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SAABmanfattning 
Ordförandens samlande tankar 

 

Hejsan alla SAABvänner. 

Nu är vi inne i 90-talet, kanske det sista decenium som 

vi har möjlighet att köra med våra dyrgripar. Detta kan bli 

verklighet om våra politiker och miljökämpar får sin vilja fram. 

Vi har tagit en seger hittils på byråkraterna som fick 

backa på förslaget om avgasrening m.m. som jag skrev om i 4-89. 

Personligen tror jag att detta bara är en början till en kamp 

mellan bilintresserade och myndigheter, och var den ska sluta, 

ja det vet vg; ingen än så länge. 

Men ni.kAV,ar till nåt roligare. Vi i SSR säljer kolvar som 

vi inte en:t.bias.lonat drömma om. Kul att Ni var så snabba att sän-

da .4.4estä7,45ingen så fort. Och många kartonger kolvar lämnar 

TidähR.I .M.yarje dag fortfarande, det bådar gott för framtida 

nytilr'kningar av annat slag som är på gång. 

Vi verkar ha slutat med tuffa, kalla och långa vintrar i 

detta land och det är ju både trevligt och inte trevligt. Vad 

menar jag nu? Trevligt för då behöver vi inte ställa av fin-

bilarna för vintersömn, bara att köra året om, mindre trevligt 

för att det är så kul att halka omkring i en SAAB på vintern. 

När Ni läser detta bör vi ha klarat av årsmötet i Nyköping. 

Vi får väl se vad stämman väljer för styrelse, om Anders Tunberg 

fixat lika goda mackor som förra året, om.... ja detta skriver 

nog någon i nästa nr (om vi har någon redaktör då). 

För egen del hoppas jag att mitt riktiga foto sitter högst 

upp på denna sida, och inte det censurerade kort från en ham-

burgerfest som redaktör KG grävt fram för att själv se snyggare 

ut på kommande bilder av honom själv. 

Avslutningsvis vill jag önska Er alla en härlig mekarvår, 

och hälsa Er alla välkomna till SSR:s träffar i sommar. Skruva 

duktigt nu så vi ses på någon tillställning. 

Hat bra hälsar 



ÄN FINNS DET LADOR 
Annonsen på franska i oktobernumret 1989 av tyska biltidningen MORKT anmälde 
en 92:a, en 96:a första modellen samt en SAAB Sport till salu på ett telefon-
nummer någonstans i Frankrike. Äldre Saabar i Frankrike hör ju inte till de 
vanligaste företeelserna, även om det lär finnas en och annan importbil, en-
ligt den Franska SAAB VETERAN KLUBB. 

Driven av egen nyfikenhet och tillräckligt bevandrad i franska för att klara 
av en diskussion om Saab på detta ädla språk, beslöt jag att utforska fenome-
net närmare. Vidare påhejad av några Schweiziska Saab 92-entusiaster, som 
tydligen haft en försteplats i skolan vad beträffar franskan, började jag 
ringa på annonsen. 

Jag försökte åtskilliga gånger och först en söndag i mitten av oktober sva-
rade annonsören, Oatric. Jodå, han hade en fin 92:a, vilken årsmodell visste 
han inte exakt, och en likadan reservdelsbil att sälja för 25.000 franska 
franc. Som bekant står francen i paritet med svenska kronan. 92: an hade 
blästrat och grundat karosseri, ny motor, växellåda mm och behövde, i prin-
cip, bara lackas. Vidare fanns en fin och körbar 96:a, återigen ovisst vil-
ken årsmodell men väl en kortnos, också med tillhörande reservdelsbil för 
samma pris som 92:orna. Sporten, som var nyvärdig, var tyvärr redan såld 
till en kille i Marseille för facta 32.000. Dessutom hade Patric samlat på 
sig åtskilligt med delar, bl.a 3-förgasar-arrangemang till Saab Sonett II. 

