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Dags att åka ut och puttra 

 

   

Hej nu är våren här på allvar och man 
börjar snegla på ladan där Saabarna 

står och längtar efter att få komma ut 
och puttra. Det är lika roligt varje år när 
man skall göra första vårstarten ja ni vet 
själva hur man brukar lägga halva sock-
nen i blårök, det är snudd på att brand-
kåren gör en utryckning. Sedan kom-
mer den där första provturen då man 
blir som barn på nytt och man lyssnar 
och känner att allt är som det ska med 
bromsar och motor. Avslutningen blir 
en rejäl tvättning och putsning sen går 
man bara och längtar efter att få åka 
iväg på någon träff eller söndags utflykt. 

Min åsikt är att man ska försöka att an-
vända gammelSaaben så mycket som 
möjligt för bilar är till för att användas. 
Så nu vill vi se många bilar på träffarna i 
sommar det är arrangörernas lön för 
mödan. 

Jag vill även påminna om årets stora 
Saabträff, Saabfestivalen i Trollhättan,  

den får man inte missa. Trollhätte-
sektionen har lagt ner ett stort plane-
ringsjobb för att allt ska klaffa, så ställ 
upp nu så blir dom glada där i Saabens 
hemort. 

Från det ena till det andra. Vi tänkte 
göra om vårt medlemsregister, så ta och 
kolla i matrikeln en extra gång så att era 
uppgifter stämmer. Se till att samtliga bi-
lar ni har finns med, stämmer inte upp-
gifterna så skriv till kassören Mats 
Carlsson, Det vore roligt om vi fick med 
klubbens alla bilar så man kan få en upp-
fattning om hur många bilar av dom oli-
ka modellerna som finns. Dom flesta 
med en gammal Saab är faktiskt med i 
registret men om du ser någon med en 
gammelSaab så tipsa honom eller henne 
om oss i SSR. Vi kan aldrig bli för många 
medlemmar. 

Det var allt för den här gången, Tanka 
bilen och åk ut och njut av våren kör 
försiktigt hälsar John. 
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Redaktören 
har ordet 

flitigt i, det är roligt att bilar och delar 
byter ägare. Redaktionen har beslutat 
att bilar, husvagnar och större partier 
med delar skall ni sätta pris på (ring inte 
till redaktionen och fråga vad du skall 
sätta för pris). Ni som driver firma och 
säljer div delar skall inte annonsera era 
delar som privat person utan kontakta 
redaktören för pris på annonsen. 

Skriv annonsen tydligt och på A4 eller 
A5 papper, ett papper för vardera ni-
brik t.ex säljes, köpes, om inte dessa 
punkter uppfylls kommer inte annon-
sen med i Bakrutan. 

Ni som vill kontakta någon antingen i 
redaktionen eller styrelsen går det bra 
att ringa på kvällstid, men respektera te-
lefonkvällen som vissa har. Vii redaktio-
nen har ett ordinarie jobb att sköta på 
dagarna så ni som ringer dagtid förvänta 
er inte att någon svarar. (Bara telefon-
svararen). 

Allt material till Bakrutan skall 
skickas till redaktör 
Erik Randa 
Duvholmsgränd 12 
127 41 Skärholmen 
Tel: 08-710 61 13 

Idagsträffar i Göteborg 
Vi tänkte att vi även i sommar skulle ha 
lite fler träffar i Göteborg. I år hade vi 
tänkt att förlägga dessa på tisdagar istäl-
let för torsdagar. Bl.a därför att Go-kart 
banan Ale-ring i Nödinge har öppet på 
tisdagskvällarna för allmänheten. Dock 
hade vi inte bara tänkt att köra Go-kart 
utan kanske bara träffas över en fika, läg-
ga staden i rök eller något liknande. Vi 
är öppna för alla förslag. Så har du vägen 
förbi Saabgaraget i Mölndal en tisdags-
kväll så titta in, om inte annat så kom- 

mer du att känna lukten över hela 
Göteborg! 

Vi hade även i år tänkt starta i juni och 
hålla på t.o.m. augusti månad. 

Alltså start tisdagen den 7:e juni klock-
an 19.00 vid Saabgaraget i Mölndal, dvs 
Mölndalsvägen 89 på Toyotas parkering 
(f.d. Saab-Ana). 
För mer information ring: 
Mattias Johansson tfn 0303-229708 
Nicklas Lindberg tfn 0303-229456 
Jonas Sahln tfn 031-931753 
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Klagolåt från Norrlandsbo 

kruta 

Nu har äntligen våren kommit 
och då börjar slutspurten av 
vinterns fin justeringar av gam-
melSaaben gå mot sitt slut för 
att vara klara till årets träffar. 

Tidningsredaktionen har utökats med 
en underredaktion som består av Bernt 
Olsson, Nicklas Lindberg och Mattias 
Johansson. Vår norrlandsredaktion be-
står av Martin Stenlund och Gnussar 
Krom&i. Uppsalaredaktionen med 
Martin Bergstrand och Betina Römer 
skriver in era artiklar på data och gör di-
verse annat redaktionsarbete. Bara för 
att vi har en större redaktion skall ni in-
te sluta skriva. 

Det kommer tidningsutklipp från div 
tidningar och dessa artiklar är mycket 
roliga att läsa, men man måste få god-
kännande av tidningsredaktören och fo-
tografen innan man använder text och 
bilder i tryck. Det brukar inte vara några 
problem med detta. Men vi i redaktio-
nen har inte möjligheter att ringa och få 
klartecken, så det överlämnar jag åt er 
medlemmar att ordna. 

Köp och sälj sidorna annonseras det 

Det är svårt leva och verka i Norrland 
då resten av Sverige är så °centralt pla-
cerat. 

Hur många Saabar, Saabos och andra 
maskiner skulle inte vi arbetsamma, 
hårdarbetande Norrlänningar hinna re-
novera om vi slapp sitta och via telefon 
jaga alla snackbögar i mellan- och södra 
Sverige som upprepade gånger lovar att 

Materialbidrag 
Redaktionen välkomnar med öppna 
armar material från medlemmarna. 
Det är NI som är klubben och det är 
det NI vet och upplever som är intres-
sant för oss andra att ta del av. Skriv 
på enklaste sätt eller för dig som har 
tillgång till dator, skicka in på diskett! 

skicka de delar som de redan lovat att 
skicka för månader sedan. Det är en 
klen tröst att de enligt egen utsago lagt 
undan varorna just för min räkning 
då jag aldrig får dem. Förresten, en stor 
eloge till Lennart Holmgren och Rolf 
Jens6i för snabba och korrekta leve-
ranser. 

Nicke Väntagren 

Vi klarar följande filformat: DOS-text, 
Word Perfect 4.1, 4.2, 5.0 och 5.1, 
Word för Windows 1.0 och 2.0, 
Works för Windows, Works för DOS, 
Word MS-DOS 5.0 och 6.0 samt 
Word för Macintosh 4.0 och 5.0. 
Skriv på enklaste sätt UTAN någon 
form av formatering som tabulering, 
fetstil eller liknande. Det blir lättast 
för oss! 
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Efter racet på ön Isle of Man 1988 lär-
de vi känna Europamästaren i histo- 

risk rally Paul Hoowcraft från London, 
Lotus Elan. Han tipsade om att San 
Remo Rallyt i Italien, det är ett Rally 
med stort R. Det skulle passa Saaben ex-
elent. 

Isle of Man var extremt snabbt men 
San Remo var mycket krokigt. Han er-
bjöd sig också att fixa hotell med goda 
parkeringsmöjligheter. Det är ju alltid 
skoj att bo på samma hotell och sitta 
och ljuga för varandra på kvällarna. Vi 
accepterade och stötte ihop mars 1989. 

Vunnit totalt 
Hoowcraft kom med en ny ung vacker 
brud, men utan sin Lotus Elan, den blev 
diskvalificerad vid besiktningen i Lon- 
don. Han konstaterade bittert att de ita- 
lienska lotusarna hade samma grejor 
som hans, men de fick köra. (De har 
vunnit totalt alla senare åren sedan dess, 
men nu 1994 diskades de!). Vi startade 
med att noggrant skriva noter på alla SS, 

från kl 07.00 till kl 23.00, mat hann vi 
nästan inte med att äta. När vi en mor-
gon träffade hotellets ägare blev jag 
mycket paff, hon var nämligen också 
från Bjärnum! Otroligt men sant! Tänk 
er så bra med språket och så hjälpsam-
ma de är, det var Bingo!!! Detta bör Ni 
veta som eventuellt skall åka ner till 
Italien San Remo, det är nära till Monte 
Carlo, Nice, Canne, Genua m m. (Ni kan 
faxa ner och beställa på svenska. Bobby 
Hotel, fax 00939-18460296). 

Tuff tävling 
Tävlingsbilen detta år var "Pelle" Saab 
långnos. (Namnet efter Per-Ivar Anders-
son Jordö, en duktig Saab-mekaniker). 
"Pelle" var nästan standard de första 
åren och krånglade nästan aldrig, den 
självläkte mellan tävlingarna! (X:ets ut-
tryck). 

Tävlingen är tuff och blev mycket tuff. 
När krutröken lagt sig efter två dagars 
serpentinkörning, det är inte många 
ställen som är raksträcka över 100 me- 

ter, visade det sig att vi inför sista SS led-
de klass TC9 0-1150 cc med 45 sekun-
der! Det hade varit blött på vägen andra 
dagen. Sista SS startade i byn Vignay och 
går upp över en bergstopp och ner 
igen. 

Mitt sista ord till Jan när vi knäppte 
hjälmen: "Vi fegar inte". Denna SS är täv-
lingens svåraste sträcka. Den har genom 
åren krävt blod, svett och tårar! Den är 
förtrollad. 

Innan andra dagens tävling sade vi till 
en journalist att blev det bara regn så 
skulle vår chans mot snabba Fiat Abarth, 
Steyer Puch och Lancia öka betydligt. 
Nu vid starten på sista SS regnade det 
riktigt. Ju närmare toppen man kom 
desto mer öste regnet ner. Då hände 
plötsligt något som aldrig förut hänt, 
vindrutetorkarna stannar! Jag fumlar vid 
torkarknapparna och de går igång igen. 
Sekunden efter är vi framme vid en av  

sträckans svåraste passage, krön plus en 
vinkel åt höger. Bilen lättar över krönet. 
De blankslitna Avon rally däcken aqua-
planar över allt vatten och barr av lärk-
träd. Bilen går inte att styra utan vi kör 
rätt över en vägskylt och stannar en me-
ter från ett stup på en kilometer längre 
ner. Många hjälpsamma italienare som 
inte förstår grov svenska kommer till vår 
hjälp. Bilen sitter fast på järnrören, som 
hållit skylten och böjts under bilen. Eter 
flera försök är vi uppe på vägen igen, 
men kofångare och framskärm går in i 
hjulet när vi vrider på ratten. Sakta tar vi 
oss ner till målet. I mål kom vi trots allt, 
men fem sekunder för sent. "The win-
ner takes it all". Det var bittert. Det var 
bara att åka hem och ladda för nästa år. 
Till 1990 års tävling skulle kortnosen 
"Gripen" vara klar för race. Vi skall åter-
se vackra San Remo vid medelhavet. 

Text: Ingvar Lindberg 
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Text och bild Mattias Andersson 
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Det började bra, vi, min fästmö 
Bettina och jag, skulle ha besök av 
hennes syster över helgen. 

Vi hämtade vår gäst vid tåget med vår Saab 
900 av 89 års modell. På vägen hem passa-
de jag på att hämta 95-64:an som stod i ga-
raget en bit utanför staden. Jag hade tänkt 
lufta gamlingen och tvätta den, och vi kör-
de hemåt i två bilar utan problem. Lite se-
nare på dagen beslöt damerna, att de var 
sugna på semlor. Sagt och gjort, de begav 
sig nedåt staden med 900:an för att kom-
ma över ett par läckerbitar. Efter cirka en 
halvtimme ringer tele-
fonen: 

"Hej, vi rör oss inte 
ur fläcken. Tändnings-
nyckeln går inte att 
vrida mot start." 

Efter att försökt att 
komma med tips på 
telefonen utan fram-
gång, tog jag 95:an ned till stan för att ge 
assistans. Väl på plats var det bara att kon-
statera att nyckeln gick att ta ur, men inte 
vrida om. Växelspaken gick att röra runt 
någonstans mellan backen. 4:an och 5:an. 
Nåja, svår att stjäla i varje fall. Det får bli 
att bogsera 900:an med 95:an hemåt. 

