Yngve 

Kanske lättare att fixa fläkten (reds kommentar). 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

1993 års bästa mektips blev: "Hur man fixar hand-
bromsen på Saab 95/96". Det var inskickat av 
Johan Larsson i Västerås som får sitt pris hem-
skickat. 

Har Du något mektips som Du vill dela med Dig av 
skickar Du in det i vanlig ordning till redaktionen. Kanske 
just Du vinner ett pris för bästa tips. 

Sommaren 1993 när jag med 
min familj besökte det fina Saab 
museet i Trollhättan kom jag att 
tänka på följande. 

=ör cirka 18 år sedan 	arbetade 
11—  som polis i Kungälv fick vi ett tele-
fonsamtal från några skogsvandrare som 
helt omotiverat hittat en stor jordhög 
mitt ute i skogen. Vi korn dit och när vi 
skrapade undan jorden upptäckte vi en 
Saab 96 Sport och jag kan fortfarande 
erinra mig inredningen och den fma trä-
ratten. Frågan inställde sig varför??? 

Vi skrev en rapport, för kanske rörde 

det sig om försäkringsbedrägeri. 
1993 ca 18 år efter, åkte jag upp till 

platsen och efter ca 30 minuter letande 
hittade jag bilen i skogen. Foto. 

Motorn och huven var borta. 
Fönstren var alla utslagna. Hela inred-
ningen var borta och mycket jord hade 
åkt in i bilen. Instrumentbrädan var de-
molerad. Men när jag grävde lite runt 
skärmarna fram, kunde jag konstatera 
att luften fortfarande fanns i däcken. 
Chassinrskylten och färgkodskylten 
fanns, likaså Saab Sport dekalen på ba-
gageluckan. 

Text och bild: Hans Sanne 
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Strulresa 
till Gråbo 

	 Ba kruta  	kruta iii 	

J ag har länge varit ute efter en 96-V4, 
men inte hittat någon. Jag behöver bi- 

len till och från arbetet ca 6 mil om da-
gen. Då jag bor på västkusten eller när-
mare bestämt i Gråbo, 26 km från 
Göteborg, förstår ni att det inte finns 
många bra och hela bilar från rost. Jag 
har läst i Göteborgsposten i ca 5-6 veck-
ors tid men ej funnit vad jag var ute ef-
ter. Och vilka priser sedan. En 95-78 för 
4500:- som jag inte skulle ge mer än 
500:- för. 

Allt letande efter 
en bra 96 resultera-
de i att jag ringde 
upp Rolf Jensen i 
Bollebygd. Han re-
kommenderade 
mig att ringa en kil-
le som han hade ar-
betat med i Borås 
på Saab. Jag fick 
telefonnumret till Tommy som bor i 
Hammerdal som ligger ca 7 mil utanför 
Östersund. Långt ifrån Gråbo. 

Fabriksny motor 
Vi skapade en fin telefonkontakt, han le-
tade i tidningarna efter bilar. Det gick ca 
två veckor innan han fick tag på en 96. 
Den fanns bara 5 minuters bilresa från 
Tommy. En 96-77, opalgrön. Bilen har 
haft tre ägare, mätarställningen stod på 
14900 mil. Det är inte mycket för en 
Norrlandskörd bil.Motorn var utbytt 91 
och var fabriksny. Den har rullat ca 
3000 mil. För övrigt skulle bilen se bra 
ut.Små stenskott på huv och dörr, vän-
ster skärm får dock bytas. Lack i bra 
skick. Alltså ingen rost på bilen. Den här 
bilen skulle passa mig. 
Sagt och gjort, jag ringde upp ägaren 

som heter Ulf. Han berättade om bilen 
och hur den såg ut. Vi kom fram till ett 
vettigt pris för den, till det skick den var 
i.Men det var ju så långt upp till 
Hammerdal. Jag hade i alla fall bestämt 
mig för bilen. Jag skulle åka och hämta 
den. Under tiden berättade jag om fyn-
det för mina svärföräldrar och föräldrar 
samt arbetskamrater. De tyckte att jag 
inte kunde lita på en sådan affär, jag vis-
ste ju inte hur bilen såg ut. Då sa jag att 
Tommy (telefonkontakten) var mycket 

kunnig på gamla 
Saabar. Han prov-
körde, ryckte och 
slet i grejorna, för 
att se om det 
fanns några fel på 
den. 