Själv har jag tillräckligt med Saabar och då sporten redan var såld var ju 
detta egentligen inget för mig. Trots detta fanns nyfikenheten kvar. De där 
3-förgasarna kunde ju vara "bra att ha". En vecka senare ringde jag upp 
Patric, fick hans adress till en liten by sydväst om Dijon och bestämde 
möte med honom vid middagstid följande lördag. Avståndet från "vår by" 
Blonay i Schweiz till Dijon är ca 300 km, så det var inte alltför av-
lägset. På cirka 3 timmar skulle man kunna vara där. En av fördelarna med 
att bo i ett litet land som Schweiz är att inom 1-2 timmar kan man nå 
de flesta kringliggande länderna. 

Lördagen kom med strålande väder och för en gångs skull var hela familjen 
överens om att utflykten till Frankrike kunde vara intressant. Den tidigt 
anträdda resan gick via lausanne och den alldeles nybyggda motorvägen till 
YVerdon, som upptar högsta Schweiziska vägstandard. Väl över på Franska 
sidan uppe på Juva -bergen mötte vägar med fransk dock mindre hög standard, 
dessutom hade regnet börjat strila så smått. 

Att färdas på okända småvägar i Frankrike i regn är inte det lättaste. 
För det första kör folk mer tempramentsfullt, för det andra är skyltning-
en uruselt eller rent av obefintlig. Finns vägskyltar står det oftast mitt 
i korsningen eller efter densamma. Mörker på okända vägar är man rent för-
lorad eftersom vägbelysning också är en lyx. Kanske behövs strömmen för att 
lysa upp gatorna i Paris. Vägskyltar i mitten av korsningarna var förmodlig-
en praktisk på den tiden man färdades med häst och vagn och hade tid att få 

syn på dem, inte med dagens trafiktempo. För att ytterligare klaga på 
franska vägstandarden, verkar många av småvägarna inte vara annat än 
upptraffipade kostigar, som asfalterats. Mån förlorar oerhört med tid 
med att behöva passera alla småbyar och städer. Motorvägarna är dock 
bra, men ofta belagda med höga vägavgifter. 

Nåväl, regnet som tilltagit i styrka hindrade framfarten och vi såg 
inte mycket av de annars så vackra vindistrikten söder om-Dijon, 
Beaune m fl. orter. Ca en timme senare än beräknat hittade vi fram till 
Patric's by, som låg där sömnig och med 7-8 hus utslängda i ett flackt 
och trist jordbrukslandskap. Patric's familjs hus var lätt att hitta, 
eftersom det var det enda som omgärdades av gamla citroener, cyklar och 
annat bråte. I ett skyltfönster bland ett otal cykeldelar ståtade 3-för-
gasarna till Sonett II. 

Patric's far, typiskt fransk äldre gentleman iförd korta blåbyxor, basker 
moustache och cigarr mötte på trappan. Inne i den lilla del av huset som 
utgjorde bostad, fann vi Patric glatt ätande lunch. Typiskt svenskar, hade 
vi glömt att Frankrike är i princip stängt mellan kl 12-14, då man äter 
lunch och ej vill bli störda. 

Efter att ha visat 3-förgasarna, som enligt Patric var nya, ville vi till 
Saabarna, som han förklarade stod några annanstans. Någon kilometer däri-
från helt ensam ute på en åker stod den,LADAN. Då vi halkade oss fram i 
leran mot LADAN förklarade Patric att han också hade mycket delar, allt 
nytt, Nouveaux, Nouveaux.... Att ladan kunde gömma en och annan Saab vitt-
nade bitarna utanför om. En ilsket gul 96:a kortnos ståtade på toppen av en 
hög med tegelstenar. Bakom den en diskret ljusblå 96:a-65 med SBI:s besikt-
ningsmärke från 1975 på rutan. Regnet vräkte nu ner så det gällde att snabbt 
komma in och få se härligheten. 

Synen spm mötte oss var chockerande. Som i en gammal dammig gravkammare från 
en skräckfilm stod 4 bilar täckta av damm och med ett och annat spindelnät 
mellan dem. Bilarna, som utgjordes av 2 st 92 B, en 96:a-64 och en Sport-65:a 
var alla med undantag av 96:an rena renoveringsobjekt, dock kompletta. På 
höskullen fanns, i mörkret, ett otal skärmar, inneskärmar, motorhuvar, 
bagageluckor, stolar, bakaxlar mm, mm. passande modellerna 92-96. I ett hörn 
av ladan låg 5-6, en gång i tiden nya oanvända motorblock, minst 2 sport-
block, vevaxlar, kolvar, förgasare allt i en salig röra och kraftigt rost-
angripet. Nytt, nytt upprepar Patric. Denne entusiast började samla på sig 
Saabar och delar för ca10 år sedan från när och fjärran, men har tyvärr
förvarat sina ägodelar i alldeles fel utrymme. Motordelarna var i princip 
värdelösa, men kanske en 92:a och en 96:a kunde räddas åt eftervärlden utan 
alltför stor arbetsinsats. 