Självklart var bogserlinan tillfälligt ut-
lagd ur bilen, så det blev till att fara iväg 
och handla en svindyr lina på närmaste 
bensinstation. Med växelspaken så långt 
bort från backen som möjligt, och kopp-
lingen stenhårt nedtrampad i botten bar 
det hemåt i lugnt mak. Bettina först och 
jag efter. Tyvärr alltför lugnt. Lätt trimmad 
som 95:an är, behövde den lite mer varv, 
så i en uppförsbacke lägger den surt av. 
Fram med "nödlådan", tänkte jag, men 
den var förstås kvar i garaget! Utan tänd-
nyckel är det inte lätt att komma åt tänd-
stiften. Som väl var gick det att få loss stif-
ten med hjälp av en polygrip ur 900:ans 
standardutrustning. Nöden har ingen lag. 
Efter sedvanlig torkning av de igenoljade 
stiften gick det att komma vidare. Starten i 
den branta backen gick lite trögt med 
900:an på släp bakom, men det gick med 
mycket gas och lika mycket slirande på  

kopplingen. Stackars bil. 
En teori jag hade var att växelspakshu-

set hade rubbats undan för undan, och att 
det hade fått tändlåset att gå i "baklås". 
Följande dag tog jag 95:an till garaget en 
bit utanför stan, för att slipa till en 9 mm 
hylsa till ett verktyg som passade till "pro-
pellermuttrarna", som håller växelspaks-
huset. Vår gäst skulle med tåget senare un-
der dagen, men det var gott om tid. En 
timme innan begav jag mig hemåt. Efter 2 
km stannade bilen. Bensinstopp! Tank-
armaturen hade fastnat. Ingen reserv-
dunk. Som väl var fick jag några liter av en 

vänlig själ i ett närbelä-
get hus. Trots detta 
kom jag försent hem, så 
Bettina fick använda 
den sista resursen, 93- 
59:an. Denna startade 
lika plikttroget som 
vanligt och med den 
kunde hon skjutsa sys-

tern till tåget. 
Lite senare på dagen behövde jag åka till 

garaget igen. Eftersom 93:an inte hade nå-
gra vinterhjul, fick det bli 95:an. Då var 
det dags för nästa prövning. Bilskrället läg-
ger av i nära 15 minusgrader någon kilo-
meter från garaget. Alla startförsök är för-
gäves. Vi knuffar bilen i riktning mot gara-
get, och får välkommen hjälp av en förbi-
passerande i en 900:a. I garaget konstate-
ras fel på en tändkabel. I det här läget var 
jag rejält trött på allt vad bilar heter, så att 
så fort 95:an var fixad packade vi den med 
bogserlinor, reservdunkar, halva verktygs-
förrådet och lite annat smått och gott för 
att åka den dryga milen in till stan. Färden 
gick, hör och häpna, utan bekymmer, för-
utom att värmen knappt fungerade. 

900:an gick faktiskt att få ordning på, 
om det berodde på det justerade växel-
spakshuset, vill jag låta vara osagt, men 
det verkar ha hjälpt. Det är bara att hop-
pas! Om inte annat så har man ju 93:an 
som pålitlig reserv. 

PS. Det blev aldrig några semlor! DS 

Text. Martin Bergstrand 

Det som göms i snö... 
På min skidsemester i Granfallstöten i mars 1994 så upptäckte 

jag en Saab 96:a i skid backen i form av ett skidhopp, det bör vara 
det mest orginella skidhopp med varningsskyllt. När Saabar inte 

går att använda som bruksbil längre går det utmärkt att åter 
använda Saabarna till andra ändamål också eller??? 
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Oft;- 
Ösiersiinl e  (77): Tanka fr-ci n de gröna pumparna om ni har on två- 
ta ktsmotor, annars är risken stor att motorn skär. Den nya kemi-
kalieblandade bensinen har visat sig vara ett hot mot alla skotrar 
och övriga fordon med tvåtaktsmotorer. 

Kära medlemmar, vi har nu nöj-
et att meddela att vår flicka nu 
blivit en mogen kvinna. Vi talar 
naturligtvis om nollnollan. Det 
är vår 96 67:a som i rask takt 
mognade. 

Frågan var bara när och var? Helt up-
penbart var det i alla fall att det skulle 
ske på vägen upp till Vilhelmina  

Naturligtvis sker det på den j 	e plats  

man kan tänka sig, mitt på motorvägen, 
direkt efter en backe. Men vad gör man 
inte när man nu vill föreviga detta ögon-
blick. Tvärnit. Intill vägkanten och foto-
grafera, helt oberörd av tutande långtra-
dare och ilskna husvagnsägare så fort-
sätter den problemfria 250 mil långa 
resan. 

Aldrig en semester utan Saab. 

Pelle och Anneli 

Det är viktigt att tvåtaktsmotorer som 
till exempel skotrar bara tankas med 

blyfri 95.Där finns inte de nya tillsatser-
na och oljan blandas som den ska,säger 
Per Arne Larsson, ägare till Statoil-mack-
en i Duved.Men det är inte bara skotrar-
na som är i farozonen,snäslungor,mo-
torsågar och gräsklippare går också på 
oljeblandad bensin.Och inte att för-
glömma våra kära tvåtaktsSaabar. (Reds 
anm.) 

Från nyår infördes den nya blyfria ben-
sinen där tillsatsen är kalium eller natri-
um istället för bly. Att oljan skulle sära 
sig från bensinen när de blandades hade 
ingen förutspått. 

Statoil skickade i veckan information 
till alla  sina stationer. Man hade då även 
kontaktat övriga bensinbolag för att göra 
en gemensam annons och informera 
kunderna. 

Inget intresse 
De övriga bolagen var dock inte intres- 
serade.Nu förutsätter Statoil att bran- 
schorganisationen Svenska Petrolium- 
institutet snarast kommer att agera i frå- 
gan eftersom samtliga oljebolag använ- 
der blyersättnig. Och problemen är sam- 

rna oavsett om det är natrium eller kali-
um som tillsätts. 

Tidigare har flera bilägare fått pro-
blem med att bränslefiltren satts igen av 
den nya kemikaliebaserade bensinen. 
Problemen har varit störst i Mel-
lannorrland efter en leverans av felaktig 
blandad bensin från Staoils depå i 
Sundsvall,men det har också förekom-
mit klagomål från andra delar av landet. 

1200 bilar skadade 
Totalt har 1200 bilar skadats,varav om-
kring 1000 i Västernorrland och Jämt-
land/Härjedalen. På grund av ett dator-
fel vid depån i Sundsvall blandades för 
stora mängder kalium i bensinen vilket 
påverkat bränslepump, filter och in-
sprutningssystem negativt.Statoil be-
dömmer att det kan ha blandats fem 
gånger för mycket kalium i bensinen. 

Ett liknande fel inträffade i Stock-
holmsområdet under hösten men den 

gången skadades enbart ett hundratal 
bilar. Fall av skador har dock rapporte-
rats in från hela landet. 

Av Anita Östberg.Förniedlat av GBG 
Red. 
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1 Lillehammer 1993 var det den 
internationella Saabträffen och 
här följer ett något sent repor-
tage. 

Fredag 28/5 
Vår resa började hos Bernt, vi var som 
vanligt sena men var trots det först. 
Efter att ha suttit och lapat sol en stund 
i den fina sommarmorgonen i väntan på 
de andra, kom Bernt ut och vi stuvade 
in det nödvändigaste i vår bil. Därefter 
satte vi oss att vänta, och passade på att 
njuta ännu mer 
av solen som tit-
tade fram dagen 
till ära. "Den 
som väntar på 
något gott väntar aldrig för länge", och 
minsann, "bara" 40 minuter för sent 
kom Jonas och så bar det iväg upp till 
Trollhättan där Peter och "Lucky Strike" 
redan stod färdiga att åka. 

Därefter styrde vi kosan mot Oslo där 
vi skulle möta upp Lotta. Denna stad vill 
jag å hela "gängets" vägnar varna för! 
Döm om vår förvåning när vi var tvung-
na att slänga i 11 stackars futtiga norska 
riksdaler för att få åka in i Oslo. Detta 
var svårare än ni kan föreställa er, ty den 
enda som hade pengar var Jonas, och då 
endast i större valörer, typ 1.000-lappar! 
Men efter mycket om och men så ord-
nade det sig. 

Som alla säkert vet är norrmännen in-
te kända för sin intelligens och detta 
gällde även deras sätt att bygga vägar, 
det var rödljus precis överallt. Till slut 
kom vi fram till tågcentralen och lycka-
des hitta Lotta, som "bara" hade väntat i 
en och en halv timme. Väl ute på parke-
ringen, efter att förgäves försökt hitta 
Lotta och Jonas (jag har då aldrig sett 

Jonas ha så bråttom, men det beror väl 
på vem han skall träffa...) upptäckte vi 
att de redan var vid bilarna, och tur var 
väl det för i all hast hade Jonas lämnat 
oss utan pengar och lapplisorna var 
snabbt på plats, men vi slapp i alla fall 
böta. Därefter skulle vi leta oss ut ur 
Oslo igen, det kostade inga pengar, men 
tog väl en timme p g a oändliga köer. 
Både "Lappen" och Lucky Strike" börja-
de koka så efter det var killarna tvungna 
att lugna ner sig med varsin korv med 
bröd. Sedan fortsatte vi till Lillehammer 

där träffen skulle 
vara utan större 
missöden, förut-
om att Peter och 
Bernt fick en väl-

dig fart, men det avhjälptes lätt av lite 
motorkrångel. 

Platsen för vår vistelse hette Hunder-
fossen och var redan full av Saabar och 
blårök. Där var totalt ett 150-tal bilar, 92 
till 9000. Ännu en gång har vårt lilla 
gäng bestämt sig för att utfärda en var-
ning. 

Standarden på de små söta stugorna 
var norsk, visserligen hade vi kylskåp 
och kokplatta men vad hjälper det när vi 
var utan kastruller, tallrikar och bestick. 
Fast med en rostig morakniv kan man 
klara sig ganska bra. Resten av kvällen 
förflöt lugnt utan några evenemang, vil-
ket gav oss tid att beskåda hela härlighe-
ten. Därefter stupade vi i säng. 

Lördag 29/5 
Tro't eller ej, men vi lyckades faktiskt 
pallra oss upp och komma iväg till para- 
den! Och det ångrar i alla fall inte jag. 
Den var bra anordnad och tanken var 
god och så vidare. Tyvärr, blev det lite 
rörigt, eftersom några körde fel. Men 

det är inte lätta att arrangera för så 
många bilar. Till slut gav vi oss i sakta 
mak av mot Lillehammer, där vi ställde 
upp bilarna för allmän beskådning till 
pompa och ståt. Efter att ha beundrat 
och beskådat alla bilarna gick vi och 
shoppade i Lillehammer, en mycket 
trevlig stad. 

När affärerna hade stängt och 
"Lappen" och "Lucky Strike" tröttnat 
på att leka rallyfantaster på den jättelika 
grusplanen där vi hade parkerat, åkte vi 
tillbaka till stugorna. Tyvärr, missade vi 
Körhistoriska muset, eftersom vi inte 
visste var det låg. Därefter var det dags 
för en utställning på campingen där fi-
naste bil skulle koras. Det gavs också 
chans att tjäna sitt uppehälle på att sälja 
reservdelar. 

De alkoholhaltiga dryckerna bölade 
åter flöda, så nu fick vi använda apostla-
hästarna resten av kvällen. Efter en sov-
paus och en välbehövlig dusch (på hela 
tre minuter!) var det dags för den ge-
mensamma middagen. 

Nästa gång skall vi se till att vara där 
minst en timme innan, för det var omöj-
ligt att hitta ett bord för sex personer. 
Både mat och vin är delikata. Efter ma-
ten fick vi oss en välbehövlig promenad 
bort till stensalen, en mycket vacker sal 
full med sagor och troll. Eftersom den 
inte var så stor så var det bara 2/3 av gäs-
terna som fick plats, och vi inte orkade 
vänta, så vi gick hem. Därefter festade vi 
i dagarna sju! Eller i alla fall tills det blev 
ljust. 

