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Svenska Saabregistret, cio Johannesson, Box 3036, 691 03 KARLSKOGA 

Pg 476 52 46-6, medlemsavgiften 1987 är 100 kr och 50 kr för de under 18 år 

Styrelsens adresser: 	Vem vänder jag mig till? 

Ordförande 	
Om Du har förslag och synpunkter på klubben 

Yngve "kberg 	 och verksamheten i allmänhet kontaktar Du lämp- 
Fotbollsv 13 
	

ligen ordf Yngve kberg eller v ord rikael 
141 40 HUBDINGF 
08-774 28 85 
	 Gustafson. Det går givetvis bra med någon annan 

i styrelsen också. 

Vice ordförande 	
Frågor om medlemsavgifter, medlemmar och bil- 

Mikael Gustafson 	 innehav handas av kassören Sune rriksson. 
Nedragården Svenshyttan 
710 15 VINTROSA 
	

Vill Du annonsera i Annonsbladet. Har Du syn- 
019-991 41 
	

punkter, frågor eller egna bidrag till klubb- 
tidningen Bakrutan skriv till Sv Saabregistret, 
se adress ovan. 

Peter Johannesson 
Box 3036 
	

Vill Du köpa dekaler, tröjor, böcker och dylikt, 
691 03 KARLSKOGA 	 vänd Dir till Jon-Frik Friberg. 
0586-564 75 

Vice sekreterare 
	 Reservdelar talar Du med Leif Blomberg om. 

och redaktör 	
Når det gäller klubbens träffar heter kontakt- 

Lennart Frostelid 	 mannen Nats Andersson. 
Fryxellsg 1 
680 71 BJCRXFBORG 
	

Jr Du osäker kontakta någon i styrelsen si; skall 
0550-260 62 	 vi försöka hjälpa Dip. 

Kassör 

une Friks 
ile 	10 
544 
	

JO 

Klubbmästare 
	(44-12h.f8-4.)vit.)2>i,,97"7"./.~. 

Mats Andersson 
Bastug 74 
691 32 KARLSKOGA 
0586-542 81 

Materialförvaltare 	 Res4.ryde1e 

Jan-Erik Friberg 	 Leif -lomberg 
P1 19405 
	

ljörkvik Daretorp 
541 91 SKi;VDE 
	

522 00 TIDAHOLY 
0500-603 07 
	

0502-203 49 

ordförandes spalt 
Hej alla SAAB-vänner i hela världen. 

Jag som anropar Er heter Yngve Ekberg och är vald till ordförande i 
Svenska SAAB-registret. På den här sidan tänkte jag i detta nr berätta 
lite om mig själv + varför det blev en styrelse i SSR. I kommande nr 
hoppas jag få tillfälle att ta upp aktuella saker som vi i styrelsen 
häller på med, ex.vis förhandlingar med SAAB ung deras stöd + resdelsfrågan. 

Nå, lite om mig själv var det ja. Född 1954 i en 92-50 nästan, 
men vi hann visst in på BB i Stockholm. .Det var nog där SAAB-intresset 
föddes för min far hade kvar sin gröna 50:a till 67, då den byttes ut 
mot en mot en 95:a V4. Min första bil blev en röd 96- 65, som sedan följdes 
av flera V4:or och en och annan 2-tdktare som leksak på vintern (finns ju 
inget roligare än en kortnos på halt väglag). Slutligen börja man komma 
upp i åren, och efter ett par rallyår med V4:a förstås blcv det 99 CC. 

Ska det sluta där med 99:a, nyinköpt hus och ev hatt? Nej, en 
annons i Teknikens värld i feb 84 ändrade på alla Svenesontankar. 
"SAAB 92 B De Luxe 54 i bra skick till salu". Det var den injektion jag 
längtat efter, bilen köptes osedd från Nässjö och hemresan mel nyförvärvet 
"Ludda" var en färd i total triumf. Min gamle vapendragare Lasse Eriksson 
och jag har hämtat många SAABar under åren, men detta var nu början till 
en fas i mitt liv som jag inte vet hur den kommer att sluta. 

En 92:a var ju bara en tvåtakt. Varför inte nappa på en 65-T-Sport 
när tillfälle gavs? Ja, och varför inte på en 96-63 som skulle skrotas (men 
den var ju så fin), någon 93:a måate ju finnas i bilparken och denne någon 
blev i sommar totalt 3st, 2 58:or och en 59:a. En riktig busbil måste jag ju 
bara ha och det blev Johannessons/Anderssons gamla taksökar-64. Som avslutning 
på sommarn 86 ställs en 92-55 in i ladan för att någon gång renoveras. 

På 34 år har jag räddats från att bli en riktig Svenson med hus 
och färgtv på avbetalning, till att bli en aktad medborgare i tvåtakts-
maffian med mitt innehav av just nu 8 tvåtaktare. Det är tur att jag har en 
förstående fru, något somm alla bildårar måste ha. Tack Ulrika för att jag 
får hålla på och leka med mina gamla SAABar. 

Det var lite om mig själv och hur mitt SAAB-intresse kom till. 
Nu till andra delen av det jag inledningsvis ville berätta om i detta nr. 

Varför blev aet nu plötsligt styrelse i SSR? Jo, de flesta känner 
väl till Lennart Frostelid som de senaste åren haft något av ett enmansslit 
med kontakt med SAAB, hålla i registret, kontakta all nya medlemmar, ge ut 
tidning och mycket mycket annat som tar en fruktansvärd tid av den egna fri-
tiden. Någon har kanske varit med i någon förening och haft några uppdrag, 
men att göra allt kan nog bli för mycket även för lennart. 

I nov-85 samlades ca 10 eldsjälar i SSR (de flesta med ett förflutet 
som träffarrangör) hos Sune Eriksson i Hjo. Vi beslöt då att bilda en interims-
styrelse dels för att SSR började växa med ca 550 medlemmar och fler som 
vill med, dels att ha ett bättre läge i förhandlingar med SAAB-fabriken, dels 
för att alla andra respektabla bilklubbar har en styrelse, årsmöten m.m. 

8 mars var det dags för det företa riktiga mötet i SSR. Det hölls 
i Örebro och ca 60 medlemmar kom. Då antogs stadgar samt styrelse valdes. 
Vi som var där hade mycket trevligt som, alltid när vi träffas, och hoppas 
att till nästa årsmöte vi minst blir 100 Personer. Datum är inte bestämt 
men meddelas i god tid innan. 

Sekreterare 
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Vi har efter årsmötet haft 3 styrelsemöten, alla i samband 
med träffar, och där har en del nya ideer ventilerats och speciellt en 
kan jag nämna; att SOR blir en sektion i MHRP (Motorhistoriska Riks-
förbundet). Det vore perfekt för alla SSR:s medlemmar som har en eller 
flera 2-taktare i orginalskick och vill få MHRP/POLESAMs veteranförs. 
En helförsäkring för f.n. 278:-/år blir nog svårt att slå, och detta är 
en av de frågor som vi i styrelsen hoppas blir verklighet under 1987. 
Vi hör av oss när =P beslutat om de vill ha oss som medlem. 

Som alla förstår kan inte allt börja fungera med en gång i 
en så stor klubb, utan jag ber alla medlemmar ha överseende med det här 
första provåret med styrelse som gör allt den kan för att Svenska SAAB-reg 
ska ut och synas i massmedia typ motortidningar, och framförallt försöka 
få fram ett härligt samarbete med SAAB själva. Jag ber Er samtidigt beakta 
att allt arbete görs ideellt och på lediga stunder, och därför ber jag Er 
att själva medverka på det sätt Ni kan för att göra SSR ändå större och 
mer känt än det är nu. 

Detta var det mesta för denna gång, och jag hoppas Ni och Era 
SAABar kommer att må bra under vintern. 

Ha't bra önskar 

I Svenska SAAB-registret har vi nu sorg, för vi 

har mist Sune Eriksson, en sann SAAB-entuseast. Efter 

en tids sjukdom gick Sune bort endast 39 år gammal. 

Sune var den drivande kraften bakom bildandet 

av styrelse i SSR, där han åtog sig uppdraget att bli 

kassör, vilket han skötte på ett exemplariskt sätt. 

Han var noggrann men framför allt ärlig, en av de få 

människor man instinktivt kände att man kunde lita på. 

Många är de medlemmar som fått hjälp med reserv-

delar och tips till sina bilar av den kunnige och 

alltid hjälpsamme Sune. 

Vi saknar Dig. Tomrummet efter Dig är stort. 

Yngve Ekberg 

SAAB 92 1949 
Ett nytt kapitel i svensk bilhistoria skrevs i december 1949 då den första serietillverkade SAAB bi 
rullade ur fabriken i Trollhättan. Formgiven av industridesignern Sixten Sason som före kriget bl a 
tjeckiska Tatraplan. 92:an har ju vissa likheter med denna bil. SAAB 92 hade en 2-cylindrig tvåtaktsm 
på 25 hkr och en extrem formgivning av karossen så att luftmotståndet endast var 0,35. En siffra som 
sig gott ännu i dagens konkurrens. 

Det vit-kor som om det bare vare igår at vi snakket sammen på 

Haldentreffet Meldingen om Sunes bortgang kom som et vondt sjokk 

på alle hans mange venner her i Norge. Derfor disse linjene fra oss 

i Gammalsaabens Veliner. 

Sune: smilet, hjelpsomhelen og entusiasmen. Det er ikke ofte man får 

gleden av å Imre å kjenne et så tvers igjennom sympatisk menneske, 

noe som forklarer aL så mango av oss fotar oss personlig berort av 

det som har skjedd. Det er nesten umulig å venne seg Lil tanken at 

vi ikke lenger vii fä anledning til å hilse på hmw på et eller annet 

treff neste sommer. Det er like vanskelig å formidle hva man innerst 

inne fOler, og jag skal heller ikke gjOre noe forsok på det, idet 

jeg er sikker på at de• flesUe som leser dolt° vii vmre i samme 

situasjon og forstå hva jag mener. 