Tommy sa att 
för dom pengarna 
har jag gjort ett 

fynd. Jag kunde alltså lita på honom. 
Han sa också att om inte jag köper bi-
len, så skulle Tommy köpa den. 

Jag bestämde mig för att hämta bilen. 
Jag beställde nattåget från centralstatio-
nen i Göteborg klockan 20.00. Torsdag 
den 25 november, var framme i Öster-
sund klockan 6.30.Tåget var försenat ca 
30 minuter. Sedan tog jag bussen till 
Hammerdal. Där hämtades jag av Ulf. 
Först trodde jag att han hade åkt, för tå-
get var försenat, men han stannade och 
inväntade bussen. När jag klev av bus-
sen tänkte jag: vad har jag nu gjort? 

Ingen rost 
92 mil hemifrån, kan allt stämma? Jag 
såg mig omkring, här fanns ingen som 
stod och väntade. Men när jag hade gått 
mellan två hus så stod han där. Då blev 

jag lättad.Vi for sedan ytterligare 17 km 
till byn där han bor. Jag tror byn hette 
Sikås. När vi svängde upp till huset fick 
jag syn på pärlan. Jag satt kvar en stund 
i bilen och tittade på den. Den var så fin 
som Tommy sa. Jag tittade runt bilen, in-
uti, i motorrummet,ja överallt där det 
kan finnas rost, men det jag hittade var 
så lite, så det var inget att bråka om. Jag 
tog mig en sväng med den. Den gick 
mycket bra. Tillbaka till huset. Jag fick 
kaffe och smörgås, sedan gjorde vi upp 
affären. Jag fick med mig nybakat tunn-
bröd, sedan in i bilen och iväg, klockan 
var då 10.00 på fredagen. Jag visste inte 
då hur många mil det var exakt, kanske 
80 mil 

Värmen steg 
Nu började själva testet av bilen. Synd 
att inte SSR har skaffat självhäftande de-
kal som det står "SSR Test" på. Men, 
men tänkte jag, den här bilen ska till 
Gråbo. När jag hade åkt 17 km, passera-
de jag Hammerdal 4 km, så steg vatten 
temperaturen till nästan det röda fältet. 
Jag svängde in på en busshållplats, 
stängde av motorn, det enda var att åter-
vända till Hammerdal. När jag såg en 
Shelltapp så svängde jag in där för att fyl-
la på vatten i kylaren. Efter det fungera-
de åter bilen bra. På med huven och 
mot Gråbo. 

När jag kom till samma ställe där jag 
fick vända om, så ryckte motorn kraf-
tigt. Jaha, tänkte jag, jag får väl ställa 
ifrån mig bilen här. Han vill nog inte 
följa med mig till Gråbo. Men rycket 
försvann lika snabbt. Nu äntligen var vi 
på väg. 

Resan till Östersund gick väldigt lång-
samt, det var ju knappt 8 mil. I Öster- 

sund tankade jag, for vidare på vägnr 
45. Den vägen går ända ner till 
Göteborg, så det var inga problem med 
att hitta. När jag kom till Sveg såg jag re-
nar på vägen för första gången. Det var 
ca 10-15 stycken vid vägkanten. Vid 
Orsa tankade jag igen. Nu blev det 
mörkt och trist att köra. Jag glömde att 
skriva att i Östersundstrakten var vägar-
na isiga men inte alls svår att köra på. 
Vid Mora var det torra bra vägar. 

92 mil 
på 15 timmar 

Efter Mora böljade det att snöa, det var 
jobbigt. Det gick knappt att ha helljuset 
på. Till slut så blev det så mycket snö att 
man knappt såg vägen. Hur skulle det 
gå, tänkte jag. Men bilen gick mycket 
bra hela tiden. Har jag klarat mig till 
Mora så skall jag klara mig till Gråbo. 
Vid Vänersborg blev jag väldigt trött, jag 
hade ju kört så långt. Men milen gick 
allt snabbare och snabbare. Vid Troll-
hättan tog jag av mot Sollebrunn, och 
sedan Gråbo som var slutmålet för den-
na bil. 

Då hade jag kört 92 mil och resan tog 
hela 15 timmar och 15 minuter att köra. 
En del av er tycker säkert att det är 
många timmar, men jag körde inte for-
tare än 70-80 km/tim. Vid Mora och till 
Gråbo körde jag ca 50-60 km/tim. 