Söndag 30/5 
Denna morgon var ovanligt seg och 
många led av en alldeles speciell huvud-
värk. Efter en mycket enkel frukost till-
sammans med Peter i vår stuga, styrde vi 
apostlahästarna mot Hunderfossens 

Familjepark. Den är säkert väldigt spän-
nande - om man är under tio år. För oss 
andra var det bara att knata runt på olika 
utställningar, vilket i och för sig var väl-
digt intressant. Sedan laddade vi upp 
med våfflor inför den guidade bussturen 
runt "OL-byn", Lillehammer. Den var 
ungefär lika rolig som morgonens hu-
vudvärk. Därefter grillade vi på en stor 
gräsplan. Man kunde för en billig pen-
ning köpa kött och korv, det räckte gott 
och väl. Sedan gick vi hem för att sova 
eftersom vi tänkte åka tidigt dan därpå, 
men hur det slutade är en annan histo-
ria... 

Måndag 31/5 
Vi vaknade av att någon brutalt bankade 
på vår dörr, troligen den norske gentle-
mannen mitt emot. Tur var det, för 
klockan var redan 10.00 och vi skulle 
vara ute ur stugan innan kl 12.00. Vi 
packade snabbt och gjorde oss klara så 
snabbt att vi var klara innan de andra 
ens hade vaknat! Så vi passade på att åka 
bort till "Fossekroa" och, för första gång-
en på den här resan, äta en riktig fru-
kost. Vi passade också på att tanka i 
Lillehammer, men vad hjälpte det?! 
Peter och Bernt hade precis vaknat. 
Efter tre timmars otålig väntan kom vi 
äntligen iväg. 

Den här gången sökte vi oss fortast 
möjligt över till Sverige, fast om det gick 
så fort vet jag inte eftersom vi inte hade 
någon karta. "Lappen" mådde inte så 
bra på vägen hem, ena gången fick bry- 
tarspetsarna bytas och andra gången 
gick fläktremmen av och trasslade till 
sig i tutan!!! Vad tyst och lugnt det blev 
sedan. Eftersom vi hittills inte hade hit- 
tat ett enda matställe började det märkas 
livliga protester från "Lucky Strike", så 

Forts nästa sida 
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vi beslöt oss för att fortast möjligt hitta 
ett matställe. Det blev på Sibylla i Årjäng 
där vi också kom i kontakt med en be-
undrare och Saab-fan. (Varför beundrar 
alla bara "Lucky Strike" och inte 
"Lappen"??). Därefter fortsatte vi när-
maste vägen (wow) till Trollhättan, där 
vi stuvade in Bernt i "Lappen" och fort-
satte hem till Göteborg medan regnet 

öste ner. 
Väl hemma släpade vi oss med stela 

ryggar och onda häckar uppför alla trap-
porna och i säng. De gamla Saabarna är 
nog inte gjorda för att åka så långt i, men 
vem vill åka omkring .i en traktor med 
förarhytt? 

TextKarin och Ludde 

Mer tryck bak 

4 

Mattias "Nalle" Johansson tröttnade på det klena avgasljudet 
på klubbens tvåtumsystem och byggde en egen bakre dämpa-
re. Han tog en vanlig standarddämpare och skar upp den tog 
bort allt inuti, svetsade på tvåtumsanslutning både fram och 
bak och svetsade ihop den igen och fick en tvåburkare med ett 
mycket bättre ljud och lite mer varvvillig motor. Ett enkelt tips 
inför sommarens träffar. 

4 

Fotogåtan 

Denna fotogåta lyder vem kör Saabs FJ racern? 

Svaret på förra fotogåtan verkar vara mycket svår för ingen skickade in något svar 
rätt svar var hållaren som håller fast bakre övre fjäder stöd och i nedre delen sitter 
genomslags gummit på 93:or upp till ch nr 29.500 

Åtgärder mot bromsskrik 
Om dina bromsar skriker vid inbromsning kan du göra följan-
de. Demontera bromsbackarna på båda framhjulen samt såga 
bromsbeläggen med en bågfil så att en 45 gradig fas med skarp 
egg bildas. Fasen skall sågas på bromsbackens "tå", det vill sä-
ga den del av backen som är riktad mot rotationsriktningen. 
Eggens uppgift är att från bromstrumman skrapa bort det stoft 
som bildas vid inbromsning. Renblås bromstrumma och 
bromssköld och se till så att framhjulslagret skyddas mot föro-
reningar. Putsa bromsbanden lätt med smärgelduk samt åter-
montera bromsbackar och bromstrummor. Ovanstående gäl-
ler även bakhjulsbromsarna i förekommande fall. 

Tipset kommer från dåvarande Saab-klubben i Göteborgs 
klubbtidning "Klubbnytt" december 1964 



Början på tusenkoronors-resan. 

Verkligheten slår till en mitt i nyllet 
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Drömmaren 
• • 

Antligen! Det är 
vår när jag tar ut 

den, bilen alltså! I sex 
långa månader har 
den varit parkerad i 
ladan och väntat på 
nya lågflygturer förbi 
risbrännare-Porschar 
och Hisings-Packards 
Ill Ill, om man är lite 
stöllig (okey då hel-
knasig) och gasar för 
fullt och lite till. Och 
så upp på tre hjul så 
är man förbi, lätt va! 

Min racer är en 96 
61:a, en absolut top-
penårgång, eller vad 
sägs om vita knappar 
och reglage, spaltade 
sidodefrosters, meka-
nisk klocka (vrid upp 
till fingrarna värker) 
samt bjärtröd inred-

ning (äkta fuskskinn) och därpå ett tyg 
som ser ut som när TV slutat sända (my-
rornas krig). Jag föll pladask när jag för 
några år sedan fick syn på en i ett garage 
i Mölndal. Frossan kom över mig. Denna 
måste jag bara ha, och då är man ju såld. 
Det finns nog en och annan i vår klubb 
som känner igen sig, eller? 

Det är den sköna balansen i bilen man 
blir frälst på. Som när man klipper en 
kurva hur snabbt och elegant som helst. 
Gör om samma sak i en standard V4 så 
adjöss rakt fram, nästan i alla fall. En 
gång är en gång. Två gånger är en gong-
ong (he, he...). I alla fall så var jag ute  

och spann med 
puttrick Saaben, 
alltså en gång. När 
jag fick syn på en 
röd platt bil som 
stod vid ett röd-
ljus, bromsade jag 
in bredvid. Jag 
tror det var en så-
dan där Ferrari 
Tristarosta, eller 
vad de nu heter. 
Det satt en filur 
där bakom ratten 
och flinade åt 
mig. "Putte" okey 
då, nu är det nog 
bäst att gasa till 
det rasar, så jag 
varvade upp de 
pigga tvåtaktshäs-
tama. I pizza-ra-
cern bredvid bru-
sade det som två 
stora höfläktar. Jag gastkramade med 
vitnande knogar om den stora bakeli-
tratten så det nästan svartnade för ögo-
nen. Plötsligt, grönt ljus och iväg. 
Motorn varvade ur som tandläkare un-
der locket. Raskt i med tvåan. Åhh sjut-
ton! Jag har häng på den. Aj, där slog jag 
huvudet i ratten... Hmm.. förlåt nu 
drömde jag visst bort mig igen. Det är 
nog bäst att jag startar och kör ut ur la-
dan. 

Text och bild Bernt Olsson 

P.S. Det räcker med 38 hästar. Roligare 
kan man knappast ha. Vi ses i sommar! 

Glad som lärkan i skyn och för-
väntansfull som brudgummen 
på bröllopsnatten, for jag och 
min bror iväg för att hämta ut 
min sköna 9661:a. 

5ista veckan kunde jag knappt tänka 
på något annat än oljeblandat, A7 

och A8 tändstift och dylikt. Gasfoten 
blev tyngre för varje dag och mot slutet 
av veckan gick jag nästan och haltade. 

Rustad med diverse bra att ha grejor 
såsom 87-delars verktygssats, luftpump - 
utifall något däck skulle sloka -brand-
släckare, batteri samt en mjuk borste 
skred jag till verket. "Ladubös" borsta-
des bort, batteri monterades och strax 
tickade bränslepumpen igång. Hmm... 
bara för att upptäcka att bensinen flöda-
de som vårfloden. Till slut lyckades jag 
konstatera att det var den armerade 
bränsleslangen som sagt upp sig. Slang 
byttes raskt mot fungerande dito och då 
var det väl bara att starta, eller? Om inte 
kopplingen satt sig fast vill säga. Så i 
med låst frihjul och så ett nytt startför-
sök. Ett skutt och ett "klonk" senare var  

det grejat. Naturligtvis så blåser och reg-
nar det alltid vid sådana här tillfällen. 
Nåväl, så startade den i alla fall med 
otroliga blåröksmoln som sig bör. Efter 
några minuter ville den ändå inte spinna 
riktigt på alla tre, så stift byttes och se då 
gick det bättre. 

Väl ute på E6:an mot "Götet" var det 
underbart om än lite lätt ringrostigt. En 
bit efter Kungälv var det dock dags igen. 
Först ner på två cylindrar och till slut en 
"burk" (c a 12,5 hk) då går det inte fort. 
Jag stannade och lyfte på locket - som 
Stig B skulle ha sagt - och hittade två su-
ra A8:or och listade ut till slut att en is-
propp orsakat det hela. Jag beslöt att ta 
en genväg hem, senväg skulle det visa 
sig. Vid en korsning skulle det visa sig 
att "vår" Claes Johansson inte är ensam 
om att inte stå still på stopplikt. Vi kan-
ske skall starta en klubb Claes? 

Jag och "puttrick" lyckades inte alls 
blidga lagen. Man kan ha roligare för 
1.000 kronor i alla fall. Till slut kom jag 
hem utan mer strul. SUCK! 

Text och Bild Bernt Olsson 
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Tomas och Linda med senaste bygget. 

Godis för rallyfanatiker-korsinsug med Weber 45:or och lång fördelare. 

19 

Under några nummer skall vi presentera några olika utförande av 
Saab cabbar, så skicka gärna in ditt bidrag till Bakrutan. 

Denna Saab cab är av speedster modell och är byggd av Reinhard Mertin från 
Tyskland. Bilen byggde han för en kunds räkning, men han tycker själv att bakparti-
et blev för högt men vad gör man inte för kunden säger han. Reinhard har även 
byggt en svart Sonett III cab. Dessa bilder lånade Jan-David Skav& från Sonett klub-
ben ut till oss. 

&Mobil 

tsilaitEn 
Saabrallyförare 
Tomas Ahlberg 

DEL 1 

Tornas Ahlberg heter en rallyförare 
som fortfarande kör Saab V4 i rally. 

Han har kört rally sedan 70-talet och har 
hunnit avverka många olika bilar av oli-
ka märken. Men i 1991 började han kö-
ra V4. Det var en röd grupp A V4. 
Denna bil kördes en säsong. Till nästa 
säsong införskaffade Tomas en V4 till 
och denna iordninggjordes till en nästan 
exakt kopia av fabriksbyggda rally-
V4:orna från 1976. Även denna kördes 
en säsong då han sedan sålde den för att 
köra en massa andra avkommor som 
Mazda 323, Toyota Starlet, Volvo 140 
och Amazon m.m. Men i slutet av 1993 
så hittade han åter hem och köpte sig 
ett antal V4:or av olika kaliber och års-
modell. 

Den bil som han nu bygger är en Saab 
V4 av årsmodell 1968 utrustad med 
1815-motor, korsinsug, USA-front, reca-
rostolar av modell 1328. Han tänker kö-
ra den nya veteranklassen och nationell. 
Som co-driver har han med sig sin dot-
ter Linda. Vi kommer att följa hans täv-
lande i kommande nr av Bakrutan. 

Tävling i Älvängen 1992 med den gröna 
V4:an. 

Visst får man ståpäls när man ser USA-
fronten. 

18 



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

provbaka i redaktionsköket. 

Om: 
Av den bakande redaktören 

Mats "tusen bilar" Svensson har 
köpt broder Kents Hisingspackard 760 
Turbo. Hans renoveringsobjekt, Opel 
Kadett 1,3 luxus står som nästa objekt i 
den långa raden av renoveringsobjekt. 
Kan man någonsin få se de f.d. bröder-
na Saab att köra Saab igen eller måste de 
bara köra traktorer? 

Mikael "Redan" Redsäter har tappat 
bort sin eminenta terrakottaröda 99:a 
av 82 års modell. Medan letandet på-
gick så passade han på att låna Nalles 
belgienbyggda 99:a för att sedan slarva 
bort nyckeln så att även Nalle inte kun-
de köra sin bil. 

Peter "Ludde" Ludvigsen har ännu 
en gång visat sin talang genom att vara 
snäll att låna ut sin bilhög kallad Lappen 
till sin fästmö Karin. 