Livet vii tross alt gå videre, og saabfolket vii, som for, motas i 

Veteranbilar 
SAMLARSERIE 1 ALLERS 

Sverige 

glemme. 

til. 

Og Norge. Smitet hans vii vi, tror jeg, Imidlertid ikke 

Det er ikke mango mennesker man kan gi et slikt koMpliment 

Tom Eidesen 



SAAB-TRÄFF 
1 LINKÖPING 

25 MAJ 
30 STARTANDE VARAV 20 TVÅTAKTARE VID LINKÖPINGS - TRÄFFEN 25/5 

Som rubriken säger kom det hela 20 startande tvåtaktare till den första SAAB-
Träffen någonsin här i Linköping, vilket vi som arrangerade det hela var 
väldigt nöjda med eftersom träffen i första hand riktade sig mot de två-
taktsägare som finns i Östergötland. 

På grund av att det hela kom i gång ganska så sent, hann inte informationen 
komma ut via bakrutan, vilket var önskvärt. 

Så vi började kontakta alla de som var medlemmar i registret häromkring och 
frågande om det fanns något intresse för en träff här, vilket det visade sig 
att det verkligen fanns, så stort att man även ville ha en egen sektion för 
hela länet. 

Efter att ha talat med de som vi visste var medlemmar började vi höra oss för 
med dem som ännu inte var det. Även där fanns det det ett förvånansvärt stort 
intresse för klubben och en ev. träff - nu råkade det slumpa sig att en av oss 
var bekant med en anställd på SAAB-ANA här och som hjälpte oss att lokalisera 
bilar som var helt okända för oss genom ett gammalt serviceregister som höll 
på att förnyas, totalt plockades det ut ca 400 bilar som möjligen kunde vara 
tvåtaktare, men som det visade sig fanns det även några Sonetter och mycket 
tidiga bilar av SAAB 99 med i den utsorterade samlingen. 

Vart efter som bilarna identifierats - ett mindre urval gjordes - kontaktades 
ägarna för att se om ett visst intresse fanns, dels för den bil de ägde, samt 
att ev bli medlemmar i klubben, om inte något intresse fanns, vilket aldrig 
inträffade, så var frågan om vi åtminstone inte kunde få första tjing på bilen 
den dag då den ev. skulle vara till salu. Totalt kontaktades ung. ett 50-tal 
personer varav ett 30-tal så småningom kom till träffen. 

Förutom att man kontaktade ägarna via telefon, lades det också ut flygblad på 
alla de bilar som syntes i trafikvimlet i Linköping och även några i grannstaden 
Norrköping 

Och utöver detta så slog även länets andra tidning upp det hela på nästan en 
hel sida, onsdagen veckan före, vilket resulterade i att ytterliggare några 
som vi inte nått tidigare kom till träffen bla träffens äldsta en SAAB 92 -55 
ägs av Peter Irheden och som var fram till onsdagen helt ovetande om klubbens 
existens. 

Det att tidningen slog upp det hela så stort gjorde att det hela blev merafläkta" 
för de som varit tveksamma vid tidigare samtal, samtidigt som de vi inte tidigare 
nått nu fick reda på vad vi anordnade. 

När då helgen infann sig började det regna, det var som om någon lämnat 
kranen öppen däruppe - hela lördagen regnade det samtidigt som vi undrade 
hur många som skulle komma - i sämsta fall kunde det inte bli sämre än 3 
bilar, eftersom det var vad vi själva kunde ställa upp med. 

När man för första gången tittade ut på söndagsmorgonen visade det sig att 
vädret höll på att bli bättre - men det hade börjat blåsa rejält istället 
och IKEA-parkeringen där vi skulle träffas, den är stor skall ni veta. 

KÖPES: Till Sonett II V4 -b7 

Inredningsdetaljer alt, originaltyg. 
mattor, grill, luftrenare m.m 
Ring om du har något. 
Mikael Gustavsson 019-99141 

UTLÅNAS 

Kryssmätningsverktyg till 
bottenplattan ( golvet ) 
SAAIJ 93 o 96 
Sune Johansson 0155/18441 

Här syns de bilar som 
först anlände till oss 
och ingen av dessa bil-
ar har förut deltagit 
i några bilträffar. 
Samtliga bilar vari 
ett mycket fint skick, 
även om de inte alla 
var original - en bil 
hade en continental kit 
påhängd därbak - till-
verkad av kofångardelar 
från en SAAB 95:a. 

Som ni ser på flaggorna 
var det en träff med 
fläkt i, även om det 
kanske var i mesta laget. 

KöPES. 

Litteratur såsom instruktionsbok 
verkstadshandbok tester m.m till 
Sonett. 
Mikael Gustavsson 019/99141 

TILL SALU 

SAAB 95 -63 Midnattsblå risig 
avställd juli -86.Pris: 500:- 

Kent Nordmark 0155/12551 
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SÄLJES: SAAB 96-60 
Svart, delvis renoverad mycket 
bra delar följer med bilen som 
är inne på sin 3:dje ägare. 
För vidare information ring: 
Håkan Ekman 0461150799 

SÄLJES: SAAB 95 -63. 
10.000 mil sen ny. Rostfri och 
snygg med originallack. Inuti 
är bilen som ny likadant med 
allt krom. Pris: 6000:- 
Per Bornstein. Rosenhillsg.2 
1412 63 Göteborg Tel: 031/405678 

När alla hade kommit och vi 
ansåg det vara dags att kom-
ma iväg började "rallyt" 
med att på tid lossa tre 
tändstift ifrån ett fast-
spänt topplock och för att 
sedan spänna fast dem igen. 
Här varierade tiden rejält 
men alla fick minst ett po-
äng här - snabbast var Per-
Anders Larsson som fick en 
sats tändstift för det. 
På bilden är det Mats Ahrin 
ifrån Bettna som försöker 
göra en bra tid påhejad 
av sin co-driver Sune Johan-
sson ifrån Nyköping. 

Eftersom det skulle bli lång-
tråkigt för alla andra, att 
ehbant se'det hår momentet 

kunde man också se när bilarna gjorde sitt första elddopp genom att ocskå här på tid 
köra en utstakad bana på parkeringen alldeles intill. Och även här varierade stilarna 
beroende på hur mycket man ville satsa. 

På bilderna nedan syns det verkligen att en del satsade bla Sven Malmqvist i sin röda 
96:a som verklijen inte sparade på krutet, samma gäller Peter i sin 92:a som var allt 
annat än lättstyrd - fått påpekande om att styrningen var för trög - men han kom runt 
han också och på en inte allt för dålig tid. 

Rallyslingan var på ung. 4-5mil lång 
och var varierande småvägar och stora 
asfaltsvågar bla. korsade man Göta 
Kanal två gånger! Frågorna var utsatta 
efter vägen men var inte utmärkta på 
vägbeskrivningen. Efter ung. 2A3 av 
banan var det dags för nästa prov - 
först att kasta i uppmärkta ringar 
navkapslar samt köra genom en "garage-
port" vars bredd man bestämnde sittande 
i bilen på ung. 20-30 meters avstånd. 
Där fanns också en fråga i vilken alla 
alla svar var rätt, vilket skapade lite 
munterhet bland de församlade. 

Målet som var förlagt vid ett Baptist-
kapell i Ledberg hittade alla så smån-
ingom till och där väntade utslags- 

frågan - gissa vikten på en generator. Där kunde man också passa på att inta fika el 
beundra de deltagande bilarna - som ni ser var det ett fint startfält. 

När alla så hade fikat färdigt började prisutdelningen - Första pris gick till Mats 
Ahrin som valde en hylsnyckelsats i det prisbord som vi fått av olika firmor i Linköp-
ing, värdet uppskattades till ung 1000kr, vilket gjorde det möjligt för oss att inte 
behöva ta ut någon startavgift. Så det andra priset som gick till Peter Magnusson som 
valde ett par pallbockar, vilka kan vara bra att ha. Tredje pris vanns av Kurt Ander-
sson som valde en bogserlina - vilket vi får hoppas att han inte skall behöva använda. 
I den öppna klassen - den för de som inte hade någon egen bil med sig utan körde i sina 
SAAB 99:or eller Fordar eller som Hans Eklund SAAB Sonett - finfin bil - var faktiskt 
hos oss och fick en reservdunk för det liksom Peter med sin 92:a - vanns av Håkan Karl-
sson som för dagen körde en 900:a - har en 92:a med 1600mil på mataren hemma. 

SAAB 92-55 maroonröd till salu, tändningen bör ses över, annars 
körbar, motor ren, uppsvetsad, komplett, till högstbj. 

SAAB 92-50 grön, en av de allra första chassinr 00056, komplett, 
rostig i golvet men ovan golv väldigt bra, minimalt 
med rost i hjulhus, motorn sitter fast. Pörregistrerad 
med nya skyltar. Stått inomhus sedan avställningen 1963. 

SAAB 95-61 röd, uppsvetsad till 100, nya bromsar, utbytesmotor, 
nybes nov 86, nylack 84, i trafik. 

SAAB 93-58 blå, bra kaross, rost vid förarsidan baktill rostfri, 
renplockad till 80A därför billig, ev byte frisk V4-mot. 

KÖTES: SAAB V4-motor i bra skick, gärna Taunus TS -motor. 
2 framstolar till MC V4 rött tyg. 
Sportlister till GT. 
Inredningsdet. till GT rött tyg. 
2 blå GT framstolar bytes mot röda. 
Vänster bakskärm till 96 med tanklocket upptill60 -69. 