Bilen drog i snitt 0,72 lit/mil. Klockan 
halv två stupade jag i säng. Men vad 
gjorde det, jag var ju lycklig ägare till en 
Saab 96-77, opalgrön. 

Text -  Tommy Larsson 
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Namn: Frank Axell 
Bor: Bankeryd 
Ålder: 48år 

Tidigaste Saabminne: 
Åkturen med farbror Arnes gröna 92:a 
i början på 50-talet. 

Värsta Saabminne: 
När jag rullade med min V4 67:a på 
ett rally i Eksjö i början på 70-talet. 
(Kom i mål i varje fall). 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Har redan en risig 145 74:a. 

Det bästa med Saab: 
Pluttret från 2-taktaren. 

Och det sämsta: 
Växellådan. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka?: 
3 stycken. En Sport kortnos, en 93 
56:a samt en 92 utan baklucka. 

Är du lycklig?: Ja. 

Hur uppfattar din familj 
och dina vänner ditt Saab-intresse? 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): Ja 

Jag vill också ha sagt att: 
Jag och min dotter Emmy, sommaren 
92 företog vi en semesterresa till 
Narvik ToR (390 mil) med min 96 62:a 
utan problem. 

Namn: Bengt Åke Gustavsson 
Bor: Billingsfors, Dalsland 
Ålder: 24 år 

Tidigaste Saabminne: 
Grannens 96:a som blev mosad av 
en snöplog vintern -75. 

Värsta Saabminne: 
När jag såg en rostfri Saab Sport stå 
underst i en hög på skroten! 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om det vorde det enda bilmärke som 
fanns så kanske... 

Det bästa med Saab: 
Den är enkelt byggd (åtminstone de 
äldre), man kan lätt sätta sig in i kon-
struktionen och fixa det mesta själv. 

Och det sämsta: 
Att man la ned sportbilstillverkningen 
1974. 

Hur många Saabar bör man äga för 
att vara lycklig. Och vilka?: 
Två! En 2-taktare och en Sonett. 

Är du lycklig?: 
Nej inte än, det är jag nog den dag 
min Sonett -70 är helt färdig. Och 
tyvärr så äger jag ingen 2-taktare än... 

Hur uppfattar din familjoch dina vän-
ner ditt Saabintresse? 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Inget går upp mot en kväll i garaget, 
eller? 

Jag vill också ha sagt att: 
Jag är inte bara Saabentusiast utan 
bilfantast i största allmänhet. Jag 
tävlar också i ekonomibanracing med 
tre kompisar i en Alfa. Mitt första bil-
projekt var att cabba en 96:a, detta 
blev aldrig riktigt färdigbyggt och är 
sedan ett tag till salu billigt, telefon 
0531-303 80. 
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Namn: Kristian Gerdtsson 
Bor: Staffanstorp 
Ålder: 24 år 

Tidigaste Saabminne: 
Pappas 96 -63 

Värsta Saabminne: 
Leder en folkracetävling i Skena. När 
900:an skär 100 m från mållinjen i 
A-finalen. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Aldrig Volvo. Hellre skulle jag samla 
frimärken och spela fiol samtidigt. 

Det bästa med Saab: 
Allt. Indiskt gula Saabar. 

Och det sämsta: 
Vadå? Om jag tvunget skall säga 
någonting så är 95:an så ful så den 
är häftig. 

Hur många Saabar bör man äga för 
attvara lycklig. Och vilka?: 
Cirka tio stycken samtidigt. Själv har 
jag följande: 
96 -64, 96 -63, 96 -75, V4 RC, 99 
RC, 900 RC, diverse FR 99-900, 99 - 
75, 900 -79 och 900 -81 

Är du lycklig?: 
Ja, har nu ägt cirka 100 st Saabar. 

Hur uppfattar din familj och dina 
vänner ditt Saabintresse? 
(Är det viktigare än släktmiddagar 
och gemensam fritid): 
Ja, kör hellre RC och FR än går på tris-
ta bröllop m m. 

Jag vill också ha sagt att: 
Saab måste börja tävla igen. Inget 
annat ger så mycket PR som tävlings-
verksamhet. 