Två timmar senare fick Sahlkn rycka 
ut och laga vattenpump, vindrutetorka-
re, tuta som hängt sig etc. etc. Bilen 
blev sedan stående i Kullavik hos 
Sahlkn p.g.a. woodroofkilsbrott i driv-
axeln. Kommer eländet någonsin att 
sluta? Sahlkn o co bävar för vad som 
komma skall. 

Sabk'n senaste fynd, en rally V4 med 
rallydubbade däck har setts fara runt på 
vintervägarna kring Göteborg, sällan 
med nosen i färdriktningen. Turbo-
Nicklas vågade ej köra bilen då han har 
till vana att lägga V4:or på taket. "Jag är 
fortfarande yr sen sist" säger Turbo-
Nicklas och ler. 

Den ökände trollbättebon från Tom-
melilla Peter Wärstlund har slutat köra 
tvåtakt sedan han bränt hål på kolvarna 
i sin nytrimmade motor. Nu kör han 
trimmad V4. Peters senaste sysselsätt-
ning har varit att räkna ut cylindervoly-
men hos Saabs olika motorer och kom-
mit fram till att Saabs tekniker har räk-
nat fel... 

Mattias "Nalle"Jobansson lär sig oli-
ka reservdelsnummer till 99:or genom 
att skriva upp dem i sin glosbok. "Snart 
kan jag alla mysiga nummer utantill" sä-
ger Nalle och läser vidare. 

Det ryktas att STEVE VON TRATT har 
börjat förbereda sig för Saab-festivalen i 
Trollhättan, genom att införskaffa TT 
och Reservdelsdricka i stora mängder. 
Han kommer då att hålla låda och öppet 
hus under hela festivalen. 
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Spritsar 
125 g smör eller kullagerfett 

3 msk socker 
I msk vaniljsocker 

3-6 dittermandlar eller 
koncentrerad glykol 

2,5-3 dl vetemjöl 

Gräddning: 175-200 grader 
ca 10 min. 

Rör fett och socker poröst. Blanda 
ned den skållade och malda man-
deln. Arbeta in mjölet. Spritsa de-
gen i längder. Skär dessa i 10-12 
cm långa bitar och forma dem till 
kransar på smord plåt. 

Grädda. 

 

Nötbiskvier 
2.5 dl hasselnötskärnor 

4 ägg 
2 dl socker 

I msk kakao 

Gräddning: 175 grader ca 10 min 

Finhacka nötterna eller mal dem. 
Vispa vitorna lätt och blanda dem 
i en kastrull med nötter, socker 
och kakao. Sjud massan över svag 
värme och under kraftig omröring 
tills den tjocknat och håller for-
men. 
Lägg smeten i toppar på smord 
och mjölad plåt. 

Grädda. 

EP- 
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SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET • TROLLHÄTTAN 

Under de sista tio åren har Saab genomgått en utveck-
ling, som torde vara enastående inom svenskt näringsliv. 
Från att 1937 ha varit ett litet företag med ett fåtal an-
ställda har Saab vuxit upp och blivit en storindustri 
med flera tusen arbetare och tjänstemän. För denna ut-
veckling ha våra verkstäder i Trollhättan varit mycket 
betydelsefulla. Här startade Saab och hit ha vi kunnat 
förlägga tillverkningen av flera flygplantyper för Flyg-
vapnets räkning. De erfarenheter, som därvid samlats, 
ställa vi nu i allmänhetens tjiinst — i dagarna på-

börjas nämligen här serietill-
verkningen av den nya svenska 
bilen — Saab-bilenl 4 

414N4L 

taket (efter att mer eller mindre blivit tving-
ad att sitta och titta på en massa rallyfilmer, 
för husfridens skull) och kanske trodde jag 
att det inte skulle vara så svårt att köra på 
grusväg, så med full musik och hastighets-
mätaren på runt 80 km i timmen bar det av, 
tills det sa stopp, i ett dike. Resultatet blev 
en punktering och framvagnen hade fått sig 
en rejäl smäll. Som tur var var det inte så lång 
från min far. Men att köra från Kisa till 
Göteborg var mindre kul. Bilen drog åt hö-
ger och ratten hade vridit sig ett kvarts varv 
samt skakade. När jag kom hem var det bara 
att ringa Jonas, han blev INTE glad, men bi-
len gjordes i ordning än en gång. 

På sensommaren skulle jag och min syster 
till Kisa och bilen stod färdig så det var bara 
att köra. Resan dit gick bra, men på vägen 
hem gick det åt skogen. Bromsarna lade av 
och krocken var ett faktum. Hela framdör-
ren på förarsidan blev intryckt, men som tur 
var blev ingen skadad. 

Jonas har gett upp och bilen står fortfaran-
de med intryckt dörr 8 månader efteråt, men 
vem vet kanske återuppstår den ännu en 
gång, det får ödet (eller Jonas) avgöra. 

Text: Medlem Charlotte Johnsson 
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En Saabtoks flickvän 
Innan jag träffade min pojkvän Jonas visste 

jag  knappt vad en Saab var för något. De 
gånger jag träffade min far, som är bilintres-
serad (av alla olika bilmärken, från Mercedes 
till Honda Prelude) hade han förgäves för-
sökt förklara hur en motor såg ut, och vad al-
la delarna var till för, men utan framgång, 
mitt intresse var svalt. 

Och så träffade jag Jonas, de första veck-
orna var det lugnt, sen blev det mer och mer 
snack om Saab. Mycket snart insåg jag att 
den här killen var som min far, fast värre. 
Första sommaren åkte vi till Norgeträff i 
Trondheim i samband med en semester (i en 
96:a med Saabo efter), och visst var det trev-
ligt. Snart hade Jonas övertalat mig att köpa 
en siennabrun 96-74 med 1700 motor, 7,2 
kam och 2" system, som han skulle fixa iord-
ning så att jag kunde köra med den när jag ta-
git mitt körkort. 

När jag äntligen fick körkortet var bilen 
långt ifrån klar, det skulle putsas och lackas 
och inte något fick vara fel (gissa hur glad jag 
var när jag fick nya fotbollsfälgar i julklapp). 

Så det var bara att köpa en annan bil och 
med Jonas ultimatum i bakhuvudet att om 
jag inte köper en Saab, får jag själv greja med 
bilen om den går sönder, så valet var inte 
svårt. 

Det fick bli en vit 96-68 som vi (läs Jonas) 
gjorde körklar. Bromsar renoverades och 
vattenpumpen byttes. Visst var det lite rost 
på sina ställen men bilen gick igenom be-
siktningen med blankt papper. 

Äntligen hade jag en egen bil som jag kun-
de köra, bilen fick följa med till Uppsala där 
jag studerade och den gick som en syma-
skin. 

När det äntligen var dags för sommarlov 
tog jag vägen om Kisa där min far bor. Den 
sista biten av vägen var väldigt stenig och 
grusig (vägen skulle asfalteras inom en snar 
framtid) och jag ska erkänna att jag blivit im-
ponerad av rallyförare som Erik Carlsson på 
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TEKNISKA DATA 

24 hk 2 syl. 24aktsmotor 

Framhjulsdriven 

Hydrauliska bromsar 

Kuggstångstyrning 

Individuellt Hädrando hjul 

0111111K.  

Torsionsf jädring- 

Vindtunnelutpronad 
strömlinjekaross 

Självbärande stilkaross 

Hjulbas 24717p mm 

Största längd 3780 Pan 
Skatt 70 kr. J 

Bagageeutrymmet 
bakom bakre 
ryggstödet är 
mycket rymligt. 

    

kruta 

    

kruta 	

        

        

        

        Hur Saab 92 växt fram 

Svenska Aeroplan AB, som under det senaste decenniet 

så starkt bidragit till att skapa det svenska flygvapnets 

slagkraft, sätter i dagarna efter två års intensiva förbe. 

redelser igång tillverkningen av den nya svenska bilen — 

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

klassen. De första provvagnarna ha körts 1000-tals mil 

och prövats under de svåraste betingelser. 

Namnet Saab är en garanti för framsynt konstruktions. 

arbete, för kvalitet i material och precision i tillverk-

ningen. Någon orderskrivning eller kontraktsteckning 

bar ännu Icke börjat, men vi notera gärna redan nu 

Ert eventuella intresse. 

Ensamförsäljare: 

P°11•IPS0N 

°1I An".  111114  

Varför Saab tagit upp biltillverk-
ningen, varför det blivit en liten 
vagn och varför den fdttjust det ut-
seende och de egenskaper den har 
skildrar här Saabs presschef Arne 
Krabbe. 

Varför har Saab just valt bilproduktion som 
supplement till sin flygindustri? Detta är en 
fråga, som ofta har framställts och nästan lika 
ofta besvarats med att de naturliga förutsätt-
ningarna varit utslagsgivande. Detta svar är 
dock så pass allmänt att en närmare definie-
ring kan vara på sin plats. 

Saabs strävan har alltid varit att söka skapa 
en inhemsk flygindustri, som vid behov kun-
de vara oberoende av utlandet. En inhemsk 
tillverkning av militärflygplan kräver emel-
lertid numera även inhemsk framställning av 
reaktionsmotorer - en fabrikation som till 
stor del omfattar plåtpressningsarbeten. 
Dylika arbetsuppgifter är givetvis väl lämpa-
de för Saab, men för en stor och jämn syssel-
sättning erfordras ett utfyllnadsobjekt. På 
detta måste man ställa kravet att det ingår i 
en egen tillverkning och icke är ett legoar-
bete. Som tillverkningsobjekt, vilka uppfyl-
ler dessa villkor, kan man tänka sig färdiga 

Saabvagnens utrymme är väl tilltaget och ger 
både förare och passagerare känsla av att sitta 
i en stor vagn. 

hus, hushållsmaskiner, serveringsrumsinred-
ningar och liknande. Saabs personal är dock 
van vid något dynamiskt, "något intressanta-
re", och med den mentaliteten som bak-
grund borde biltillverkning vara betydligt 
mera tilldragande. På denna väg kom man 
alltså fram till svaret på frågan om Saabs mest 
lämpliga komplementprodukt. 

Redan hösten 1944 igångsattes en mark-
nadsundersökning för möjligheterna att taga 
upp biltillverkning och hur bilen borde ut-
formas för att man skulle lyckas. Marknads-
undersökningen tydde på att de väntade all-
männa ekonomiska påfrestningar efter kri-
get och den pågående inkomstutjämningen 
skulle influera på marknaden till de mindre 
bilarnas favör. 

Statistiken visade också att i Sverige hade 
småbilarna redan 1933 börjat vinna på de 
stora. Främsta orsaken till detta var småbi- 
lens ekonomiska fördelar. Driftskostnaderna 
blir nämligen låga, eftersom bensinförbruk- 
ningen minskar i proportion till vikten. En 
småbil betingar naturligtvis också lägre pris 
än en stor vagn, ehuru detta ej sjunker i sam- 
ma proportion till storleken som driftskost- 
naderna gör. Häri ligger nog tvärtom den 

Forts sid 28 

SAAB-92 
den nya svenska bilen 
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Från idé till serievagn 
Dessa två sidor berättar i bild Saab-bi-
lens väg från ide till färdig produkt. I le-
ra formades de första utkasten (bild 1 
och 2), som diskuterades, ändrades och 
förbättrades till dess prototypen kunde 
ta gestalt i träjiggen (bild 3). Denna ur-
prototyp, 92001, (bild 4) genomgick in-
tensiva prov, resulterande i fortsatta mo-
difieringar, som även omfattade exteriö-
ren. Konstnären Sixten Sasons eleganta 
penna gav åt vagnen alltmera svepande 

linjer (bild 5 och 6) och dessa bildade 
underlag för nästa provvagn (92002), 
vars trämall för plåtformningen framgår 
av bild 7. Snart var också 92002 (bild 8) 
klar för omfattande landsvägsprov, som 
fastlade konstruktionernas ändamålsen-
lighet och uppdagade dolda bristfällig-
heter. Nödvändiga modifieringar blev 
en sista finslipning av serieprototypen 
(bild 9) - en svensk kvalitetsbil i små-
vagnsklassen hade kommit till. 
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Bilens släta unersida är latt att hålla ren, bjuder stora 
aerodynamiska fördelar och underlättar korning i djup snö. 

kan man tillägga andra - t ex den fullständigt 
släta undersidan, som inte enbart fyller sin 
del i reduceringen av luftmotståndet utan 
också skyddar bilens vitala delar mot smuts 
och dylikt. Reservhjulet har en ganska origi-
nell placering i ett speciellt fack under baga-
geutrymmet i vagnens bakre del och är till-
gängligt genom en ytterlucka. 