Finaste Bil blev fara. Isakssons 93:a som är orenoverad, Fick en sommerville-modell 
av en grön 92:a med E-skyltar - samt en ingravering på den platta bilen stod på. 
Eftersom det här gick så bra är det inte omöjligt att det blir en träff nästa år, då 
vi hoppas vara ute lite tidigare så att även ni andra kan komma hit och hälsa på oss, 

Lennart Prostelid önskar få med nedanstående annonser. 



Inför SAAB-registrets 10-åriga tillvaro har jag blivit ombedd att berätta lite 
on registrets tillkomst. Jag tänkte också tala om hur man kan råka bli en 
SAAB-galning. Så för att göra en kort historia lång börjar jag från början. 
1964 på våren, färskt körkort, bodde hemma hos furäldrarna på landet utanför 
Sigtuna, jobbade som lärling, och måste alltså ha en billig bil för att ta mig 
till jobbet 1,5 mil hemifrån och förhoppningsvis åter. 
Det blev en Folka 55-a (föräldrarna hade samma märke). Denna kvaddades senare 
på hösten. Regn,mörker,krokig väg och folkans usla belysning bidrog väl kanske 
i viss mån, men dom stjälper tusan så lätt. 
En kompis bror hade en SAAB 61-a till salu som visades upp för faderskapet. 
Dom där som rostar så mycket tyc.te farsan, och råkade känna längst ner på 
dörren som råkade ha några stenskott som borde blivit fixade, men i mörkret 
kändes dessa som stora rostbubblor. Den var ju bara 3år och lite för dyr för 
min ekonomi, så det blev ingen affär. 
En Ford Anglia s.k. bärplockare köptes för 1.400kr. Den var rallykörd och 
skulle fixas upp. Men det visades bli en alldeles för dyr affär, för allt på 
bilen var helt slut och måste bytas. Skrotet såldes till slut för 400kr. 
Så köptes en gammal slitv-rg, en PV 53-a för 450kr och den kördes i ett år. Den 
kändes lite vål tung och drönig, så när jag fick tips om en Folka 56 byttes 
PV- n ut mot folkvagnen som kördes ytterligare ett år. 
bubblan skrotades efter en alltför närgången kontakt med en folka-kusin. Jag 
måste ju ha bil för att komma till jobbet, så första bästa billiga bil som kom 
i min väg måste köpas. 
Det råkade bli en SAAB 9o-61 som varit lätt krockad. 3 beg skärmar i olika 
färger, grön huv, vit högerdörr och resten ljusgrått, gjorde att farsan nästan 
fick slag då han såg den olikfärgade. "Sånt gammalt skit och en SAAB också". 
bilen var emellertid i utmärkt skick och lackades om i en lada mitt i vintern. 
Den stog alltid utomhus utan motorvärmare, men startade alltid. 
Och vilken värme, man slapp ju frysa fötterna av sig.Och vilken väghållning, 
nan körde obehindrat förbi nya Mercor oc Volvo i snösörjan. Efter 2 år och fem 
tusen mil senare kom tyvärr ytterligare en folka i vägen, och genom alla SAAbmil 
var nan riktigt SAAbfrälst. En SAAb 96-65 blev nästa bil. Den hade bara gått 
3.600 mil vid köpet 1968. 
En morgon då farsgubben skulle till jobbet med sin Folka, hade det kommit ung. 
40cm blötsnö på vägen som var oplogad, och vi måste bara ut till stora vägen som 
låg väldigt långt bort just då. När jag ungefär en halvtimme senare skulle iväg, 
hade farsan kommit 100m. Han svor så det osade, men folkan hängde på snön med 
drivhjulen snurrande i luften. Jag fick stå på bakkofångaren och hoppa samtidigt 
200 farsan körde fram och tillbaka, och på det viset kom vi ett par meter itaget. 
Det här gick ju ganska sakta vilket jag försynt påpekade, och sa att jag kan väl 
pröva ned SAABen. Jag måste ju också till jobbet och skulle hämta en kompis i 

"Eru inte klok, du tror väl inte att du kommer fram här, när inte ens 
jag gör det i folkan. Den här snön tar ju flera timmar att ploga bort med traktor" 
Så vi fortsatte en stund till, men sen var det stopp. Folkan kom varken framåt 
eller bakåt, och att skotta tog ju evigheter för man orkade ju knappt lyfta den 
tunga snön. Jag ville i alla fall prova min SAAB i snön så farsan sa: OKEY DA, 
non det var säkert bara för att bevisa för mej att jag också skulle bli fast. 
Vi lyfte folkan åt sidan så pass mycket att jag skulle komma förbi. Jag backade 
en bra bit och tog en ordentlig sats för annars skulle farsan bara komma med en 
spydig konne-tar om jag också fastnade. 
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Det var nära att jag rammat folkan för bilen gled mest uppe på snön - när -jag 
körde förbi. Det gick långsamare och framhjulen spann och bakdelen åkte kälke. 
Men SAABen hade lite bättre markfrigång så jag kom precis de 150 m till stora 
vägen. Jag tittade i backspegeln och såg farsan stå mitt på vägen och bara glo. 
Nu när det var spårat och den mesta snön avsopad, kunde folkan ta sig fram med 
lite hjälp. 
Nästa gång föräldrarna bytte bil blev det en SAAB V4 efter 5 folkor. 
13 1 hösten 68 var man klar med yrkesutbildningen, muckat, börjat jobba och 
skaffat en egen lägenhet. 
SAABens växellåda rasade vid 5.000 mil och en ny 69:a låda sattes in. 
Motorn renoverades vid 12.000 mil och då jag kört precis 10.000 mil med 65:an 
tog min yngre bror över bilen. Han körde sedan ytterligare 8-9.000 mil med tro-
tjänaren innan han den byttes ut mot en 95-75 son han fortfarande har kvar. 
'Efter 65:an köpte vi en 95-68.Sedan en 99:a, men när växellådan gick sönder 
var det inte kul. Dyra grejor och inte lika lättmeckad som 2-taktaren. Mån 
hade väl blivit lite nostalgisk så 1974 köpte jag en 92:a utan lucka för att 
renovera upp. Men först måste jag få tag i en massa delar, och vissa fick jag 
tag på hos SAAB i Märsta. 
Det var i sista minuten jag var ute för de flesta delarna var på .  upphällningen 
hos SAAB. 
En 93F användes som bruksbil istället för 99:an som såldes. Nu var man två-
taktsdåre på heltid, sånär som på en Mb 170 VA som vi köpt som kul sommarbil 
redan 1972. Den har vi f.ö. kvar ännu. 
Jag gick med i Motorhistoriska Sällskapet (11S) som också hade några märkes-
sektioner, men för SAAb fanns det ingen klubb eller ens ett register för dom 
gamla tvåtaktarna. 
Man tänkte att det måste väl finnas några likasinnade som renoverar gammel-
SAAEar. Vid kontakt med några av MHS:s SAABägare tyckte vi att det var dags att 
starta något. Jag fick också tips om andra som inte var med i någon veteran-
klubb alls, och att vissa SAABägare köpt upp utgående delar av småfirmor som 
haft laerrensning. Genom att vara medlem i MBS fick man också en mycket för-
månli.g försäkring. 
Så jag startade ett märkesregister i MHS. Vi använde MHS-kuvert vid utskicken 
sen tryckning av medlemsmatrikel och porto stod vi själva för utan att ta 
någon årsavgift de första åren. 
Vi tog också kontakt med SAAB son skickade upp boken SAAB för SAAB, som 
skickades ut gratis till de som ville ha den. 
Första året 1976 var det bara 16 SAABägare med, och då var årsgränsen vid 1956 
så det var bara 92:or med och registret hette SAAB 92-registret. 
Snart ändrades gränsen till 1960 och registret ökade snabbt. 
En årsavgift på 10 kr togs ut efter ett par års verksamhet för att täcka tryck-
ning av matrikeln som även omfattade delar säljes och köpes. Bilarnas chassinr, 
regnr, färg och skick fanns också med. En gång per år kom matrikeln ut. 
Det var en ganska tidsödande hobby, klubbtröjor m.m. skulle fixas, telefonräk-
ningarna rasade i höjden och mycket fritid gick åt. 
1980 hade vi en SAAb-träff i Sigtuna och det var den allra första träffen, 
dock utan något rally. Stämningen var .det dock inget fel på, och när sedan 
Lennart Frostefid vår villig att fortsätta med registret och att utöka det 
tyckte jag-att det enbart var bra. Det behövdes nog lite nya krafter och att 
Lennart gjort ett bra arbete märks ju bl. a. på att Svenska SAAB-registret nu 
ned 550 medlemmar är ett av de största, så att arbetet har blivit nödvändigt 
att dela på flera. 
VADit' Om 92:an är färdig? Nej men nu har jag nog alla delar. 
Det har kommit ett par 93:or som är under renovering bl. a. 93F:en som var bruks-
bil 76-81. Den vita 96:b2:an , bruksbil 81-83 är nu renoverad. 

Håll Din SAAb ung 	Hälsningar börje Erii:sson 
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SAAB CLUB I\IF_-- EDERLANILD 5-7 SEP 1986  

Så var det dags igen - under vintern som gått sedan träffen i Dortmund hösten -85 

hade jag många gånger undrat om jag skulle få möjlighet att åka på ännu en inte-

nationell SAAB-träff liknande den jag varit med om i Tyskland, i mitten av Maj när 

så bilen äntligen togs ut, bestämnde jag mig för att göra ett försök 

Ungefär tre-fyra veckor innan det begav sig, ringde jag till Gun och Gert i Köpinge-

bro, strax utanför Ystad om de var intresserade av att göra sällskap dit. 

visserligen lovade han det i Dortmund nästan ett år tidigare, men han hade kanske 

ändrat sig - icke, utan de hade till och med tänkt åka i varsin bil. Gert i sin röda 

93a och Gun i sin ganska så nyinköpta Sonett även den i rött. 