Patric's 92:or, med Chassinummer 14238:och 17307, kom kuriöst nog från 
Marocko och -utgjorde alltså I% av de ca 200 bilar, som enligt Björn 
Etik Lindh i Saab Bilarna de första 40 åren - " sid 45" hamnade där tack 
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ÖREBROTRÄFF MED CLASSIC MO OR FESTIVAL 

vare en ytterst aktiv agent i Casablanca. Till Frankrike lär det ha 
varit svårare att importera 92:orna, då det begav sig, enligt samma källa. 
Patric påstod att hans 92:or var dom enda kända i Frankrike. Den Franska 
Saab Veteran Klubb med Säte i Pontorse säger sig dock ha ca 40 medlemmar 
allt från 92-97. Detta återstår att utforska dock. 

På frågan om Patric har eller har haft spekulantet, berättar han am 
korsikanen. Denne moustachprydde man, boende på ön Korsika och enligt 
vad han själv sagt äger en Saab Sonett II 2-taktare, kom på besök och 
ville köpa rubbet, innalles 7 bilar och alla delar. Han avtalade tid för 
att komma och hämta allt per lastbil, men dök aldrig upp. En och annan 
-Schweizare hade också hört av sig, men ingen tillräckligt modig för att 
göra ett besök. 

I mitt fall blev det ingen affär av, och Patric är fortfarande ägare till 
sitt skrot, som han vill avyttra i klump för 60.000 franc. Tre-förgasarna 
skänker han mig om jag hittar en köpare åt honom. Därmed stängdes dörrarna 
och förmodligen kommer ladan att få ruva på sin hemlighet i ytterligare 
många år framöver. 

Många Hälsningar från 
Lennart Jarenbäck 

Hej SAAB-vänner! 
Boka Pingsthelgen 2-3 Juni -90 för årets Örebroträff. 
Som Ni ser är det nytt datum i år, detta för att följa Classic Motor 
Festival som är förlagt till Ånnaboda fritidsområde denna helg. 
Arrangemangen i Ånnaboda är så många att vi inte tänker hyra 
någon egen lokal. Ingen kommer att sakna det, för vad sägs om 
följande program. 

LÖRDAG 216 

Start på morgonen med marknad och klubbträffar, (vi har bokat en 
separat klubbplats för SSR ). En lugn familjedag att strosa runt och 
bekanta sig med likasinnade. För barnen finns badsjö och djurfarm 
allt i ett naturskönt område. Har vi tur så kanske, kanske det blir 
en backtävling med historiska fordon. 
På kvällen kommer vi att grilla något gott att äta. Ta med en 
köttbit, grillkorv eller något annat som Ni gillar. 
När Ni har ätit kan den som vill motionera bort kalorierna genom 
att uppsöka restaurangen och dansa till levande musik. I anslutning 
till restaurangen finns också en pub. 

SÖNDAG 316 

Start 9.00 med ett veteranbilsrally. De som deltar i rallyt är tillbaka 
i Ånnaboda 13.00 då utställning och Concours de Elegance följer. 
För de som inte deltar i rallyt så pågår marknaden även på 
Söndagen. Salutorg för bilar och MC båda dagarna. 

För övernattning finns flera möjligheter. Ånnaboda har en mycket 
fin camping och stugby. För den som inte vill campa finns ett 
trevligt hotel. Bokning av stugor och hotellrum sker till Fritid 
Kilsbergen te1.019-98660. Säg till att Ni skall delta i Classic Motor 
Festival, för arrangörerna har reserverat alla rum till deltagare. 
I Örebro finns Gustavsvik camping, vandrarhem och många hotel. 
Ett prisvärt hotel kan vara Good Morning hotel vid Gustavsvik 
badanläggning. 