Ytterligare en intressant detalj är dom-
kraftsarrangemanget. Vid ett ringbyte place-
rades domkraften i ett fäste under bilens ena 
långsida. När denna sida lyftes upp av dom-
kraften sjunker de torsionsfjädrade hjulen 
tillräckligt mycket för att bli lätt åtkomliga. 
En annan fmess är att motorhuv, reservhjul 
samt verktygsutrymme låses inifrån och allt-
så är oåtkomliga när bildörrarna är låsta. 

Saab 92 är treväxlad (tre fram och en 
back) och, som tidigare nämnts, utrustad 
med rattväxel och synkronisering mellan 
tvåan och trean. Då bilen har frihjul kan man 
växla från trean till tvåan utan urtrampning, 
vilket är mycket fördelaktigt vid stadskör-
ning. 

Fyra provvagnar har byggts hittills och 
dessa har undergått de mest skiftande prov. 
Glädjande nog har bilen genom dessa bevi-
sat att prestanda och skönhet kan kombine- 

Motorhuven fälles 
upp framåt (högra 
bilden), varigenom 
hela motor instal-
lationen (nedan) 
blir lätt åtkomlig. 

största svårigheten för fabrikanten, ty även 
om priset i stort sett står i proportion till bi-
lens vikt och mått så kostar dock en liten 
vagn mer per kilo än en stor. Detta beror på 
att flera detaljer är nästan lika dyra för båda 
vagnsklasserna, t ex utrustning, beslag, kläd-
sel, stoppning etc. 

Före kriget var Tyskland den största pro-
ducenten av mindre bilar för den svenska 
marknaden, medan Amerika icke ägnat sig åt 
denna lättare vagnsklass, och den svenska fa-
brikationen ännu icke upptagit någon verk-
ligt liten bil. Marknaden enbart i Sverige be-
räknades därför också var lönande för pro-
duktion. Alla dessa förhållanden talade för 
att Saab skulle inrikta sig på en liten bil med 
billiga driftskostnader, vilken skulle ge pas-
sageraren känslan av att sitta i en stor vagn. 

Sedan typvalet således var klart kunde 
prototypsarbetet igångsättas, vilket skedde 
hösten 1945. Efter ungefär ett år påbörjades 
det egentliga konstruktionsarbetet och sam-
tidigt beslöts också att specialmaskiner skul-
le anskaffas och serieverktyg tillverkas. 
Redan under de första funderingarna på bi-
len undersöktes de tekniska möjligheterna 
att förbättra småbilsklassen. Under projekt-
och konstruktionsstadiet intensifierades 
detta arbete, och man kom - naturligtvis - 
mycket snart underfund med att en aerody-
namisk utformning skulle kunna öka accele-
rations- och backtagningsförmågan med 
icke mindre än 50%. Dessa egenskaper lam- 

Domkraftsfästet mitt på långsidan är 
en av finesserna för Saab-vagnen. 

de också genom en 20 %-ig ökning av mo-
toreffekten höjas med ytterligare 50 %. 

Med de fordringar man satte på vagnens 
prestanda uppkom emellertid stora svårig-
heter att hålla bilens volym nere, men detta 
löstes elegant genom att man placerade mo-
torn på tvären framför framaxeln. Något av-
kall på den aerodynamiska utformningen 
fick icke göras, ty de omständliga vindtun-
nelproven bevisade den höjda accelerations-
och backtagningsförmågan. 

Utrymmet inne i bilen för fyra personer 
kunde ändock göras stort genom att sätena 
placerades lågt, och bilen blev som en idea-
lisk damsko - liten utvändigt och rymlig inu-
ti. Utan att pruta av på fordringarna för pre-
standa kunde hjulbasen hållas så kort som 
2,45 m och den totala längden 3,85 m. 

För att hålla kostnaderna nere bestämde 
man sig för en tvåtaktsmotor och för att ge 
bilen goda köregenskaper infördes fram-
hjulsdrift. Priset ville man hålla nere och 
man har också lyckats därmed trots att bilen 
försetts med synkroniserad växellåda, hy-
drauliska bromsar, rattväxel, gedigen och so-
ber inredning, komplett instrumentbräda 
etc. Torsionsflädring infördes också så att bi-
lens vägegenskaper blev ypperliga. 

Bilen utfördes med stålkaross och då själv-
bärande utan ram. Av ekonomiska skäl valde 
man tvådörrtypen. Saab 92, som bilen kallas, 
är en typiskt europeisk vagn och utöver de 
goda egenskaperna, som ovan framhållits,  

	 Ba 

ReseryHjulet förvaras väl dkyddat i ett lättåt-
komligt, inifrån läsbart fack. 

ras även med ekonomi. Bränsleförbruk-
ningen är knappt 0,71/mil. Bland övriga tek-
niska data kan nämnas att bredden är 1,6 m, 
höjden 1,45 m och vikten 765 kg. Motorn på 
25 hk har ett högsta varvtal på 3.800 
varv/minut och en cylindervolym av 764 ku-
bikcentimeter. Däckens dimension är 
5"x15". Stötdämparna av teleskoptyp ger 
vagnen mjuk, behaglig gång. Vändbarheten 
är stor, vilket framgår av att vänddiametern 
endast är 11 m. Topphastigheten slutligen 
ligger på drygt 100 km/timme. 

Intresset för bilen är stort även utomlands 
och bilbolagen har faktiskt tävlat om att få 
agenturen, varför försäljningen av Saab 92 
inte lär vara något besvärligt kapitel. Endast 
17% av bilens grundpris är import och detta 
t o m till stor del från länder, som inte har 
hårdvaluta. Saab-vagnen är sålunda i största 
utsträckning byggd av svenskt material och 
är dessutom i hög grad en ren Saab-produkt. 
Endast halvfabrikat som t ex elektrisk utrust-
ning och bromsar köpes nämligen färdiga ut-
ifrån. I övrigt kommer bilen helt och hållet 
till hos Saab, som gör maskinarbete, plåt-
pressning, inredning, montering och även 
tillverkar motorn. 

Bilprojektet har tillkommit för att syssel-
sätta personalen och därför är det glädjande 
att märka det intresse, som alla inom företa-
get hyser för Saab 92. Blir man inkörd på bil-
marknaden får man snabbt stor marknad - 
men intresse och arbete fordras, ty konkur-
rensen är hård och toppansträngningar for-
dras av alla. Men vi bör ha stora utsikter att 
lyckas, Saab har i bilen gjort ett gott val. Saab 
92 har möjligheter att bli en världsartikel. 

Artikeln är hämtad från Saabs tidning 
Vingpennor år 1949 
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Allas vår före detta ordförande, 
Yngve Ekberg, fyllde 40 år i slutet 

av januari, en ålder som för många inne- 
bär en psykisk kris och för en del andra 
att det plötsligt blir tillåtet att anmäla sig 
till veterancup och att livet är på sin ab- 
soluta solsida, om det inte hade varit för 
de bilintresserade svågrarna Kåge och 

Janne, som i lönn- 
dom hade sut- 
tit och smi- 
dat till en, 
enligt de 
själva, van-
sinnigt ro-
lig födelse- 

- 

dagspresent. 
Det hela gick 

ut på att av nå-
gon vänlig med-

människa låna en Saab 96, helst 
en pedantrenoverad kortnossport, men 
eftersom sportar visade sig vara svårlå-
nade, så fick en vanlig 96 V4 duga för 
vad som komma skulle. 96:an kördes på 
trailer till Kåges jobb och med några 
raska snitt så blev den itusågad och med 
lite hjälp av en truck så försvann hela 
golvet och ett relativt runt hål gjordes i 
taket, detta tog lite drygt sju minuter. 
Sedan var det bara att last på biltrailern 
och i lönndom invänta dagen D. 

På morgonen åkte Yngve som vanligt 
till jobbet för att låta arbetskamraterna 
överösa honom med exklusiva presen-
ter, då slog vi till, hårt och skoningslöst. 
In på Yngves tomt backades bilsläpet 
och runt den Ekbergska jätteeken mon-
terades V4:an ihop och eftersom vi ha-
de tankat bilen och även skarvat bräns-
leledningen, gick den faktiskt alldeles 
utmärkt att starta. Givetvis svetsades 
dörrar och huvar fast eftersom vi inte 
ville att någon skulle kunna stjäla bilen. 
Tror ni mig om jag säger att Yngve blev 
överlycklig då han kom hem från jobbet 
och hittade en veronagrön V4:a ståen-
des på tomten på lätt förhöjd (4500v/m) 
tomgång och blinkers och torkare på-
slagna? Han kunde i vilket fall som helst 
konstatera att svårstulnare bil knappast 
stod att finna. 

Glädjen blev om möjligt ännu större 
då han informerades om att han person-
ligen skulle få lämna tillbaka bilen, den 
var ju faktiskt bara lånad. Synd bara att 
det inte stod ett till träd några meter 
ifrån eken, för då hade vi sågat isär 
Yngves Saabo och hängt den efter 
V4:an, risken är ju att det inte hade upp-
skattats lika mycket av Yngve som av 
oss som gjorde det hela. Njut nu av 
Classe Johanssons bilder. 

Text: Kåge. Bild: Glasse Johansson 
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Medlemmar 

Namn: Birger Mattsson 
Bor: Bratten, Lycksele 
Ålder: 37 år 

Tidigaste Saabminne: 
De gamla Saab 92/93:orna man såg köra 
på landsvägen i början av 60-talet och 
dess mitt. 

Värsta Saabminne: 
Har få sådana minnen. Men det var när 
min gamla sjögröna Saab 96-69 brukade 
bli sur då man hade som mest bråttom 
1976 - 1977. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Enda som skulle kunna få mig att köpa en 
Volvo vore om Volvo kom med en ännu 
körgladare bil än Saab. Men det är rent 
orimligt. Om jag inte kör Saab så kör jag 
någon gammal Opel Rekord eller Plymouth 
Valiant av 1965 års modell. 

Det bästa med Saab: 
Rolig att köra vägsäker. På 95/96 frihjul, 
rattväxel och V4-motorn. Då det gäller två-
takt så har jag liten erfarenhet då jag en-
dast ägt V4:or och på senaste åren ägt en 
Saab 99 1984 års modell. 

Och det sämsta: 
Saaben käkar glödlampor, då man minst 
anar så har en gått sönder. Mindre bra på 
Saab 99 1984 års modell är att termosta-
tema mattas ut efter bara några få kör-
ningar. Då det är vinter och kallt får man 
frysa. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka?: 
Minst tio stycken. 

Drömsaabar för mig är: 
Saab 96-63 sport grön, 95-78 jadegrön, 
96-80 jubileumsblå, 99 turbo-80 marmor-
vit, 900-88 2 dörrars sedan ljusgul, 900- 
93 5 dörrars combi coupe vit (2,1 liter) 

Är du lycklig?: 
Ja, om jag hade någon av ovanstående 
modeller, bl a en ny 900 av årets modell. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Man får ibland glåpord att man kör Saab 
av tokiga Volvoägare som bara tänker på 
att det är lätt att få tag på reservdelar till 
Volvo, men tänker ej på Volvons obefintli-
ga körglädje. 

Jag vill också ha sagt att: 
Man tänker mest på att det ska vara roligt 
att köra bil. Det tänker Saabägaren på. 

Medleribmar 
«iv 

Namn: Ronny Berntsson 
Bor: Malung 
Ålder: 22 år 

Tidigaste Saabminne: 
Som sju- eller åttaåring såg jag en fullas-
tad vit 95 65:a med ved köra förbi vårt hus 
en gång i veckan. 

Värsta Saabminne: 
När brorsan och jag slog runt med farsans 
vita 96 70:a i en grusgrop. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Jag har haft två stycken tröskverk, alltså 
två stycken PV 544. 

Det bästa med Saab: 
Frihjulet och ljudet av en högvarvad 
tvåtaktare. 93:an. 

III 	  

Och det sämsta: 
Saab 99:or. 

Hur många Saabarbör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
En tvåtaktare. Själv har jag en 93 56:a, 
två 93 60:or, två 96 63:or, en 96 67:a, en 
96 62:a, en 96 77:a, en 96 67:a och en 
96 67:a rallybil. 

Är du lycklig: 
Ja, jag äger Älvdalens första Saab 93:a 
(bilden). 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Dom tycker det är lite många bilar bara 
annars är det lugnt. 