Saabo -67 

ruta 

Konsten att ge sina kompisar 
skulden för egna dåd och be-
drifter, kan ibland ge taskiga ef-
tersnack. Här kommer storyn 
om hur en väldig entusiast lyck-
as med det mesta. 

Tidigt på hösten 1993 efter Kristi på- 
stadda födelse ringde en entusiast 

från Värmland som köpt en bil uppe i 
lappriket. Detta efter att ha sett en lock-
ande annons i Bakrutan ( var annars 
görs de stora Saabfynden?) och därefter 
ha erhållit fotografiska bevis på bilens 
skick från försäljaren, dvs entusiast nr 
två som troligen hittat något annat ännu 
intressentare att pyssla med eller samla 
på. 

Snart nog ringde entusiast ett ånyo till 

Lyekseletrakten och entusiast nr två, 
spörjandes om entusiast två möjligen 
visste av någon uppe i lappriket som 
kunde tänkas vara intresserad av en 
Saabo husvagn. Jovisst, svarade entusi-
ast nr två, det gör det nog och spekulan-
ten visade sig givetvis vara entusiast två 
i egen hög skäggig person. En binge 
med kort på objektet, Saabon, anländer 
till Lappriket och plötsligt inträder entu-
siast nr tre i ändå skäggigare putskungs-
skepnad för att som redan saliggjorde 
Saabohusvagnsägare inta podiet som 
husvagnsinköpskonsult åt entusiast nr 
två. 

Efter att de båda skäggiga entusiaster-
na från Lappriket slagit sina kloka (?) hu-
vuden ihop och till stor del litat till det 
stora kunnande på området som entusi- 
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ast tre besitter genom sitt egets 
Saaboinnehav samt sett den Saabovagn 
som ägs av entusiast fem, en Saab-
odlande bonde i Umeåtrakten som lyck-
ligt sjunger "man ska ha husvagn". 
Detta då han numera glider fram i sin 
gamla Opel Rekord, de dagar då vår her-
re låter solen skina över såväl fattiga och 
rika. Med kännedom om entusiast fems 
renoveringshastighet och stora begiven-
het på gamla traktorer torde det dock 
dröja innan hans Saabo åter ska nöta as-
falt. Men som sagt, han äger i alla fall en 
Saabo! Vilket även den väldige entusias-
ten nr fyra skulle vilja göra om inte allt 
annat med jämna mellanrum kommit 
emellan. Entusiast två och tre bestäm-
mer sig för att inköpet av Saabohus-
vagnen från Värmland är en bra affär 
och man inväntar rätt tillfälle för att ut-
byta objekt och pengar med entusiast nr 
ett. 

1 himmlen 
Några veckor senare ringer entusiast nr 
ett upp till Lappriket och frågar entusi-
ast nr två om han vet av någon som är 
intresserad av att köpa en Monte Carlo 
V4-67 sk. "Norrländsk dussinbil". Han 
har funnit en Honda motorcykel som 
han av fullt nostalgiska skäl vill ägna sig 
åt mellan Saab 900 och V4 renoveringar 
och växellådsbyten. 

Här träder nu entusiast nr fyra in på 
scenen som förlösare och räddare, ef-
tersom han får telefon från sin gode vän 
entusiast nr två som vet att fyran är hel-
kåt på en dylik bil. Han kunde knappast 
träffat mera rätt då fyran efter att ha för-
handlat med entusiast ett om skick och 
pris på automobilen, samt sett kort på 
densamma svävade i åttonde och nion-
de himlen om vart annat. Snacka om  

knalltorsk, men han var helsåld! 
Eftersom vintern närmade sig med 

stormsteg så bestämdes att de tre mus-
kötererna dvs, entusiasterna två, tre och 
fyra skulle följas ner och såväl lämna ob-
jekt som hämta dito inkusive Monte 
Carlo V4.an. 

Dofter spred sig 
En mycket tidig fredagsmorgon i mitten 
av november bar det så av från Lapp-
riket mot Värmland på en drygt 70 mil 
lång resa. Landsvägens riddare, dvs en-
tusiast nr tre skulle i egenskap av sina 
förnämliga körkunskaper och många 
bokstäver på körkortet och innehavare 
av en för ändamålet lämplig dragbil vara 
skeppare på skutan. Ett uppdrag som 
han utförde på bästa sätt nästan hela hel-
gen. Hela nerresan gick som på ett snö-
re förutom att ju närmare ekipaget kom 
sin slutdestination, ju värre fick vår vän 
entusiast nr fyra det i magen. De dofter 
som ibland spred sig i kupen fick såväl 
övriga passagerare som gamla Bettan att 
vrida sig i förskräckelse och oroligt fråga 
sig hur länge håret i näsan skulle behålla 
sin skyddsfunktion. 