Vi kom överens om att träffas i Travemönde tidigt på fredagmorgonen för att sedan 

göra sällskap ner till den campingplats där träffen skulle äga rum, 

färden ner gick på alla slags 

vägar - ifrån Autobahn till små 

asfalterade vägar med de allra 

grönaste lövträd på bägge sidor 

Marchfarten låg på mellan 90-100 

vilket tvåtaktarna höll utan 

problem, det enda Gun kunde klaga 

på i Sonetten var blåröken när 

Gert och jag skulle till att göra 

någon "snabb" omkörning! 

Klockan hann bli framåt fem på eftermiddagen, när vi till slut kom fram till platsen 

dit vi var inbjudna - det visade sig att vi var ingalunda först på plan utan där fanns 

redan ett halvdussin engelska bilar där - vi blev varmt välkomna av Kees Hooijschuur, 

ordföranden i värdklubben som tillsammans med Wim Stevenhagen med familjer stod 

bakom den som när vi sedan tänkte tillbaka, hellyckade träffen - den var värd den 

långa resan - ung. 100mil räknat från Linköping där jag bor. 

Under tiden när vi satte upp våra tält kom det fler deltagare, och framåt kvällen 

stod det ungefär ett .  25-tal bilar på gräset som skulle deltaga i bedömningen på lördag 

eftermiddag, fastän det blev märkt vid 9-tiden fortsatte man att titta på de ny-

anlända bilarna - ännu vid 2-tiden på natten kom nya bilar rullande in. 

Lördagen började med en officiell invigning - alla hälsades välkomna på sina egna 

språk, även svenska som Kees läste upp med hjälp av fonetisk skrift - en kul grej 

En stor marknad fanns även om den var inriktad på nyare bilar, det är den största 

skillnaden gentemot vår klubb - det spelar ingen roll om man deltager med en 92a el. 

en 9000, man har olika klasser, därför kan man åka dit i sin vardagsbil förutsatt att 

det är en SAAB, som mest var det ett 100-tal bilar uppställda, varav ett 20-tal två-

taktare - bedömningen gjordes av bla. Albert Trommel och Johan Brejaart 

pä kvällen anordnades en Barbegue för alla deltagarna samt prisutdeling och lotterier 

Även i år lyckades Gert knipa hem priset för bästa bil i tvåtaktsklassen med sin 

mycket fina 93a, vartefter kvällen fortsatte steg stämningen och alla verkade trivas 

På söndagen kunde man åka till ett museum i Lelystad där man kunde följa arbetet med 

att dämma bort havet, från den plats där vi vistades ca 1,5 meter under havet - mycket 

intressant och lärorikt,s2d2j1 	var det. avslutning 

där man bjöd en typisk middag för landet dvs. 

massor med olika sorters fisk, när mat ätit var 

träffen slut och alla åkte hem till sig. 

Vi som nu var med på den här träffen tycker att 

g191 itilersgig ansen för.det här är något . 

annorlunda, och väldigt roligt, nästa stora träff 

kommer troligen vara i England 1988 och till den 

hoppas jag att vi kommer vara fler ifrån vår 

klubb - det är garanterat rolig grej 

Deltagande länder: Sverige,Tyskland,Schweiz 

Nederländerna,Belgien,England,luxenburg 

och slutligen Gad Levitin från Israel - sant! 

Nedta2krat av Gunnar Samuelsson 
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Med SAABO tar bilfamiljen ytterligare ett steg mot rörelsefrihet och oberoende. 
Det är lätt att koppla SAABO bakom SAAB för en weekendtur på landet eller 
en semesterresa på kontinenten. SAABO är avpassad efter Väg och Vattens nya 
bestämmelser för husvagnar. Den har påskjutsbroms, lätt plastkaross med goda 
utrymmen och fullständig genomsikt bakåt — för säkrare körning. Bra vägegen-
skaper tillåter hög marschfart. Det är lätt att "ta vägen" med SAABO. 

SAAB-A 
20 000 husvagnar. En aktningsvärd siff-
ra. Men så många husvagnar har vi i 
Sverige i dag. För varje säsong ökar an-
talet husvagnar. Varje vår utrustas allt 

fler bilar med draganordning. 
Men SAAB- och Volkswagen-ägarna 

har bl a lagt sina pannor i djupa veck. 
Att få tag på en husvagn som var till-
räckligt lätt för att vara tillåten att 
kopplas bakom en SAAB har varit svårt. 

Men det är ingen omöjlighet att bygga 
en sådan vagn. Det har SAAB:s fabri-
ker i Norrköping bevisat i och med att 
man börjat serietillverka SAABO, en helt 
svenskbyggd husvagn avsedd för svenska 
förhållanden. 

Den är stor nog för fyra personer, den 

är bekväm nog att vara semesterstuga 
och den är lätt nog att koppla bakom 
SAAB. Den är byggd att passa Väg och 
Vattens husvagnsbestämmelser för att 
tillåta hög fart och har därför också 
försetts med bromsande hjul. 

Karossen är byggd helt i plast — 
glasfiberarmerad esterplast, också kal-
lad AP. Det är det lämpligaste mate-
rialet för en husvagn. 1 plasten är färgen 
inbakad och SAABO har vit överdel och 

grå underdel. Det ger beständighet mot 
vägdamm och smuts. Fram och bak 
finns stora fönster, vilket ger fri sikt 
bakåt — man skall ju också kunna 
backa och se den bakomvarande trafi-
ken. 

+ En lucka i taket samt två inställbara 
ventiler svarar Vor ventilationen och be- 
höver man så kan man ju också öppna 
överdelen av den tvådelade dörren. 

SAAB() har god isolering i väggarna, 
för också på sommaren kan nätterna bli 
kyliga i Sverige. Vidare finns en gasol. 
ledning dragen i vagnen fram till disk-
bänken där husmor alltså kan använda 
sig av gasolkök och i övrigt kan gasol-
värme kopplas in i vagnen. 

Vasken har en extra kant runt över-
delen för att hindra att vatten stänker 
upp eller rinner ner på golvet. I bänken 
under vasken finns för övrigt god plats 
för husgeråd och på andra ställen i 
vagnen finns goda förvaringsutrymmen. 

Två bäddar är alltid "liggklara" :  så inga 
extra åtgärder behövs om man vill ta 
igen sig lite under Vården. Bordet är se-
dan lätt att ta bort när man vill bädda 
upp för natten. 

För kläder finns ordentliga garderobs-
utrymmen fram i vagnen, där kläderna 
hänger lätt atkomliga. 

SAABO är en liten husvagn, avsedd 
att kopplas efter en mindre bil. Den har 
goda vägegenskaper och kan köras i 
farter upp emot 90—I00 kilometer i 
timmen utan svårighet. 

Man kommer allts:i snabbt fram och 
man behöver inte boka hotellrum i för-
väg. Man är också oberoende .  och kan 
stanna var och når man vill. 

. . . svensk husvagn i plast  Pralstöka finns, i S.4.4801 
Frick luft -- genom VII ordentlig lucka i taket 

SOM är lan air Myt: i olika lägen. 
Inger tattencuink på golvet — e» crtra kant 

rum racket: hindra, vattnet från au stänka. 
Undan med ytterkläderna — d 	 hänges in i 

en Inulakondig garderob lm:noll i vagnen. 
Koppla ikr — binder och rollat, bildar en skön 

vrå för avkoppliag tinder sennesterdagarna. 
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Trots att den är så lätt så är SAABO en välutrustad vagn med ett flertal prak-
tiska finesser. Den är praktiskt byggd och har förbluffande goda utrymmen. 
Tack vare att SAABO är så lätt — tjänstevikt 300 kg — och har goda väg-
egenskaper tillåter den hög hastighet även om bilen har en relativt svag motor. 

Längd med koppling 	 .3,59 m 

Längd utan koppling 	 2,74 m 
13redd 	  1,84 m 

Höjd 	  2.10 m 
Invändig höjd 	  1,80 m 

tjänstevikt 	 300  kg 
Max körvikt 	  450 kg 

Hjul 	 900-8" 
Gjuten bromstrumma 
Hiighastighetsdäck 

TE I:N ISKA DATA 
Måttuppgifter 

Köksbänk 	  33x150 cm 

Bord 	 55x125 cm 

Soffor 	  56x 180 cm 
56 X176 cm 

För nattbruk: 

Dubbelsäng 	 116x180 cm 

(ena halvan kan för- 
längas till 210 cm) 

Enkelhädd 	  56x 176 cm 

Extra bäddutrymmc 	 56x 171 cm 

Belysningsanordningart 

Parkeringsljus 
Bromsljus 

Blinken 
Reflextrianglar 

övrigt: 

1 st taklucka 
2 st ventiler 
2 st taklampor 
Delbar dörr 

41417", 

c 

SAAB 96 
SPORT 

 

SAAB 95 

SAAB 96 

Saabs nyhet för året är Saab Sport — en utveckling av 

gamla Saab 750 GT. Alltså en utpräglat sportbetonad 
vagn med goda sittplatser för två och ett reservsäte för 
två. Numera används 96-motorns stomme på 841 cc cy-
lindervolym, men effekten är höjd till 52 hk DIN och 
smörjning sker från separat oljetank. Instrumentutrust-
ningen är riklig och inredningen i lyxklass. Minitest: I 
vanliga Saabkarossen har man lyckats skapa en full-
fjädrad sportvagn, som dock är högst komfortabel. Dock 
är vagnen svårkörd i stadstrafik. Prisklass: 16.000 kronor. 