Jag vill också ha sagt att: 
Saab 93 1956- 1957 är den finaste bil 
som Saab har gjort. 
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    Medlemmar 

Namn: Ole Annar Elfberg (halvnorsk) 
Bor: Gammelvägen 11, 791 41 Falun 
Ålder: 50 år 

Tidigaste Saabminne: 
I början på 50-talet då en 92:a parkerats i 
närheten av hemmet i Härjedalen. Jag 
beundrade särskilt den karaktäristiska 
formen. 

Värsta Saabminne: 
När jag lät snålheten bedra visheten. Jag 
bytte endast ett vevlager. Cirka 2000 mil 
senare skar ett annat lager. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Möjligen när Volvo behärskar förbrännings-
tekniken så att spiknikngar och liknande 
försvinner. Framhjulsdriften har de ju 
redan stulit. 

Det bästa med Saab: 
Att man alltid ligger steget före större bilfa-
briker vad det gäller tekniska finesser. 

Byggdes rätt från början så att endast 
modifieringar har varit nödvändiga. 

Och det sämsta: 
Stötdämparna bak på 95:orna. (Finns det 
någon ombyggnadssats?). 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
92, 93, 96 kortnos, Monte Carlo 67:a V4, 
68:a V4 sedan, 900 turbo 16 84:a 5 d, 
900 turbo 2,3 och Sonett V4. 

Är du lycklig: 
När jag åker 93:an på en krokig väg en 
fuktig sommarnatt. Bilen ligger som 
klistrad på vägen och motorn viner som 
en turbin. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Jag får mina gliringar. Man frågar ofta: Hur 
många Saabar har du? Jag brukar svara 
att det är väl ett tiotal. (Det stämmer). 

Jag vill också ha sagt att: 
Det känns bra att det finns så många 
Saabfantaster, som framgår av antalet 
medlemmar i SSR. 

Namn: Conny Bergåker 
Bor: Tidaholm 
Ålder: 51 år 

Tidigaste Saabminne: 
Karlsson på takets seger vid tävlingar på 
Axevalla travbana 1956 i en ljusgul 93:a. 

Värsta Saabminne: 
När jag upptäckte att hela spridarröret in-
klusive munstycke låg och skramlade i för-
gasaren på väg att passera gasspjället 
och in i en nyrenoverad sportmotor. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Om det fanns tvåtaktare. 

Det bästa med Saab: 
Körkänslan, draget och ljudet. 

Och det sämsta: 
Rosten. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
Allt efter tycke och smak, minst en Sport 
eller Monte Carlo. 

Är du lycklig: 
Ja, men önskar mer tid till bilarna. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Man får kompromissa ibland. 

Jag vill också ha sagt att: 
Bakrutans utgåva sparkar en del, så kan-
ske man får ut pärlan till sommaren. 
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Namn: Danne Borgvall 
Bor: Rättvik 
Ålder: 28 år 

Tidigaste Saabminne: 
När jag som tre- till fyraåring slumrade i 
baksätet på vår mörkblå Sport 65:a. 

Värsta Saabminne: 
Var när jag hittade en 95:a utan osthyvel 
på Hedemoraskroten. När jag två veckor 
senare återvände var den pressad. 

Detta skulle få mig att köpa Volvo: 
Otroligt nog äger jag en Volvo. Den har 16 
växlar framåt och 8 växlar bakåt. Modell? 
BM 500 med frontlastare. 

Det bästa med Saab: 
Att på våren få ta ut sin gamla knallkork 
och sprida härlig blårök över sin omgiv-
ning. 

Och det sämsta: 
Att askoppen i instrumentpanelen ibland 
skramlar. 

Hur många Saabar bör man äga för att 
vara lycklig. Och vilka: 
En av varje tillverkad modell så man kan 
välja efter humör. 

Är du lycklig: 
Nästan. 

Hur uppfattar din familj och dina vänner 
ditt Saab-intresse. (Är det viktigare än 
släktmiddagar och gemensam fritid): 
Nya bekantskaper undrar: Kommer du i en 
ny bil idag igen? De som känner mig har 
slutat att fråga. 

Jag vill också ha sagt att: 
Jag inbjuder härmed samtliga medlemmar 
till Classic Car Week som vi har i Rättvik 
den 1/8 - 7/8 i år. Det brukar komma 
1.500 - 2.000 bilar. OBS! Alla är inte 
Saabar. 

KRYPTISKT KORSORD 

Den här gängen gälar det att picka in ett anal bilmärken. Bi del är garria och avsorrnade, 

en:ka är små, och andra karske rrerhörtävlingsväriden111. Ledtrådar är uspangslandet 

illsarnrers med korsordet De te först öppnade rätta lösringama ft var sitt pris. 
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Träffar för gammelSaaben 
Ni som skall besöka träffarna ska meddela kontakpersonerna 

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

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

12 juni träff i Uppsala på B&W stor-
marknad kl 10. Upplysning Lars-Åke 
Karlsson 
Tel:018-36 77 06 eller Mats 
Blomkvist Tel:018-25 80 34. 

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

16-17 juli Saab festival en träff som 
ni sent skall glömma. Se även inbju-
dan inne i tidningen. 

1-6 augusti Classic Carweek i Rättvik 
på lördagen samlas vi Saab-entusias-
ter för att ha någon aktivetet. 
Upplysning Danne Borgwall 
Tel:0248-20882. 

13 augusti Söderturen hos Saab 
handlaren Lennart Rönn i Tyresö kl 
10. upplysning Göran Kölborn Tel:08- 
742 72 70 eller Fax 08-742 27 95. 

20-21 augusti Eskilstuna veteran-
dagar med diverse uppvisningar och 
stor veteran marknad. Upplysning 
Tel:016-244 00. 

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

10 september Göteborgs träffen se 
inbjudan i tidningen. Upplysning Jonas 
Sahl&1 
Tel:031-93 17 53. 

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

14-15 oktober Globen ekonomy rally 
-nordisk mästerskap i ekonomirally 
1994, upplysning 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? 
Iså fall ring, så hjälper vi till med ar-
rangemanget. Martin Stenlund 
Tel:0950-810 43. 

Årets möte avhölls likt 1993 i Troll-
hättan på Saab-muset, där Trollhätte-
sektionen med Roland Widarsson i 
spetsen och Pelle Rudh hade ordnat 
det praktiska på ett fint sätt. Vi var cir-
ka 120 personer som deltog i mötet, 
och detta får räknas som godkänt del-
tagarantal. Även i år anordnades en 
bussresa med "John J Travelling" för 
de medlemmar som kom från Stock-
holmsområdet. Sittande ordförande 
John Jonasson valdes som årsmötets 
ordförande och klubbens sekreterare 
Göran Kölborn till mötessekreterare. 

Bland de frågor som togs upp på års-
mötet kan nämnas att topplockspack-
ningar är på gång. Nils-Olov Jonsson vi-
sade upp en ny typ av topplockspack-
ning i koppar, vilken verkade klart in- 

tressant. Packningen kompletterades 
med en speciell packningsmassa. 

Som tidigare framgått har tillverk-
ningen av kortnosflyglar för närvarande 
lagts på is på grund av tillverkarens då-
liga intresse. 

Vi fick en bra information om vad 
som kommer att ske på Saab-festiva-
len i sommar. Missa inte festivalen! 

John visade upp SSR:s nya fina flag-
ga. Då årsmötet och det efterföljande 
lotteriet var klart, var det dags att ta 
del av godsakerna som bjöds ut till för-
säljning på den efterföljande markna-
den. Jag vill avsluta med att tacka alla 
för det arbete som lagts ned för att gö-
ra årsmötet till det fina arrangemang 
det var. 

Martin Bergstrand 
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Verksamhetsberättelse Svenska SAABreeistret, verksamhetsåret 1993.  ARSMÖTESPROTOKOLL SVENSKA SAAB REGISTRET 94 03 05 SAAB MUSEUM TROLLHÄTTAN 
Närvarande ca 120 personer 

1. Arsmötet öppnades av Ordförande John Jonasson. 

2. Till ordförande för mötet valdes John Jonasson och till sekreterare för mötet valdes 
Göran Kölborn. 

3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Fredrik Ekendahl och Bert Ytterhag. 

4. Mötet ansågs varit utlyst i tid. 

5. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redogörelsen framfördes av John Jonasson och 
Yngve Ekberg. 

6. Revisionsberättelsen framfördes av revisorsuppleanten Claus Kegel. 

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1993 av årsmötet. 

8. Följande styrelse för 1994 valdes av årsmötet: Ordförande John Jonasson, vice sekreterare 
Martin Bergstrand, kassör Mats Carlsson, Tedaktör Erik Randa, materialförvaltare Jonas 
Sahl6n, styrelsesuppleant 1 Yngve Ekberg, suppleant 2 Rolf Jensen, suppleant 3 Leif 
Blomberg. 

9. Till revisor valdes Hans Söderström, revisorsuppleant Claus Kegel. 

10.Följande valdes till vaihp.redning: 1 Nicklas Lindberg sammankallande, 2 Bernt Olsson, 
3 Mathias Johansson. 

11. Inkomna förslag och motioner: Gotlandssektionen hade inkommit med en angående årsmötes 
platser som kommer att behandlas enligt årsmötet på ordinarie styrelsemöte. 

12.övriga frågor: Yngve Ekberg berättade om ett erbjudande från Red Line Oil. Peter 
Bäckström och Pelle Rudh samt Roland Widarsson redogjorde för SAAB festivalen i 
Trollhättanjuni 1994. Martin BPrgstrand redogjorde för Bakrutan då Erik Randa låg 
hemma och var sjuk. Dekalförslag till SSR Trollhättesektion visades och såg mycket bra ut. 
Långnos topplockspackningar är nu på väg till Rolf Jensen och kommer att finnas till 
försäljning snart till medlemmar. Nils-Olov Johnsson visade upp en topplockspackning av 
koppar som han har låtit gjort som är användbar flera gånger. Yngve Ekberg berättade om 
nytillverkningen av kortnosflyglar som nu ligger på is på grund av dåligt intresse från 
den tillltänkta tillverkaren. Erik Randa fick en eloge för sitt arbete med Bakrutan av 
årsmötet. Widarsson berättade om inbjudan till internationellt SAAB möte i Holland som 
han har anmälningarna till. Widarsson eftersökte någon som kan och vill ta hand om 
Pelle Rudhs register. Jonasson förevisade klubbens nya flagga med vår logga på som ska 
sitta uppe på träffar och utställningar. Erik Carlsson som fyllde 65 år dagen till ära 
hälsade att han ska arbeta 20 år till med SAAB. Göran Kölborn berättade om MHBF och 
hobbybilsförsäkringarna. Yngve Ekberg berättade om MHREs evenemangskalender. 

13. Medlemsavgiften bestämdes till 150:- och 50:- för medlem under 18 år. 

14. Reseersättningen bestämdes till 8:-/mil. 

15. Arsmötet avslutades av John Jonasson som även tackade Pelle Rudh för att vi ännu en 
gång fått vara på SAAB Museum. Efter årsmötet så var det dragning på lotteriet samt 
kaffe och smörgåsar. Vidare så hade Trollhättesektionen en marknad med mycket prylar. 

Vid protokollet Göran Kölborn 

Y6Q-a 

Svenska SAABregistret har under verksamhetsåret varit konstituerat 
enligt följande: 

Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Vice ordförande 
Vice sekreterare 
Redaktör 
Matrialförvaltare 
Suppleanter 

Revisor 
Revisorsuppleant 
Valberedning 

John Jonasson, Bromma 
Göran Kölborn, Tyresö 
Mats Carlsson, Hägersten 
Lennart Holmgren, Sandviken 
KG Karlevall, Haninge 
Erik Randa, Skärholmen 
Jonas Sahlän, Kullavik 
Leif Blomberg, Tidaholm 
Yngve Ekberg, Huddinge 
Rolf Jensen, Bollebygd 
Hans Söderström, Enskede 
Claus Regel, Bandhagen 
Martin Bergstrand, Uppsala (sammankallande) 
Nicklas Lindberg, Nödinge 
Bernt Olsson, Göteborg 

Verksamhetsåret 1993 blev som vanligt ett år med mycket aktiviteter 
som t ex egna träffar samt deltagande på bilutställningar och andra 
bilklubbars arrangemang. SSRträffarna var förlagda till Trollhättan, 
Uppsala, Stockholm, Göteborg samt Umeå. 
Ingvar Lindberg i Bjärnum måste ha ett speciellt omnämnande för sitt 
slit med att ordna SAABbilar till Båstad Classic Show. Det blev en 
mycket trevlig utställning av SAABar från 1950 och framåt under temat 
rally. 