Nåja, i Malung intogs en delikat, om 
än sen middag, efter att gänget varit in-
ne på en gammal bensinmack och full-
ständigt köpt upp ett jättelager med 
gamla Saabreservdelar och Sporttill-
behör från 50-och 60-talet. Mackinne-
havaren han bar och bar och bar fram 
delar i en aldrig sinande mängd så her-
rarna från Lappriket hade helt plötsligt 
bilen helt fylld med godis från Malung. 

Sista delen av resan gick snöfallets 
tecken men klockan 22.14 anlände 
gänget till slutmålet. 

Efter att i mörkret gjort lite glidande 
undersökningar av väderlekens inver- 

kan på livet och ömsesidiga objektskon-
troner inlduderande av och pålastningar 
samt vinterdäcksmontering på en 
Monte Carlo V4 av en mycket lycklig ny-
bliven bil-(nåja)-ägare kunde alla avnjuta 
en superb smörgåstårta medan pengar 
och ägarhandlingar bytte ägare. 

Samtidigt avhölls ett mycket lokalt 
klubbmöte inom Grollarnas vänner om 
traktorns stora förträfflighet vid många 
tillfällen och om fördelen med den mo-
dell av Grållen där växelspaken faktiskt 
sitter fast. 

Entusiast ett och tre är nämligen 
bland allt annat mycket lyckliga ägare 
till var sin Grålle dvs Massey Ferguson 
traktorer. 

Kvällen blev sen och natten kort. 
Tidigt uppe då resan tillbaka till Lapp-
riket är lika lång och sedan lite delar in-
köpts styrdes kosan norrut. 

Dagen var underbart vacker, solen 
sken på de frostiga och snöiga träden 
precis som i det bästa julkort. 

Allt gick väl och sent på lördagskväl-
len nåddes Lappriket igen, med alla in-
blandade välbehållna. Slutet gott, allting 
gott som det heter i sagorna. Både 
Saabohusvagnen och Monte Carlo V4 
har fått lyckliga ägare. 

Saabons renovering framskrider med 
högt tempo vilket innefattar ny lack ut-
vändigt, ny vit lack invändigt samt nya 
plymåer och gardiner i blått samt lite all-
män uppfräschning inför sommarens ut-
flykter tillsammans med entusiast tres 
vagn. Monte Carlon undergår en rullan-
de kosmetisk renovering samtidigt som 
den lycklige ägaren gärna drar en sväng 
och lyssnar till vrålet från den mäktiga 
Weberförgasaren och dubbens rasslan-
de mot asfalten. 

Det råaste och grymmaste i hela histo-
rien var helt klart entusiast fyras förkla-
ring och undanflykt inför sina föräldrar 
inför resan söderut: "Jag ska följa med 
ner till Värmland och hämta en hus-
vagn" samtidigt som han smugglade ut 
vinterhjulen till Monte Carlon V4:an 
som ju var det verkliga skälet för resan. 

Fast dom är ju ganska vana vid att han 
har ett stort antal gamla Saabar i skiftan-
de kulörer och varierande skick, för det 
tog nästan fjorton dagar innan den 
stackars hårt prövade fadern upptäckte 
nyförvärvet. Det sägs att det som sker 
stort sker tyst! Med tanke på den övriga 
vagnsparkens kvalite så är denna 
Weberandade vagn en höjdare. 