Utan tvekan är Saab 95 en triumf för praktiskt tänkande. 
Ur det rymliga lastutrymmet kan två säten fällas fram — 
ett bakåtväntl Sju personer får sittplats i den lilla 
bilen, som annars lastar hela 510 kg. Minitest: Saab 95 
känns som en personbil och hor behållit de förnämliga 
egenskaperna från modell 96. Prisklass: 12.500 kronor. 

TEKNISKA DATA 	DÖRR. PLATS. 	VIKT 

SAAB 95  3 6 1000 1.1 412 
SA A It 1 ,1; SPORT 	  2 4 945 41 405 
SA AB 9,; 2 4 f191) 	1i 405 

LANGD BREDD 111110 VOLYM 	al. EK1 

157 	147 	641 	42 SA E 
157 	147 	$41 	52 DIN 
157 	147 	R41 	42 SAE 

A CC. 	TOPP- 
VAX LA R 
	

FART 

4 
	

IX sek 
	

120 
12 sek 
	

115 
15 sek 
	

125 

SVERIGE 

SAAB 

• Yngst bland biltillverkare är Saab det 
märke som skapat försäljningssensation 
på den svenska marknaden. Från en blyg-
sam plats bland toppmärkern har man 
kommit fram till nummer två bland bil-
modeller. Delvis är det Volkswagens re-
cept man använt, att envist bättra på en 
populär bilmodell till en ännu bättre — 
och ännu populärare. Och också Volks-
wagens andra linje har man följt, att stän-
digt bygga på serviceverksamheten. 

Det är 12 år sedan Saab förde ut sin 
modell 92 på marknaden. Bilen var av-
sedd som produktionsutfyllnad, då man 
hos flygindustrin fruktade ett bakslag på 
grund av vikande militära orderstockar. 
Optimismen och intresset var stort, men 
produktionen blygsam. 2.000 vagnar om 
året tick man fram till en början, medan 
24.000 spekulanter stod i kö. 1 dag är pro-
duktionen cirka 35.000 bilar per år och 
exporten får alltmer ökad betydelse. 

En mycket robust utförd kaross och ett 
originellt utseende som varken kan 
kallas modernt eller omodernt kän-
netecknar Saab 96. Bra sittutrymme 
finns för fyra personer, baksätet är 
originellt nog ställbart i höjdled. 
Vagnen är en av de fä som är för-
sedda med friskluftsutsläpp i bak-
vagnen för en bättre värmefördel-
ning. En trecylindrig tvåtaktare dri-
ver de porallellstagsupphängdo 
framhjulen, medan bakhjulen är 
monterade vid en urformad, stel axel. 
Spiralfjädrar runt om. Minitest: En 
förnämlig styrprecision parad med 
utmärkta vägegenskaper och god 
kursstabilitet ger Saabföraren möj-
lighet till mycket höga marschfarter 
trots en liten motor. Motorn är tyst 
och smidig, men ger besvärande 
rökavgaser. Pris på gatan: 11.000. 

( )1V1 1) A (; 	N 	%ro 
ett re,älr ,nathord längs 

god plast för hela f 	"1/en. Vidare finns et; rymlig köksbänk ;ned 
diverse lack och lådor, en nedsänkt diskho med skydd för stän-
kande vallen och en försänkt plats för goolspis. Efter /romb:tonen 
nv vagnen finns ytterligare en soffa, båda sofforna har utrymme 
för sängkläder. sl va garderober ger plats för allt i klädväg son; 
behövs under resan. 

', )M IN k 11 
'Iris i' 

	id'abellåsrg :ii1":6LIVdras  en1/2 
180 cm. Den ena av sängarna kan mycket enkelt förlängas till 
210 cm längd genom att en pall som är placerad under garderoben 
dras st. Den mindre soffan ger et, bäddittrynanie med måtten 

56x170 gni och över den kan man lätt placera en extrabädd. Be-
Issning finns i två ljuspunkter som är kopplade till bilens elsystem. 
Fördragsgardiner 1' i för samtliga fönster. 
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Full fart genom snödrivor generar Inte den goda halamen hos Saab92. 

Reservhjulet ligger på en nedfällbar 	Får att komma åt bagaget måste bakre 
lucka under bakvagnen. Lättåtkomligt. 	ryggstödet fällas ner. Gott om utrymme. 

lloven fälls (ramat-uppåt Ing. Björk- 	5eat0-92 har bättre körsialining och vIkt• 
man studerar stralkastannanterIngen. 	fördelning än maner, stora ',intygar har. 

18 

Data för 
Typbeteckning: Saab-92 De Luxe. 
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, 

Trollhättan. 
Fris: 7.635 kr vid leveratss 1 Stock-

holm, inklusive leveranstrimning 
orts värmesystem ISF-klimator med 
friskluftstillförsell. 

Vagnskorg: Självbarande, helt av stål 
med svetsade fogar. Fyra sittplatser. 
bagagerum t bakänden. två dörrar 
med aänkbara fönster, två bakre 
sidfönster med fasta rutor. 

Motor: Tvåtakts radmotor, 2 cyl. Vat-
tenkyld med självcirkulation. halte-
ritändning med varvialsreglerad 
tändförstannIng. 	 • 

Kraftöverföring: Framhjulsdrift, enkel 

SRA 118.92 
torriameilkoppling. tre växlar fram-
åt samt frihjul. växelspaken under 
ratten. 

Bromsar: Lockheed hydrauliska fyr. 
Nutsbrornsar. handbromsspaken ver-
kar mekaniskt pö baghlutsbrom. 
sarna. 

Styrning: Utväxling med kugghjul 
och kuggstång. ratten på vanster 
sida 

Fjädring: Separatfjädring med vrid. 
fjädrar och hydrauliska teleskop-
stötdämpare för alla hjul. fram med 
två framåtriktade långsgående län-
kar, bak med bakåtriktad länk. 

Elanläggning: 6 volt. 130 watts gene-
rator. 85 ampöretimmara batteri. 

Teckningarna på denna spalt 
visar Snab-bliens dimensio-
ner, svängningsradie, hjuls 
trj ck, olväxlingsförliAllanden, 
vagnens vIktfördetning m. m. 

TREAN,  f 737bE 7YJ7O. 
SY/Y1fRONISERAID 	/001 

TvRAN: ST rrsTa4rmor 
sym-Rawsr.P.4A-6241 

40.44%4 \ i x4cAwarichx-r Pk 
kaxev,4 VID 

" 	  

/000 »r/f0f/AV 

TEKNIKENS VÄRLD 2/51 
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mors0WAnor 
goinounavErr,/ 
• 2,54' 49/:«rk 

E T TA N: /4 SS —2 9,,Z 

sPA:erzor >ram« 
MALM »huru,  

jr ed stor orått har ett del folk betraktat 
IVISaali:s vagn som något slags >svenskbyggd 
DK \Vo. Tvåtaktsmotor 'ich framhjulsdrift har de 
Ivo fabrikaten gemensamt, men mycket hut där-
utöver. Saab år en helt sjålvstionlig, djärv och till 
övervagande del mycket lyckad konstruktion. 

Vagnens yttre vacker ofta beundran och bår vå-
gar man faktiskt ta till frasen 0111 det ändamåls-
eldigas skimbet hå serietillverkade bilar torde kan 
mäta sig med Saalt-92 ifråga om lågt luft ..... istånd 
och få kan uppvisa lika mycket nyttigt i llll entryin-
me med ,aituna yiterittått. Atom färre har båda 
egenskaperna kombinerade. 

Nittitvaan år inte sarskilt lått, non förefaller 
i gengäld solid och gedigen. Kompromissen mellan 
statliga doningar och låg vikt förefaller gjord med 
klok hänsyn till svensk sinak — och svenska vå-
gar. Konstruktionsledaren har inte varit rädd för 
nya ideer ,,ch ovanliga utvägar och därför är 
vagnen okonventionell g många punkter. Enkel-
het utan dagtingan med det tekniskt sunda tycks 
ha varit parollen vid konstruktion,arbetet. 

Alan kommer lätt i och ur framstolarna, ty dör-

rarna år breda. liaksatet år naturligtvis inte lika 
lätt tillgängligt_ men bjuder oväntat gott utrymme 
i sidled och acceptabel plats aven För långa ben. 
Takliojilett i baksätet passar båttre för basker-
1111/,:111 1111 [dumming:10p. (Ml matt år över medel-
långd. lltryminet i ii ranivagnen är mycket gott, 
ja, man kan till och med stuva bagage mellan 

SVENSK BIL OR SVENSK BILIST 

En svensk småvagn med måttligt in- 

köpspris samt låga drifts- och under- 

hållskostnader. Lättkörd, körsäker och 

snabb vid flytande körsätt. Solitt 

byggd, har goda utrymmen. 

Av Civilingenjör BERTIL BJÖRKMAN. 

framstolarna och dörrarna. lie två framstolarna ar 
efter kontinental sumak ganska fasta i stoppningen 
och ger utmärkt kör stallning. liötrumenitavlan 
har tillracklig utrustning och de olika reglagen, 
sttiiinstallarna etc. karnis rejala och pålitliga att 
hantera. 

Bag:tgm-mrs linnet år större år tnan är ben:igen 
att tro med ledning av liakvagnens yttre linjer. 
Det finns emellertid ingen bagagelucka, titan stuv-
ningen Inäste ske via baksåtet, vars ryggstöd kan 
fallas ned och då bildar en fortsättning framåt 
av bagagerumsgolvet. 