Våra sektioner i Trollhättan och Umeå har varit mycket aktiva med flera 
träffar. Gotlandssektionen har tyvärr inte haft några träffar under 
året men vi får hoppas att det bara var en tillfällig formsvacka. 

Årsmötet genomfördes på SAAI3musäet i Trollhättan och lockade ca 120 
medlemmar. Det var Trollhättesektionen som stod för arrangemanget och 
det var trevligt ordnat med goda mackor, dricka och lotteri med fina 
priser. Efter mötet var det dags för en SAABmarknad mäd många säljare 
från hela landet. Många delar fick nya ägare och marknaden var mycket 
uppskattad. 

SSR:s styrelse har haft 4 protokollförda möten under året och flera 
telefonsamtal sinsemellan om viktiga beslut m m. 

Bakrutan utkom med sina 4 nr även 1993. SSRs medlemsmatrikel gavs ut 
under sommaren och detta var den fjärde i ordningen. Styrelsen vill 
framföra sitt varma tack till de medlemmar och sektioner som på ett 
aktivt sätt bidrar med artiklar till Bakrutan. För många medlemmar är 
vår klubbtidning den enda kontakt de har med SSR och därför är det 
extra viktigt att det inte sinar med matrial, så skriv på. 

ndahl 	 Justeras Bert Ytterhag 
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Mats Carlsson Carlsson 	Lennart Holmgren 
Sekreterare 	 Kassör 	 Vice ordf. 	, 
Göran Kölborn 

MEDLEMSAVGIFTER 
FÖRSÄLJNING DELAR 
FÖRSÄLJNING,DEKALER,TRÖJOR,M.M. 
ÖVRIGA INTÄKTER 

SUMMA INTÄKTER 

INKÖP DELAR 
INKÖP DEKALER,TRÖJOR M.M. 
ÅRSMÖTE 
ANNONSBLADET 
HYRA LAGER 
LÄMNADE BIDRAG 
RESEKOSTNADER 
BAKRUTAN 
TRÄFFAR 
BOKFÖRINGSKOSTNADER 
PORTO 
MATRIKEL 
AVGIFTER MHRF 
MINSKNING LAGER 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 

AVSKRIVNINGAR 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER 

141.921.94 
65.114.50 
9.104.00 

800.00 

216.940.44  

5.132.00 
6.510.00 
3.000.00 
8.161.00 
9.600.00 
2.435.00 
3.364.00 

63.700.00 
1.119.50 
4.800.00 

19.601.40 
12.995.00 
12.250.00 
37.271.50 

189.939.40  

+27.001.04 

-6.771.00 

+20.230.04 

2ätgäll 

Reservdelslagret har haft stor omsättning under det gångna året. Det 
blev tyvärr ingen nytillverkning av kortnosframflyglar. Vår tilltänkta 
tillverkare visade inget större intresse och trots flera påstötningar 
kunde de inte ens få iväg en offert till oss. Vi letar nu efter en mer 
seriös tillverkare och kan bara hoppas på det bästa. 

Medlemsantalet var 1021 vid årets slut och av dessa var 41 bosatta 
utomlands. SSR ökade med 119 medlemmar under 1993. En ny rutin har 
införts för att kolla att vi har rätt uppgifter på nya medlemmar och 
detta har underlättat vår kassörs medlemsarbete betydligt. Det är 
avstörsta vikt att adressuppgifter är de rätta så SSR slipper en mängd 
returer av utskick till medlemmar som ej orkat ändra sin adress. 

Styrelsen vill som vanligt framföra ett varmt tack till de medlemmar 
som på ett eller annat sätt bidraget till att arrangera träffar eller 
skrivit artiklar till Bakrutan. Det är alltid extra trevligt när med-
lemmarna själva tar tag i olika saker allt för att höja trevnaden för 
övriga i klubben. 
Ett speciellt tack till SAAB Automobile AB som även under 1993 ställt 
upp för SSR och övriga SAABklubbar. Vår hedersmedlem Pelle Rudh ska 
givetvis ha en eloge för att vi får ha vårt årsmöte på museet. 
Vi hoppas att 1994 blir lika trevligt som 1993 med förhoppningsvis 
ännu mer träffar och trevlig samvaro oss medlemmar emellan. 

Bromma den 24 februari 1994 

John Jonasson 
Ordförande 
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KG Karlevall 	 Erik Randa 
	 Jonas Sahlen 

Vice sekreterare 	 Redaktör 
	 Matrialförvaltare 
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RESULTATRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1993-01-01 --- 1993-12-31  

RÄNTEINTÄKTER 
	

3.493.57 
SKATTER 	 -2.685.00 

ÅRETS RESULTAT 	 +21.038.61 
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BALANSRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET 

1993-01-01 	--- 1993-12-31 

TILLGÅNGAR 

KASSA 8.147.60 
POSTGIRO 7.338.75 
BANK 60.654.32 
LAGER 173.312.25 
INVENTARIER 9.028.00 
SUMMA TILLGÅNGAR 258.480.92 

SKULDER & EGET KAPITAL 

SKULDER 

FÖRUTBETALDA INTÄKTER 11.132.00 
SUMMA SKULDER 11.132.00 

EGET KAPITAL 226.310.31 
REDOVISAT RESULTAT 21.038.61 

SUMMA EGET KAPITAL 247.348.92 

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 258.480.92 

SAAB To takt Club ~mark 

Vagn Brunke 

Östermarken 17 

OK 6430 NORDBORG 

SAAB V4 og Sonett klub Danmark 

Lapa Peter Kuse 

Havremarken 24 

DK 7730 HANSTHOLM 

SAAB CLUBs 

SAAB 

SAAB ge Club 

Axel Boey 

Vuurkruisenlisan 305 

1020 BRUSSEL 

Belgium 

SAAB 98 VerenigIng 

Noord Nederland 

HIddo Smit 

Dykstraat 5 

NL FAMSUM , CELFZUL 

Kontaktperson Saab Automobia AB 

B 10-5 SAAB-Museet / Christan Trumma . 

 Tel .46 520 84344 Fax +46 520 32051 

SAAB Club CSFR 

Zdenek Suchomel 

Pobrezni 

CS 56201 USI1 NAD ORUCI 

Tet/ Pax: +42 - 04653998 

SAAB ~era Club of Japan 

Kazumota yabe 

3-31-28 Yokodai 

lsogcku Yokohama 235 JAPAN 

Prims + 81 -03-3428-8335 

SAAB 99, 90, 903 K kib Danmark 

Ola Benetteen 

August Krog/is nej 87 

OK 8500 GRENAA 

Tel. +45 -86302540 

SAAB Club Belgien 

David van Bambost 

Frans Byttenhchstraat 33 

89040 GENT 

SAAB - Klubben Stockholm 

Ragnar Johanson 

POersgalen 32 

S 11228 STOCKHOLM 

Tel. .46 - 08-7620771 

Gammalsaabens ~ner 

FURIA 24 

95048 RÅDALEN 

Norge 

Tel/ FELIC +47 -62027177 

SAAB Club Luxemburg 

Pierre Benbecker 

35 rue de la Bergens 

L7441 UNTGEN 

Svenska SAABREGISTRET 

John Jonasson do Jankowids 

Bråkmden 15 

S 16141 BROMMA 

TeL .46 - 08-208948 

Suomen Saab-10.4bl 

do Vasa Lndernan 

Hökkiisuora 689 

SF 38220 KANGASPJ-A 2 

Tel .358 - 31-3790203 

SAAB - Osmort Club GB Ltd 

Karen E Now 

16 Denepood Cases 

GB WATFORD HERTS WD1 3SZ 

Club Sonett Sweden 

rio Midhael Petersson 

N:a Mallorsvågen 5 

S 590 60 LJUNGSBRO 

1 Deutacher SAAB Club ri.V 

Klaus Weissbauer 

Bielefelder Weg 33 

D 45659 RECKUNGHAUSEN 

Tet +49 - 2361-183074 

• SAAB Redo Club de France 

Joel Soumagne 

4 nie Goussel-francois 

57070 METZ 

France 

SAAB Turbo Club of Synden 

Stig Hoknland 

Edsgalan 49 

S 482 30 VÄNERSBORG 

Tel. +46 - 521-66616 

SAAB Classic IG 

Det/el Schneider 

Sluttgarter Sir. 30 a 

D 7030 BÖBUNGEN 

SAAB Club Schweiz 

do Lennart Jarenbäck 

gama du Signal 33 A 

CH 1807 BLONAY SCHWEIZ 

SAAB - Convertible Club Umeå 

C -0 Liberalt 

Klabböle 258 

S 905 87 UMEÅ 

Tel. +46 - 90-43004 

SAAB Club Nederiend 

Kees Hooljechuur 

SpSstraal 24 

NL 1531 EB WORMER 

SAAB Club Österreich 

Marta Seder 

Oterer Marktplatz 167 

A 4830 FiALLSTATT 

Tel. +43 - 43 6134 254 

• Östgöte SAAB - klubb 

do Rabatt Gustavsson 

Klaga= SA 

5-59740 ÅTV1OABERG 

• Club SAAB Ralla %gillra 

c/o Slupia Franco 

Va Ruffla 18 

I 21020 DAVERIO (VARESA ) 

TeSfax Office. +39 - 0332-333038 

Tel House 	+39 - 0332-948087 

Israel SAAB Club 

David Nameri 

20 Ahronovitz Street 

26261 KIRIAT HAJM 

Israel 

Tel..972 - 4-411588 

Fes. +972 - 4-411578 

SAAB Club of North America 

Tro Virket 

2416 London Rel, Und 903 

DULUTH MN 55812-2221 

USA 

Nona +1 - 218 / 724-1336 

Fax: - 218 / 728-6307 

Datum:93-10-14 
* Ny adress 

** Ny club 

•• British SAAB Enthualeets 

Trudi & Mark Hodges 

75 Upper Road Parkstone 

POOLE DORSET BH 12389 

England 

.SAAI3 910 Cabrio Cub 

Schweiz . Europa 

Eleal Sorger 

Neuwed 13 

CH 8802KILCHBERG 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper 
och styrelsens förvaltning kalenderåret 1993. 

Undertecknad utsedd revisor har efter utförd 
granskning ej funnit anledning till anmärkning 
varför jag föreslår kassören samt styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
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Kalldrage 
5ett ur Saab-perspektiv så blev rallyt 

en fullträff. Paret Stig Johansson/Bo 
Nordström med matematisk expertis i 
form av Stigs son Tommy belade en de-
lad första plats i årets upplaga av detta 
trevliga rally. Ettan och tvåan lika po-
äng. Ett annat Saab-ekipage som skötte 
sig med bra resultat var Anders Jonsson 
med Per Pettersson i högerstolen, nion-
de plats. 

Tyvärr, fick herr Jonsson bogseras in i 
mål sedan krysskilama på en drivaxel 
gått av. Räddare i nöden var Håkan Ång-
ström vars chaufför, Åke Bäckström, 
bogserade Anders över den efterlängta-
de mållinjen, som annars synts fjärran. 
Anders kunde i god tid studera baken på 

Veteranmarknad 
i Sundsvall 
Norrlands Motorhistoriker hade ordnat 
en bussresa till vårens första marknad 
här i norr. Ett 40-tal morgonpigga själar 
satte sig kl 06.00 på bussen för avresa 
från Umeå. 

I höjd med Nordmaling stannade vi 
och åt smörgås och kaffe. Framme vid 
IKEA i Sundsvall släpptes några fruar av 
för att där förströ sig under dagen. 

Vi övriga anlände till marknaden i 
Nordic hallen strax före kl 10.00. En bra 
marknad för att vara så tidigt på året, då 
verksamheten inom hobbyn ej har hun-
nit komma igång riktigt ännu. 

Några av SSR:s medlemmar i norr sågs 

en Opel CoupC under den tid bogse-
ringen tog. 

Efter god mat och prisutdelning var 
det dags för hemfärd i en alltmer kraftig 
snöstorm. Herr Jonsson bogserades ut 
till Saab-farmen i Stöcke och kunde i all 
hast byta ut de trasiga kilarna mot hela 
dito. 
Text Bo Nordström. Bilder Stig Jobansson 

Anders Jonssons elände. 

fynda i mängden av delar till salu. P-0 
Åberg hade för säkerhets skull en slags 
väska på hjul (skotskrutig) som han 
drog omkring med. Bl a ingick nya gum-
miknutar och sportfläkt i fynden. Håkan 
Ångström kånkade omkring med Saab-
pläd och en svartvitrutig duk, som tydli-
gen behövdes för något ändamål. Saab-
farmaren letade mest litteratur och sågs 
bära kassar med tändstift. 