Text: Salomon Degerman 
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Köpes 

Saab 96-65 eller -66. oljeburkshållare till 
bagage, Saabs kartfack, dekal:Made in 
Trollhättan by trolls, träratt, öppningsbara 
sidorutor, sidolister i aluminium och bok: 
Saabs tävlingshistoria, Tvåtakt till turbo. 
Uno Persson Tel:0502-131 90 

Tillbehörs grill i rostfritt, Veglia tempmätare, 
luftmadrass och sidoklädsel vid baksätet 
blå/grå till glassiär blå 95-66. Fyra heltäck-
ande fälgkappslar som ser ut som us 900 
turbo fälgen. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 

Hjälp mej att få min Sport-63 komplett! Jag 
saknar 1 St extraljusglas (fjärr eller dim) och 
spolarpump med lock. Observera att tillbe-
hörspumpen till 96 passar. Bra betalt! 
Eventuellt finns något att byta med. 
Björn Hedlund Tel:0650-217 77 

Delar till 96-76 bland annat lykttorkarmotor, 
emblem till lyftutsläppet bakom sidorutan, 
emblem till bakluckan, instruktonsbok, verk-
stadshandbok och extraljus i passande 
modell. 
Hege Sandsleth Te1:629 517 33 Norge (bor 
nära gränsen) 

Saab orginal överdragsklädsel Artex med 
sidostöd -79. 
Saab 99 reservdelskatalog årsmodell 1978. 
Förarstol till Saab 93B-59 röd/grå klädsel till 
röd bil. 
Martin Bergstrand Tel:018-30 44 11 

Saab V4 1700S i oavsett skick. Trimdelar 
V4. Långnoskrom.Ny kromlist till baklucka 
95. Motorrenoveringsats V4. Kamaxel 7,2 
eller 7,6. 
Stora rostfria stänkplåtar till Saab 93. 
Släpvagn Foldaway, 60-tals vagn till Saab. 
Ly<fälgringar helst nya. 95 bakkrom nytt. 
Martin Stenlund Tillfälligt Tel:0910-261 53 

Till MC V4-67 sidolister, nackstöd, fina sido-
rutor och golvmattor. 
Håkan Ångström Tel:0950-150 54 

Förarstol röd till 99-EMS i bra skick. Sport 
och rally tygmärke, dekaler. 
Ulf Ahlstrand Tel:0345-170 26 

Saab V4 verkstadshandbok. Sport/MC 
eltempgivare. kylarslang Nr: 712 608-9 till 
93B. 
Jörgen Johansson Tel:0565-200 28 

Saab Sport/MC fördelare Bosch Nr 0 231 
120 022 (BRIO) eller Nr 0 231 120 023 
(Br11). Avgassystem Gr Il. Skyddsplåt. 
Växellåda. Även andra delar eller komplett 
reservdelsbilav intresse. 
Saab 96-64 fyrväxlad i bra bruksskick. Om in-
tresse finns kan Opel Rekord Sprint-77 i bra 
skick och inklusive Resdelbil lämmnas i byte. 
Lennart Johnsson Tel: 0455-240 50 

Dubbelförgasare till GT 750 Solex 44 Pil, 
Bränslepump och oljevarningsrelä till kortnos 
Sport. Bra betalt, Bytesdelar finnes också. 
Joel Berneklev Tel:031-52 58 73 eller 
58 22 50 

Emblem MC 850 till bägge framskärmarna 
och handskfackluckan. 
Knut Wolland Te1:327 741 431 eller 374 
411 00 Norge. 

Saab-92 allt av intresse. 
Till tvåtakt kontaktsats 781 97 33 och alla 
delar som du inte längre vill ha också bilar. 
96-V4 spoiler, orginal GT ratt, trimmad motor 
och allt annat till V4. 
900 combi cannper. 
Hans Fredrik Larsen Te1:693 670 57 
Mob:943 079 34 Norge 

Bakskärmar Saab 92:A-51 även dåliga även 
92:B eller andra som passar. 
Ove Larsson Tel:0243-335 15 

Luftrenare till Sport-64, Kurvhandtag, 
Öppningsbara sidorutor, Sport/GT emblem, 
Träratt 713 15 84, Speedpilot 717 31 49 
och gamla bakrutor Nr. 1 1991, Alla 1990 
och äldre. 
Claes-Göran Dahlqvist Tel :0650-169 19 

Dörrspegel vänster till 95/96, 
Rallystötdämpare 93 bak, Soltak 93, röda 
kederlister och vänster framstol eller rödru-
tigt tyg och rödgalon till svart 93F, Saab 
trimmsats till V4. Trimdelar tvåtakt, 
Trimmningsanvisningar, Rördrag 95, Sidoplåt 
höger 93 och 93 skrotbil. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 