Väl körning i stadstrafik finner man sikten från 
förarsätet bra och det känns tryggt att sidsiolpar-
na vid vindrutan inte verkar som skygglappar. Slo-
torljudet år ganska diskret vid måttliga hastigheter 
och de lägre växlarna år inte högröstade. Ilasta 
körtekanken förefaller vara att ge gas '1ii stelt då 
ork dessemellan utnyttja frihjul" ty tvåtaktsmo-
torn är inte riktigt lika smidig som en fyrtaktare i 
Iraftkkrierna, Under .111 kro /i tycks del vara bäst 
att »vanda tvåan, vilket på grund at- friltjulet in-
te torde inverka nämitvart iii bransteåtgången och 
dessutom ger god acceleration vid behov. 

TEKNIKENS VÄRLD 2/SI 

Växelspaken 	ler ratten fungerarutmärkt och 
fribjulet jämte den ypperliga synkroniseringen gör 
att man kan växla utan att trampa ned kopplingen — 
man lättar loott ett ögonblick på gaspedalen. Det för-
tjänar nämnas att på de tre exemplar av Saab-92 vi 
kört har motorn aldrig tjuvstannal under >frihjul- • 

långa. 

Fjädringen känns fast på stadsgatorna och en en-
sam passagerare i baksätet åker inte helt stötfritt 

över spårvägsspår 0. ml. Vid högre fart ute på lands-
vagarna försvinner detta och kvar finns blott trygg-
hetskänslan frän ett fjädersystem som tycks tåla vad 
som helst frän vägbanans och förarens sida. Ffarl-
ringen och frandijillsdriften gör tillsammans denna 
vagn mycket körsåker och hårfin adderar sig beha-
get av en ovanligt exakt styrinrättning. ICattutväx-
lingen är låg och inan myr vagnen med mycket små 
rörelser. Friktionen i styrinekanismen förefaller att 
ha gjorts relativt stor — med avsikt ? — men styr-
tingen blir aldrig störande tung. Bromsarna är ut-
märkta och styrningen Mir aldrig störande tung. 
Bromsarna år utmärkta och tycks vara tillräckligt 
slitstarka för det extra arbete friltjulet åsamkar dem. 
De kräver relativt högt pedaltryck, dma-k inte högre 
än att även en spenslig kvinna bör kunna tvärstoppa 
vid behov. Saint alla frontdrivna bilar bör Saaben 
Icao med gaspadrag genom kurvorna och den tekni-
ken är inte svär att lära. Sedan katt nian fullt ut-
nyttja vagnens förmåga att nå medelfarter sam ligger 
(orv:mamk nära den maximifart man anvander. 

På Inivudviigar med smältande snö — mycket halt 
före alltså — gick det lira att hålla et medelfart på 
NI km/I tia vanliga däck utan stiökedjor, varvid 80- 
km-strecket aldrig överskreds. Ett skicklig förare bör 
på sommarvägar kunna hålla medelfarten kring RO 
kni/t med denna vagn, vilket år en hel del med en 

Ilie slitstyrka byggd 3/4-liters motor. 

Alltefter smak ta brådska katt man använda 00, 
80 eller 911km/1 marschfart. Det uppstår ganska kraf-
tigt resonansljud i vagnen mellan 80 och 90, :  åter-
k lllll mer några ögonblick varje gäng fartmätaren pas-
serar ett skarpt avgränsat bastighesområde. men det 
år ingen som /helst svårighet att Lilla farten strax 
Over eller strax under denna »störningsnivås. Ett del 
eitglielaggniugar, särskilt smågatsten, framkallar 
lirtunljud i vagetskorgett. men den egenheten har 
inanga bilar med självbärande karosseri. 

Acrelerationen på direkt vaxet är med hänsyn till 
motorstorlek och vagnvikt anntärkningsvårt lura, sär-
skilt i fartmätarens mellanregister. Motorn ger stort 
vridmoment vid måttliga varvtal och segdrar tumarkt 
i stigningar. Den har många konstruktionsdrag som 
tyder på tålighet ma-11 betydande livslängd. Dit hör 
inte  st den låga kolvhastigheten, som är 10,0 in/sek 
vid 90 km/t. 

På tvåans vaxet får man bästa >dragets mellan un-
gefår 25 och 50 knt/t, men eftersom maximifarten är 
ca nä på den växeln kommer den föga till användning 
på huvudvagar. l'å direkt n äxel visade sig vagnen 

accelera fromt 50 till 80 knt, , t pa ca 17 sek_ ett siffra 
som bör vara tillräcklig för ett stor procent bilister. 

Tvåtakts lllll torns stora enkelhet och låga underhålls-
kostnader uppväger i mångas ogint dess något minda e 
sinnlighet vid laga varvtal och <less sinåpentrande av-
gasljud. Dessa karakteristika har hos Saab-92 dam-

pats ned och det år mest ett vanesak 0111 man   
dem irriterande eller inte. 

X'arniesystemet i Saab-92 år utan tvekan bland de 

ef fektivå.e vi provat, hade vad beträf far temperatu-
ren i vagnen och indriliet hos vindrutan. Det arbe-

tar med uppe:trind friskluft och fört-faller att räcka 
väl till för svenska högvittterförhållandem 

Någon direkt svag i 	kl hos vagnen kunde vi inte 
uppiackit under vår IS mils provtur, men den skulle 

man tvekan vinna på ett sankning av ljudnivån — 

vagljad, mekaniska ljud och resonansljud orsakade 

av motorn. 

1 timligt och mycket sir Saab-liden utomordentligt 
tilltalande och den förefaller att vara gml valuta för 

pengarna. I ten ger snabb, saker itch ek llllll misk lands-
vagstransport för af färsfolk sxl mindre familjer. 



Deltagarlista UMEÅ: 

Anders Johansson 

Kjell Lidström 

011e Larsson 

Ulf Henfridsson 

Bertil Jungehell 

Stefan Boberg 

Curt Jonsson 

Utan körklara bilar: 

Kent Persson 

Tage Ahlgren 

Nils-Erik Werner 

Martin Stenlund 

Gunnar Sundgren 

Ö-vik 

Ö-vik 

Umeå 

Hällnäs 

Gunnarn 

Lövängar 

Umeå 

Ö-vik 

Umeå 

Umeå 

Umeå 

Umeå 

9212..54 

92B-53 

93F-60 

93A-57 

96-63 

96-61 

96-SP-65 

93-57 o 58 

93B-59 

93F-60 

93-59 o 96Sp 

VC-66 

Väl mätta till en toppenträff nästa år igen. 

Martin Stenlund 

Deltagande bilar fr v 

Kjell Lidströms 53:a 
A Johanssons 	54:a 
U Henfridssons 57:a 
011e Larssons 60:a 
B Jungehells 	63:a 
Curt Jonssons 65:a 

Anders Johanssons fina 92 B 54 

som varit med alla fem år. 
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SAAB-träffen i U1'.*EA 6/9-86  

En vecka senare än vanligt, och i skuggan av älgjakten, avhölls 
årets 2 -taktsträff i UMEÅ. Detta betydde att vi fick avvara Rolf Broman 
som har skött om träffen alla år, eftersom han befann sig norrut i 
fjälltrakterna för att fylla frysboxen för vintern. Kanske en del 
andra uteblev p.g. av älgjakten. 

Alltnog, träffen arrangerades av Curt Jonsson och undertecknad, 
och vi höll som vanligt till på SAAB-ANA som välvilligt ställde upp 
och höll lokaler samt bjöd på goda smörgåsar som förfärdigats av Rolf 
Bromans händinga hustru. 

Vi hade relativt tur med vädret, soligt men blåsigt. Dagarna före 
och efter träffen bjöd på mycket dåligt väder. 

Antalet deltagare blev ca 15 med 7 bilar. Glädjande var att det 
i år fanns med två nya bilar som just blivit färdiga. 011e Larssons 
93-F 60 och Ulf Henfridssons 93-57. Vi pratade, fikade, utbytte tips, 
gjorde en del affärer och hade allmänt trevligt. 

Fram på dagen anlände Sune Strömberg för att göra ett reportage i 
Classic Motor i något nr innan jul. Efter fotograferingen och lite små-
prat erbjöd sig Sune att visa lite diabilder från en del av Umeå veteran-
bilsällskaps rallyn, och från firandet av bilens 100-års jubileum. 
Detta blev mycket uppskattat, tack Sune. 

En omröstning av finaste bil hölls och den vanns av 011e Larsson 
93-F 60. En röd superfin bil som han just hunnit få in ett nytt innertak 
i. Som pris erhöll han en liten hydraldomkraft som uppmuntrar till nya 
stordåd. Tyvärr saknar 011e fina sidoklädslar i framdörrarna, så om någon 
har två passande, hör av Er till 011e på tel 090/118680 dagtid. 

Pris för längsta färdväg gick till Bertil Jungehell som med sin 96:a 
kört nästan 50 mil t.o.r. för att deltaga på träffen, och hans pris blev 
en behändig utegrill som uppmuntran. 

Ett stort tack till SAAB-ANAs chef Urban Kasström som ordnade de 
fina priserna. 

Som avslutning bestämdes att år 1987 ska vi försöka köra ett litet 
familjerally i samband med träffen och även inbjuda Sonettklubben för 
ett gemensamt deltagande. Det skulle passa bra då Sonetterna blivit 
riktiga samlarbilar, och det borde finnas minst 10 bilar i vårt område. 