Kl 14.00 var det samling vid bussen 
för färd mot IKEA och stundande mål-
tid. En del gick till Mc Donalds hambur-
gerbar medan vissa mer matglada indivi-
der gick till en riktig matservering för att 
inmundiga den äkta flamberade fläsks-
vålen med inhemskt kryddad potatis. 

Avfärd från Sundsvall kl 15.20. 
Hemma i Umeå kl 18.30. Alla var öve-
rens om att det hade varit en trevlig dag. 

Text: Rudolf Nasare 
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Köpas: 

Äldre bakrutor. 
Hans Fredrik Larsen Te1:69 39 70 57 El. 
Mob.94 30 79 34 Norge. 

Saab 95-62 delar. Huvemblem inlägg 708 
90 22, Keder mörk 62-P 718 21 08, 
Gummilist 708 60 51, Ytterhandtag 724 42 
47 till 95, Moulding 723 76 32 till 95, 
Moulding R.H. 720 76 32, Moulding L.H. 
720 76 24, Tätning yttre V. 711 13 39, 
Tätning H. 711 13 47, Dörrtätningslist V. 
715 33 31, Dörrtätninglist H. 715 3349, 
Mittre plåt 720 67 82, Horn V. 720 68 16, 
Horn H. 720 68 24 och bruna stolar. 
Tomi Tikanmäki Orisaarentie 6C FIN-00840 
Helsingfors. 

Till Saab 92-56: Gummidamask 702 267, 
Bussning 704 754. 
Nick Utterridge 2 Warnehill Bridport Dorset 
DT 64 AQ England. 

Till Saab 95-75: Topplock som tål blyfri 
bensin. 
Kent Ohlson Tel:0370-261 94 

Elektrisk vindrutespolare består av lock med 
el motor 717 147. 
Hans Regner Tel:044-801 11 sena kvällar. 

MCV4: Panel, Träratt och Inredning röd-grå el-
ler röd-röd. 
Anders Stefansson Tel:0511-635 90 

Saab 93 eller 96 kortnos i bruksskick. 
Johannes Forsberg Tel:08-551 738 47 

Bromstrumnneavdragare 92-96. 
Urban Holmgren Tel:08-765 06 46 

Till SAAb 96-62: Styrväxelhus komplett 710 
9481, Matta fram grå 715 29 11, Matta bak 
grå 715 29 78 allt till vänsterstyrd bil. Helst 

nytt eller bra beg. 
David Barrow 38 Princes St. Widnes 
Cheshire WA8 6NT 06-0194 

Ronalfälgar, eventuellt andra aluminiumfäl-
gar 5 bult. 
Per Jacobsson Tel:08-745 54 45 

Vattenpumpstätningar till långnos ev ny 
vattenpump, Startwire till 96-60 708 439 ny 
eller begnad, Nållager i plusdimesion 781 
798 (+1), 781 799 (+3), 781 800 (+5), 781 
801 (+7) nytt eller beganat. Kolvar 70,0 B-
kolvar 782 803 eller C 782 804 nya eller bra 
beganat om dom är beganade får dom ej ha 
gått under 20 000 mil. 
Mattias Roswall Tel:0143-139 22 

JP Sonettfälgar minst 2St. Saab 95-V4 i 
mycket bra skick. Verkstadshandbok (kopia) 
till tvåtakt, kortnos och långnos. kofångare 
till 96-62. 
Johny Hansson Tel:0322-663 090 eller 172 
62 

Fälgar och skivor till Sport, ring även om du 
bara har en fälg att sälja. 
Sören Ragnarsson Tel:021-702 84 efter 17 

Till Saab 93-58: Vänster stol, dörrsida vän-
ster, sida bak vänster i blårandigt tyg och 
blått galon. Höger bakskärm i plåt. Eventuellt 
intresserad av 4 fina plåtskärmar, dörrar. 
Mats Sandgren Tel:042-205 151 Eller 
010-294 64 85 

Saab V41 bra skick. 
Torun Eckerbom Tel:08-84 49 05 

Yttre bakspeglar till 96 i rostfritt stål eller 
krom, elvindrutespolarpump till MC 850,1:43 
Saab modeller, avgassystem Sport, felfritt 
baksäte rödgalon till MC 850, kan byta med 
andra Sport delar, förtält till Saabo. 
Martin Stenlund Tel:0950-810 43 

Till Saab 96-V4: Ljusstag för 3 extraljus, huv-
rem Art Nr: 118 09, dekortejp "Saab V4" för 
motorhuv 122 29, varvräknar fäste 110 15, 
kartfack 107 85. Allt av intresse. 
Michael Rasmussen Tel:040-482 250 
Fax:040-482 254 

Bakskärmar 92:A-51 även dåliga även 92:B 
eller andra som passar. 
Ove Larsson Tel:0243-335 12 

Topplock kortnos Sport 716 508 nytt eller 
beganat. 
Joel Berneklev Tel:031-525 873 

Nytt krom 93-96, 7/2 kam, GT delar allt av 
intresse, röd galon, Saab original rally pall, 
madrass 95, vänster dörrplåt eller hel dörr 
till 95-68, blinkers långnos nya, huvrem, Usa 
blinkers långnos, instruktionsbok 93F och 
gärna Saab delar i större eller mindre parti 
nytt eller beganat även rostiga fäljar. 
Fredrik Ekendahl Tel: 08-87 88 00 Efter 21 

Saab orginal Artex Sportklädsel svart/röd 99- 
78, reservdelskatalog 99-75 och framåt och 
förarstol röd 93-59B röd bil. 
Martin Bergstrand Tel:018-304 411 

Säljes: 

Saab 93-59 ej komplett, Saab 96-67 bra ob-
jekt, stolsbeslag Sport i bra skick, inredning 
till 93 blå tyg gråspräckligt galon i bra skick 
komplett förutom fram stolarna, fördelarlock 
och diverse annat till tvåtakt och V4. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 efter 21 

Saab 96-66 grå sista bes 92 09 14 (god-
känd) komplett men dålig klädsel och krom 
4500 Kr. Ny generator och vänster dörr med-
följer. Kylare kortnos, 4-Vx1 låda, solex 40 
Al, tempnnätare 64-, torkarmotor, blinkers-
glas kortnos, rött bakljusglas något defekt, 

startmotor, stänkskydd 2St 99-69 och driv-
knutsgummin bytes mot V4 grejor. 
Michael Rasmussen Tel: 040-482 250 
Fax:040-482 254 

Saab 96-64 och 96-67 hela eller i delar, 
tändstift Lodge till Saab 93, kolvar 93, 
bromsrenoveringsatser och bromsslangar 
93-96, drivknutsdamasker 93-96, bromsrör 
93, framskärmar, kylare, tändspolare till 92. 
stötfångarhorn 92, bakskärm 96, dörrhand-
tag 92, 1St yttre bakspegel 92, baklucka 95 
rostfri, Saab MC 850 hel eller i delar. 
Dollyvagn mycket bra. 
Martin Stenlund Tel:0950-810 43 

Saab 96-62 bruksskick nybes 94 03 
komplett allt funkar. 
Mats Sandgren 042-205 151 eller 
010-2946485 

Drivaxlar kortnos ett par 80 000 mil och 1 
vänster 170 000 mil. Kortnosmotor bra 
skick komplett 40 000 mil 0,65 liter mil 
1000Kr. 
Maffias Roswall Tel:0143-139 22 

Saab 96-75 1 ägare 76-94 går bra 1900kr. 
Saab 96-72 rally/folkrace objekt 1900Kr. 
Saab 96-71 bra kaross men rullad nytt tak 
medföljer 1900kr. Saab MC 850-66 kaross 
med papper 2000Kr. Saab 93B-59 blå 1 
ägare stommen verkar hel. 
Yngve Ekberg Tel:08-774 28 85 

Saab MC 850-66 gul det mesta fattas. 
Arne Wallen Tel:08-512 400 24 

Saab 96-69 ej komplett rost finnes 2000Kr. 
Saab 99 baklucka 450Kr. 
inredning rödbrun och lampglas. 
Anders Stefansson Tel:0511-635 90 

Diverse nya kort och långnos delar. 
Joel Berneklev Te 1:031-525 873 
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MHRF-besiktningsmän: 

Hans Eklund 
Rombergagatan 17 
745 33 Enköping 
Tel:0171-229 64 

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

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

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

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

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

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 

Bernt Olsson 
Ryttaregatan 8 D 
415 03 Göteborg 
Tel:031-25 69 45 

Martin Bergstrand 
Betina Römer 
Tryffelvägen 51 
756 46 Uppsala 
Tel:018-30 44 11 

Mattias Johansson 
Prästvägen 16 
440 45 Nödinge 
Tel:0303-22 97 08 

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

Nicklas Lindberg 
Gulklövergatan 6 
440 45 Nödinge 
Tel:0303-22 94 56 

Dina annonser skickar du till: 
Fredrik Ekendahl 
Porthansvägen 10 
161 57 Bromma 
Tel:08-87 88 00 

Stoppdatum för material 
till Bakrutan 1994 

Nr 3 25 augusti 
Nr 4 5 november 

••e . ••••• 	& 4a, • • • • • 

50 

Saab 96-62 röd bra skick diverse delar Bla 
träratt och breda fälgar 7500Kr. 
Joacim Widlund Tel:031-144 598 Arb:031- 
834-993 

Saab 93-57 delvis renoverad mycket jobb 
kvar. Nya bakskämar 93, nya dörrar 92-93, 
nya sidostycken 95-96, nya motorrumsgolv 
kort och långnos, ny frontbalk V4, Nya hjul-
hus 93-96, nya gummilister 92-96 och myck-
et andra bra och ha saker. 
Mikael Jonasson 
Tel:08-320 014 Kväll:08-805 004 

Saab 96-62 komplett grön lite rost mycket 
extra delar 2500Kr. 
Mats Norlund Tel:090-181 942 
dagtid:090-151 275 

Saab 96-68 2 ägare 9500mi1 bes och skatt 
10 000Kr eller byte 93 delar, 
Magnus Djerf Tel:08-768 33 15 

Kolvar säljes eller bytes. Saab MC kolvar för-
stärkta standard 70mm. 
Hasse Johansson Tel :0430-180 28 

Saab 96-66 gul pärla 20 000Kr. 
Barbro Vikhoff Tel:031-422 038 

Saab 93-57 rostfri helt original se 3-medlem-
mar nr 2-93 15 500Kr. 
Magnus Aronsson Tel:08-767 69 75 
landet 0766-420 47 

Div Knopp Marchal i olika skick från 100Kr 
Jörgen Andersson Tel:08-590 202 76 

Saab tyg rött ylletyg till 96, gulrutigt tyg till 
92. 
Lars Einar Tel:0155-333 21 

Saabo-67 med gasol, spis, kylskåp, värme 
4000Kr eller högstbud. 
Gösta Johansson Tel:0226-539 28 

Saab 96-65 kör klar högstbjudande. 
Sven Håkansson Tel:0534-303 73 

Nya kolvar till 93 66,20 mm 92 79,94 h+v, 
80,21 h+v, 80,96 höger och div beg delar till 
96. 
Bert-Ove Wikman Tel:0910-797 84 

Saab 93-57 röd bra objekt och Saab 95-65 
grå bra objekt 20 000Kr kan diskuteras vid 
snabb affär. 
Lars Alexandersson Tel:033-262 074 

Saab 96-77 blå drag bes och skatt nya brom-
sar och batteri 2500Kr. 
Torun Eckerbom Tel:08-844 905 

Stålavgasgrenrör Gr2 och sport insug Gr2 
400Kr styck. 
Bertil Stridh Tel :08-649 91 00 kvällstid 

Saab 93-58 komplett renoveringsobjekt 
Ljusgul lite rost 4000Kr. Saab 96-66 vit reno-
veringsobjekt 2000Kr. 
Per Eriksson Tel:0531-305 88 

Saab 96-71 ombyggd säljes för några hun-
dringar eller bytes 96-64 delar. 
Ulf Hindström Tel:0582-148 88 

Saab tvåtaktskolvar 70,5-72mm, svart galon 
över tank till Sonett V4, blinkers, strålkastar-
pottor mm till Sonett. Grövre avgasrör till 
Sonett 3. 
Mats Jonsson Tel:0150-129 04 

Bytes: 

Sportstolar brunttyg grågalon kompletta i bra 
skick mot rödröda stolar eller något annat 
sportigt. 
Fredrik Ekendahl Tel:08-87 88 00 
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