Bra motor till min 93-57. 
Anders Broström Tel:0418-241 38 

Inst.bok till Halda speedpilot eller kopia. 
Jan Wingren Tel:08-777 72 22 

Säljes 

Fotbollsfälgar 8 St, 2St brunainredningar 96- 
67, Huvar långnos och Saab-99 verkstad-
handböcker. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 

Reservdelskatalog 96-60 tryckt 1960, 
Broschyrer 96-62,64 och 65, instruktions-
böcker 96-62,95-65 och 95/96-68 tvåtakt. 
Joel Berneklev Tel:031-52 58 73 eller 
58 22 50 

Framstolar Saab 99 EMS bruna 500 Kr. 
Sportratt EMS 200 Kr. 
Ulf Ahlstrand Tel:0345-170 26 

Saab 96-65 rostlagad och snygg, Går som en 
raket. 
Håkan Ångström Tel:0950-150 54 

Stroppar till 93-96 nya 100 Kr paret. 
Stig Johansson Tel:090-317 43 
Skyddsnät som plaseras vid baksätets ryggs-
töd till 95. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 

Saab 96-74 vit, 7034 mil, Mycket fin bil som 
måste komma till ett bra hem. Priset kan dis-
kuteras med rätt köpare. Pris ide 11-12 000 
Lars Wendel Tel:0620-170 39 kväll. 

Dekaler: Ventilationsluckorna i främre hjulhu-
sen 93-96, Svarta 25Kr/St. 
Till luftrenare Sport 63-64 transp. 50 Kr/St. 
Björn Hedlund Tel:0650-213 77 

Saab 99-80 Turbo blå avställd. 
Bertil Nilsson Tel:040-96 31 29 

Saab 95-61 rostfri bil som har gått i 
Venezuela. Ny motor medföljer och diverse 
andra delar. 20 000 Kr. 
Per Löhre Te1:226 200 43 eller 226 712 50 
Norge. 

Till Sport-65 motor, oljetank, pumprelä, väx-
ellåda, rattstång, ratt, instrument, drivpake-
tet, bromstrummor, fälgar, sidorutor, stolar-
baksäte röd/röd och reggpapper. motor och 
växellåda till 96-65 allt behöver renoveras 
säljes i klump eller bytes mot röd galon, 
Lanciaförgasare. 
Gösta Karlsson Tel:0340-144 07 

Broschyrer, Handböcker, Servicemanualer 
1960-75. Fabriksny växellåda tvåtakt. 
Många nya delar till 92. 
Lars Einar Tel:0155-333 21 

Kolvar MC standard säljes eller bytes mot 
överdimesion. 
Hasse Johansson Tel:0430-188 28 

Saab 95-65 bra bruksskick, Nya bromsar, 
Växelströmsgenerator och drag. 
Leif Snaar Tel:0290-114 71 

Saab 96-66 delar Bland annat fina dörrar 
och röd inredning. V4 delar. V4 växellåda. 
99-76 GL delar. 
Anders Stefansson Tel:0511-635 90 

Saab 96 60-64 inredningar från blåa och 
bruna bilar. 
Kjell Olsson Tel:0243-310 93 
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Hans Eklund 
Rombergagatan 17 
745 33 Enköping 
Tel:0171-229 64 

MHRF-besiktningsmän: 

Rolf Jensen 
Bäckvägen 7 
Olsfors 
517 00 Bollebygd 
Tel:033-29 53 69 

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

Saab 96-65 hyfsat objekt kan provköras. 96- 
64 delvis demonterad, Golvet lagat lite rost 
kvar att laga avställd 92. 96-66 saxomat 
mycket lite rost, Motorn urmonterad för kopp-
lings byte bra objekt. Eventuellt bytes dessa 
mot en Saab 92 körbart objekt eller säljes. 
Anders Broström Tel :0418-241 38 

Saab 92 framskärmar, Grill, 2st solskydd, 
Baklycktsglas och huvemblem. 
Saab 93 3st kolvar 66mm och ist 66,5 nya. 
Saab95/96 inredningsdetaljer, Nykoppling 
V4 och en fin instrumentbräda. 
Dollyvagn mycket fin, Lättkörd, Lättlastad, 
Snabb säljes med reservhjul men utan spel. 
Opel Kadett Rallye objekt. Opel Manta 19SR 
mkt bra objekt. Saab 96-64 bra objekt. 96- 
67 V4 tidig bil lite rost körbar. MC T-kaross 
relativt komplett. Allra helst byte mot V4 
17005. 
Martin Stenlund Tillfälligt Tel :0910-261 53 