Det känns mycket roligt att kunna konstatera att det är ett flertal 
fina bilar, aven MonteCarlo och Sportar, på gång inom klubben. När alla 
projekten kommit ut ur garagen kommer vi att ha många fina gammelsaabar 
här i Norrland. 
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Den här bilen köpte jag av en 
bilskojare med kontoret på 
fickan för 4.500kr. Jag tror 
det var 1965 och bilen hade 
gått 20.000 mil. Karossen är 
byggd I ett skjul 1 Linköping 
och har baklucka av aluminium. 
Bland det första jag gjorde 
var att volta med bilen, men 
skadorna blev inte så stora, 
utan inskränkte sig till fram, 
skärmarna,torpeden och en bak-
skärm. Den enda rost som har 
lagats fanns i ena inner-
skärmen bak. Motorn har jag 
bytt eftersom det var en 750cc 
borrad till 850cc. Alltså en 
93:a motor med 8-bultad topp, 
fullständigt omöjligt att 
hitta packningar till en sån. 
I övrigt är balkarna fyllda 
med stenkolstjära och dörrar-
na med olja. Till dags dato 
har 95:an rullat över 40.000 
mil totalt, varav hälften 
som slit o slängbil i min 
fiskeodling. 
Chassinr? 
8 såklart, världens äldsta 
rullande SAAB 95:a. 
OBS; Som dessutom INTE är 
till salu. 

Hälsningar 

Wall 

Fiskodlare någonstans i Sverige 

Reportrar: KG (red) Yngve (ordf) 
Foto: Lasse Eriksson 

Upp  tH1 12 " 

SMARKS1RAFF 1 LOKA BRUNN 

av Göran Blom 

Den här resan startade ungefär som när 
jag skulle åka till Danmark men med den 
skillnaden att nu skulle fru och tre 
barn med. Resan upp till nattuppehållet 
gick bra, för när både farmor och svär-
föräldrar finns där uppe blir ju barn-
vaktsproblemen minimala. 

Jag förstår om de som körde dit för 
första gängen undrade om de verkligen 
var på vägen till Loka eller om de var 
på en åker och åkte. I och för sig är 
ju naturen vacker och "konna" gick ju 
där förr. Jag har kört där i 25 år och 
vägarbete har det alltid varit. Troli-
gen har gubbarna aldrig hittat tillbaka 
till samma vägbit någon gång. 
Men se, helt plötsligt öppnar sig en 
helt ny värld, skogen öppnar sig, löv-
träden tar över, asfalt på vägen och se, 
en liten by av trähus speglar sig i 
vattnet. Där finns handelsboden, kaf-
fet, kyrkan, badhuset och hotellet. 
Vi är framme: Där står trevliga funk-
tionärer som tittar in i bilen. Hur 
många barn har ni i bilen ? Vips var-
sågod här får barnen var sin ryggsäck 
och jag en mapp fylld med presenter 
och information om träffen. 

Sa var det dags att köra rally-rundan. 

Vi var uppdelade i två grupper där ena 
hälften körde i högervarv och de andra 
i vänstervarv. Resan för min del star-
tade mot Grythyttan, längs sjön Torr-
varpen. Vi passerar det gamla skiffer- 
brottet där många tak har sitt ursprung. 
Man skall heller inte glömma den fina 
bruksmiljön i Grythyttan, även om.det 
idag mest är känt för sin kyrka och sitt 
värdshus. Därefter körde vi söderut på 
den gamla banvallen långs S. Torrvar-
pen. Vyerna där är fantastiska då man 
ser hur inlandsisen format naturen. 
Snart var vi framme vid Sirsjön. Där 
var vi många som stannade för att rasta. 
Gick man upp på kullen och tittade ner 
på badplatsen flög tankarna till någon 
journalfilm från 50-talet, som berättade 
om en utflyktssöndag i solskenet. Där 
fanns folkvagnar, DKW, Panhard, Renault 
och SAAB:ar. När kaffet och mackorna var 
slut fortsatte vi mot Mosserud och dess 
fina backe. Där har många bilars moto-
rer skrikit efter hjälp, då deras herrar 
gjort allt för att få ut någon extra 
hästkraft. Men idag är de forna back-
tävlingarnas tid förbi. Dock kunde man 
föreställa sig atmosfären hos entusias-
terna på 20- 30- och 40-talet när man 
åkte upp. Jag undrar om det inte också 
luktade lite bränd olja, (frugans kom-
mentar). Så kan väl dock inte vara fal- 
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Till sist ett tack till alla som sett till 
att träffen kunde genomföras, för man hade 
verkligen lagt ner mycket jobb för att vi 
andra skulle få komma till ett dukat bord. 

Det enda smolket i bägaren var nog orkes-
tern, som skulle spela dansmusik på kväl-
len. De enda som njöt var nog de själva. 
För visst kan jag vara med och jamma till 
småtimmarna men då skall det inte finnas 
publik som försöker dansa. Som det nu var, 
hade nästan alla gästerna försvunnit inom 
en halvtimma, förutom några entusiaster 
som försökte dansa. Så om det skall vara 
dansmusik vid nästa träff, försök att kol-
la upp bandet i förväg ! 

Som helhet var det ett lyckat arrangemang 
och om vi har möjlighet så återkommer vi 
till nästa träff. 

P.S. Då skall jag skicka ut fruga för att 
svara på frågorna. 

let med en VW ? Väl uppe på toppen med 
utsikten över rullstensåsarna och skogs-
tjärnarna med sina vattendrag och flöden 
fran mossarna är den svenska naturen här-
lig. 
Dags för resans sista del, som kördes på 
den gamla kungsleden mot Loka. Förr byttes 
oftast hästarna ut mot nya men vi hade ju 
i alla fall mellan 10 och 15 fler, varför 
våra kunde användas även för hemfärden. 

Ja då var det dags för den fina middagen 
med prisutdelning till alla duktiga eki-
page. Prisbordet var verkligen magnifikt 
och med många priser. Vi var några stycken 
som satte oss vid bordet längst in. Vi ha-
de kommit fram till att det nog inte var 
några.priser som intresserade oss, därför 
hade vi ju bara kryssat lite hur som helst 
på frågeformulären. Vi ville ju inte ta 
priserna från alla andra (det är visst 
fler än jag som trott eller sagt till fru-
gan att man kan det här med veteranbilar). 

Denna artikel har plankats från VWHK:s klubbtidning Folkvagnen. 
Vi har förstås deras tillstånd till detta, och framför vårt varma 
tack till VWHK'och hoppas vi kan hjälpa till med liknande sak nån 
gång i framtiden. 

Från SSR var Börje Eriksson och Yngve Ekberg med och arrangerade 
denna härliga träff för gamla bilar med max 1200 cc i motorn. 
Bland ca 70 deltagare var det 15 2-taktsSAABar, och SSR var i klar 
majoritet över de andra märkesklubbarna. 

Vi får se om det blir någon Upp Till 1200 träff 88, för det är en 
dryg historia att ordna allt till en sån här träff. Den stora re-
spons a=ngörerna fick av ca 150 bilentusiaster med 68 bilar, 
(2 FIAT 500 ägare från Göteborg tyckte att våra 50-talsvägar på 
80-talet var mycket sämre än vad de hade upplevt och därför vägrade 
de att köra rallyt, svagt tyckte vi arr. och erbjöd gubbarna från 
Götet att självn anordna 88-års träff på Torslanda Flygfält, men 
av någon anledning blev de sura och förblev så hela helgen)nå, det 
blev en lång parantes, jo responsen gör nog att det blir en träff 88 
i alla fall. Men då hoppas vi slippa klagande sura Fiatgubbar som 
inte kan tänkas att göra ett handtag själv för en lyckad träff.  

Kort rapport från LaMP:s årsmöte i Stockholm 11 okt-86  

Detta var dagen då SSR:s öde skulle avgöras. Skulle vi 

få bli medlemmar i MotorHistoriska RiksPörbundet eller 

ej. Bland över 100 medlemmar från 70 klubbar i Sverige 

hade undertecknad äran att på darriga ben stappla fram 

till talarstolen och presentera vår klubb. Det gick tyd- 

ligen hem hos de församlade, för med ett rungande JA god-

kändes vår ansökan, och sedan 861011 är SSR medlem i LMRF. 

Det kändes skönt för det är en av styrelsens stora åtaganden 

under förstaåret 1986 som vi gick iland med. 

Helgen den 5-7 mars 87 ska 2 ev 3 man i SSR på kurs med 

Folksam och ME till Helsingfors, och lära sig hur man 

"besiktigar" våra äldre SAABbilar. Detta för att våra 

medlemmar ska få den åtråvärda veteranförsäkringen till 

sina pärlor. Det är en helförsäkring för endast 278kr/år. 

Till besiktningsmän har utvalts: Hasse Eklund Enköping, 

SAAB-Janne Johansson Borgholm samt Bertil Maununen Örebro. 

Killar som redan har behörighet är l.artin Steillund Umeå och 

richael lcttersson Linköping. De är också medlemmar i 

Sonettklubben och har lovat hjälpa oss i S2R, 

Ovanstående grabbar känner nog många av Er igen som mycket 

kunniga när det gäller 2-taktare, och den geografiska sprid-

ningen blev också rätt bra. Vi kan nämligen bara ha med max 

3 man på denna kurs i år, så till nästa år får vi skaffa 

fram lämpliga kandidater från t ex Malmö + Göteborg + Sunds- 

vall. Då kan vi täcka in ännu större del av vårt avlånga land. 

Vill Du veta mer om försäkringen kom till vårt årsmöte i 

Örebro den 14 mars kl 11.30 eller ring någon av försäkrings-

grabbarna efter  de har gått på kursen. 

    

Yngve Ekberg 

 

   

  

"Ett träd bör värderas efter sina frukter, 
inte efter sitt lövverk" 

      

MUS ENGELSKA SMABILSREGISTER 
PANHARDKLUBBEN • DKW RINGEN 
SVENSKA LANCIAKLUBBEN • VW HK 

SVENSKA CITRONKLUBBEN 
SVENSKA BORGWARDKLUBBEN 

CLUB RENAULT TAR • CLUB 4 CV 
SAABREGISTRET • FIAT REGISTRET 

    

LOKA BRUNN 
31/5-1/6 1986 
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"Information är något man skaffar sig, 
inte något man får" 

Till Er i SSR som har mer än en 2-taktsSAAB. 

KALCUSC 
7ill 
ARSMÖlje 

VAR ? Vivalla Centrum, Örebro. Vi träffas i år igen 

i ungdomsgärdens lokaler. 

NÄR ? 14 mars 11.30 

Igormation kommer att ges angående ORF-

försäkringen från våra nyutexaminerade 

besiktningsmän som varit på kurs 5-7 mars 

hos när/Folksam. 

Ställ upp och kom till Örebro den 14 mars. 

VAIKOLIIN önskar styrelsen 

För att medlemsregistret ska kunna hållas ajour hela tiden, 

måste vi få reda på vilka SAAB:ar Ni medlemmar har i Er ägo. 

Skriv ner följande uppgifter och skicka dessa till klubbens 

boxadress: SSR Box 3036. 691 03 Karlskoga 

1. Regnr 	Finns inget nytt använd det gamla, 

2. Chassinr 

3. Modell 

4. Årsmodell 

5. Färg 	Gärna med färgkod ex. GW2. 

6. Skick 	T ex reservdelsbil, orenoverad, renoverad 

eller originalskick. 

7. Anmärkn. T ex soltak, saxomat eller andra egenheter. 

8. Gammalt regnr Ej nödvändig uppgift. 

SAABar till salu 

92-55 nästan rostfritt ren.obj avställt 76 motor går runt Fris 1.500:- 

93-58 1 ägare 58-E2 därefter avställd bruksskick lite rost, dålig lack, 
1 kolv dålig, extra inredn medföljer+pärm med gamla papper 3.500:- .  

96-62-Helt rostfri Avställd 80 Höger hjulhus fram måste bytas efter 
krockskada.013 endast gått 4.700mil Framstolar + tank saknas. 
Här har den händige ett lättmeckat objekt för endast 2.500:- 

96-63 Rostlagad i samtliga hjulhus endast lite under baksätet återstår. 
Avställd 85 bruksskick behöver ny lack + krom + inredning + över-
syn av bromsar. Motor + låda i bra skick. Pris 1.500:- 

Bilarna står i vinteride i lada 5 mil från Stockholm och kan visas efter 
överenskommelse. Transport kan ordnas då jag har eget bilsläp. 

Ring eller skriv till Yngve Ekberg Fotbollsvägen 13 141 40 Huddinge 
Tel: 08-7742885 hem, 08-880120 arb. 



Säljes: 96-62 Bra renoveringsobjekt. rris: 1500kr eller högstbjudande 

ikael 0586-509 99, 519 36 en 
tat 
:or 
lår 

Xöpes:En fransman som jobbar i Norge önskar köpa en helfräch,rostfri 

96-V4,1976-80 års modell som har gått högst 6000 mil. 

Skriv på engelska till : Gilles Haeffele i.Rebacken 13. 

4000 Stavanger.Norway. 

Köpes:Till 96-62:Orginal plåtskärmar.Kederlister,sargar och tätmingar till 

blinkers fram,Stötfångarhorn,dörrtätningslister,klocka,innertak och 

nya diagonaldäck med vit sida. Ring Sven Carlsson.Te1:016/351602. 

Köpes:Dörrklädsel till röd Saab 93 P. Ring 011e Larsson.Te1:090/193065. 

Köpes:Verkstadshandbok till Sport-64.Fina skärmar till 93 B.Sportframskärmar. 

Galon och tyg till röd/grå Sportstolar.Ring Martin Stenlund.090/32339. 

Säljes:Massor med delar till alla olika modeller.Ring och fråga. 

Kristian Gerdtsson.Te1:046/257003. 

Säljes:Diverse delar,både nytt och begagnat.Hör av dig till: 

Mikael Qvist.Te1:0502/320 80. 

Säljes: SAAB 92 B-54 Bra renoverings objk- V Svart 

SAAB -  92 B - 54 Grå Sämre objekt 	Peter 0141-583 76 

Köpes: Bra höger dörr Verkstadshandbok (Kopia) 

Anders 08-77 OI 04 0 

Köpes: Trimmad motor till kort eller långnos även delar 

rallystolar plasthuv mm mm Malte 031-13 62 38 (kvällar) 

Köpes: till SAAB 96;a Högerdörr Tvåtakt Bra skick 

Säljes: Till 96-60-64 Fabrikstrimmat motorblock Fris: 350KB 

SAAB 92, Växellåda Pris: IOOKR Topplock Pris: 50 KR 

Kjell 0243-310 93 

Säljes:96,66:a.Gul med Sportratt och alufälgar,orginal medföljer. 

Plus en massa delar till olika modeller.Ring till: 

Göran Svensson.Te1:0345/II6 78. 

OBS.Saab 95.Årsmodell 1968 i nyskick säljes.En mycket ovanlig pärla. 

Hör av dig till Fredrik Ehrensvärd.Te1:0485/III 61. 
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Köpes/Bytes:Önskas:Littratur om Saab GT 850.Tempmätare,Fahrenheit. 

Fjärrljus till trubbnosSport.Taksökare.Saaboljepump.Alla gamla 

tävlingstillbehör av mycket stort intresse.Finnes:Komplett listsats-

till Sporten.Speedpilot till 93 GT.Sportemblem.m,m.Ring till: 

Peter Johannesson.Te1:0586/564 75. 

Prostelids Reklam& Import säljer: Tröja med text: Erik Carlsson Fan Club, och på 
bild- en kortnosen från MonteCarlo 63. Svart tryck på vita T-shirts. Storlekar: 
6-Går, 10-12år, S, M, L, XL. Pris endast 50:-/st. Samma motiv finns på dekal, 
gul dekal med rött och svart tryck. storlek 12 X 12 cm. Pris endast 10:-/st. 
Tilläggstext under bilden: Monte Carlo Rallye 1963. Märkesnålar med gamla SAAB-
emblemet i emalj finns till salu för endast 20:-/st. En samlarserie är på gång 
med olika SAAB sportvagnar som motiv. Det gäller nyckelrinpar och första motivet 
är SAAB SONETT 1. Blått tryck på vit botten. Jättesnygga. Säljes i 5-pack för bara 
25:-/sats. Upptryckta endast i 200ex. Vid ev nytryck trycker vi i annan färg. 
Du som vill beställa något av ovanstående saker sätt in pengar på PG 481 35 74-3 
och jag skickar Dig det Du prickat för så fort jag kan. 
Hälsn Lennart Frostelid Fryxellsgatan 1 680 71 Björneborg 	(Betald annons) 
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3A 
2L: 154 

TEL 1  

?-äljes:77.n 9•:a av 60 :7:rs noch:11 Svart i bra skick Håkan 046-15 07 99 

7' 

Köpes : En HÖGER framskärm till en SAAB 96/62:års modell 

Gösta 011-13 25 32 

Diverse: strönummer av SAABS tidning "ANA-NYTT"och "Bilen idag" Köpes /bytes 

HASSE 0171-31543 

Säljes : En styck motor till en SAAB 66:a tre förgasare komplett 

HÖGSTBJUDANDE Richard 013- 17 55 74 

Säljes: SAAB 93 B DE LUXE, 1958 Saxomat,i ett ypperligt fint 

skick orginal, 9000 mil. 	Mats 0472/255 18, 220 30 

gäljes: Monte carlo block mod separat oljepump och fyra stycken 

fyra bults fäljar 	Tommy 0752/155 24 

Säljes: en slyek SAAB 96-66:a Helrenoverad PLUS diverse delar till lång 

och kortnos 	Arne 0158/122 94 

,\*V1313 4 • 

3 	, 

	

%. .... 	1 

HJÄLPT Hjälp mej att få min Monte carlo klar en 850 av C6 årsmodell 

Bar du delar som du vill sälja ring mig Bosse 0303-786 26 

Bytes: Röd-grått baksäte komplett i 99,9 procentigt skick,till sport 

bytes mot dito 93 GT Jan-erik 	0620-215 84, 112 96 
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5AMI rött smal 
Av GuNiAlt fl SlÖGREN. 

s : 0.5 kit. 
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VILL DU köPA Nfigh PRYLAR 
kohnnull VdRfiN ulbrioRDENTLi 6A 
CLUB SI-0P INNEHMIRE: 

\/‘ 
" etik Ftti &em \ 

. 	51 SiaVDC 
0560/603 07 opera 



FAKTA 
Utställningslokal: 	Frescatimässan, Stockholm 
Utställningstid: 	 15-20 april 1987 
Inflyttning: 	 14 april 1987 
Utflyttning: 	 21 april 1987 
Besöksadress: 	 Svante Arrhenius väg 4 (Frescatihallen) 
Lastinfart: 	 Svante Arrhenius väg 4 (Frescatihallen) 
Telefon till mässan: 	14-21 april 08-15 27 00 
Öppettider: 	 10-18 
Arrangör: 	 Picko Troberg Expo KB 

Björnnäsvägen 6, 113 47 Stockholm 
Tel. 08-1600 85 

Projektledare: 	 Anders Thorslund 
Utställningskommissarie: Picko Troberg 
Monterhyra: 	 425:—/m 2  exkl. moms 

Bakgrundsväggar ingår ej 
Monterförsäljning: 
	

Anders Thorslund, tel. 08-16 00 85 

     

TEKNIKENSVÄRLD  

 

     

        

32 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