Till 92 förgasare. 
Till 95 dragkrok. 
Till 95/96 1700 motor, 14tums ratt och 
växellåda till tvåtaktare. 
Till 99 yttre drivknutar, 1850 motor, drag, 
bakre gummi stötfångare, navkapslar, 
Startinstruktion, Solexförgasare, vindrutetor-
karmotor, Tuta, Startmotor, Tanklock, 
Baklysen, Framblinkers, 14tums ratt och 
vinterdäck till 96 och 99. 
Johan Larsson Tel:021-188 07 

Saab 96-62 röd bra skick 2 extra motorer, 1 
framskärm, 1 dörr och 4 extra breda fälgar. 
Avställd 1985 inomhus. Pris 7500Kr. 
Joacim Widlund Tel:031-14 45 98 

Saab 96-64 saxomat i bra bruksskick renove-
rade bromsar vit. 10 000 Kr 
Crister Borg Tel:016-700 01 eller 
010-665 47 01 

Delar nya och begagnade till 96-63 allt säljes 
i klump 2 inredningar blåa, bromscylindrar, 
växellåda och mycket mera. 
Bo Larsson Tel:031-87 43 80 

Div inrednings detaljer blå-grå randig i bra 
skick till 93/96 1959-1961. 
Lennart Holmgren Tel:026-25 70 15 

Bytes 

Nya dragskydd som sitter uppe i hörnet på 
dörren till 92/93 med hål för gummibussning 
bytes eller köpes mot dragskydd utan hål till 
96. 
Erik Randa Tel:08-710 61 13 

Ny instruktionsbok till 93-58 bytes eller 
köpes mot dito 93F-60. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 

Finnes 

Plats för 4-5 Saabar i kallhall nära kristiand-
stand i centrum 
av by rimligt pris och bra betonggolv, Bra lås. 
Sommarboende i gäststuga möjligt. 
Jan Wingren Tel:08-777 72 22 kl 21-23 

Månadens erbjudande 

Tillfälle för den händige. 
Jag säljer mina kvarvarande hyperacclerato-
rer med transformatiskasekundär spektrome-
trar nyai orginal förpackning. 
Pris beroende på antal, Gärna byte mot upp-
blåsbart tält på cirka 200 kvadrat meter för 
bilfövaring. 
Martin Stenlund Tillfälligt Tel:0910-261 53 

Martin Stenlund 
postlåda 1195 
920 34 Vormsele 
Tel:0950-810 43 

Bertil Maununen 
Sjövägen 7 
703 54 Örebro 
Tel:019-12 95 23 

Göran Kölborn 
Hanviksvägen 57 A 
135 50 Tyresö 
Tel:08-742 72 70 

Norrlandssektionen: 
Martin Stenlund 
Postlåda 1195 
920 34 Vormsele 
Tel:0950-810 43 

Gotlandssektionen: 
Bertil Ahlin 
Angeshagen 6 
621 50 Visby 
Tel:0498-781 09 

Trollhättesektionen: 
Roland Widarsson 
Tussilagovägen 4 
468 34 Vargön 
Tel:0521-230 33 

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 2 10 aprill 
Nr 2 25 augusti 

Nr 4 5 november 



först och främst 
- en familjebil med svensk flygkvalitet 

Bilister världen runt vet idag det mesta om 
SAAB och Erik Carlsson - ett rally-team med 
en nästan otrolig rad uppmärksammade segrar. 
Framgångarna i hård internationell konkurrens 
är bästa tänkbara bevis för SAAB-bilens kvali- 
tet och köregenskaper. 

Framhjulsdriften - med motorn fram, rakt över 
drivande hjul - ger bevisad säkerhet. SAAB är 
en rymlig familjebil, bekväm att köra och åka i. 
Den är smakfullt elegant i interiören, den har 
stort bagageutrymme och ett utomordentligt 
värmesystem. Kort sagt - en gedigen bil för 
trygg, trivsam körning året runt. Och försälj-
ningsframgångarna forsätter... 

25.000 SAAB 
sålda i Sverige 1962. Provkör segerbilen! 
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