Välkomna till Ånnaboda och en trevlig helg hälsar Örebrogänget. 
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Nils-Olov Jonsson 

har just tagit sig 

igenom hårnålen 

bakom depån på 

Gelleråsen. 

Det känns skönt 

att kunna varva 

ur Saaben mellan 

Tröskurvan och 

S-böjen. 

När man går igenom 

S-kurvan med full 

satsning är det lätt 

hänt att man lyfter 

lite på ena bakhjulet. 

Är det inte ett litet 

segerleende som döljer 

sig inuti hjälmen ? 

6 

HISTORISKA STANDARDVAGNAR 
grupp 2 (under WO() cc) 

I Bakrutan skrivs det,när det gäller tävlingar,nästan bara om den 

klassiska rallycupen.Undertecknad skall försöka ändra på det. 

Jag har varit aktiv racingförare i 18 år,då främst i SSK-serien och 

Sportvagnsmästerskapet med olika MG modeller. 

På hösten 86 tyckte jag att det var dags att hitta på något nytt.I 

depåerna under året hade vi pratat om att få igång en klass för his-

toriska standardvagnar.I aug. arrangerade Bilsportförbundet Jubileu-

msrallyt genom Sverige med "gamla"rallystjänor och i samband med det 

diskuterade man att börja med en serie rallytävlingar för förare som 

var över 40 år och med bilar från 65 eller äldre.Det var i samband 

med att jag var och tittade på rallyt och fick se många tvåtakts Saa-

bar som deltog,som jag bestämde mig.Jag skulle skaffa mig en tvåtak-

ts Saab och köra på bana inte i skogen som alla andra. 

Jag sålde min modsport MG midget och i mitten på november lyckades 

jag komma över en Saab 64 som några överaktiva ungdomar hade slagit 

sönder. 

Under vintern 86-87 renoverade jag bilen och byggde upp den som en 

kopia av en banbil grupp 2 64.Men jag hade en orginal sportmotor i 

den för att den bortlämnade motorn som skulle trimmas var inte klar. 

Nu var det bara ett problem,det fanns inga tävlingar för bilen,där-

för kunde jag inte tävla med bilen under 87. 

Jag fick återgå till MG för att få tävla. 	. 

Till säsongen 88 var det nästan klart till 100% att det skulle bli 

tävlingstillfällen för Saaben,genom att RHK(Raoerhistoriska klubben) 

skulle ta med en klass för historiska standardvagnar grupp 2 före 65, 

om det blev tillräckligt många startande. 

Under 88 fick jag köra vid fyra tillfällen med mellan sex och åtta 

deltagare,jag var tyvärr ända föraren som körde Saab. 

Grupp 2 motorn Var klar veckan före första tävlingen på kinne-kulle. 

Det hade bara -  tagit I år att få den klar!! 

En sammanfattning av 88 års tävlande är att vi var för få tävlande 

med för stora fartskillnader för att det skulle bli riktigt spännande. 

Till 89 års säsong skulle det också bli fyra st.tävlingar och Saab 

deltagandet ökade med 100% genom att Magnus Nilsson från Vänersborg 

tog licens för att kunna tävla med sin Saab. 

Vid första tävlingen på kinnekulle,deltog i klassen under 1000cc 

två Saab och två DKW F12.Jag tyckte Saaben gick som en "påse nötter" 

på träningen,jag kunde inte hitta felet.Men jag hade ändå bästa trä-

ningstid i klassen. 
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När starten gick,tävlingen skulle vara i tio varv,missade jag 

starten och motorn dog,jag fick börja om och kom iväg sist.I kvarn-

kurvan var jag ifatt Magnus Saab och bromsade mej om.Sen var det 

bara ställa in siktet på Sten-Olas DKW.Det tog några varv innan jag 

var ifatt,under tiden hade vi passerat Zolnirs DKW som stod i kvarn-

kurvan utan vänster bakhjul.På start och målrakan lyckades jag pre-

ssa upp Saaben bredvid Sten-Olas DKW men längre kom jag inte.Vi åkte 

ett drygt halvt varv bredvid varandra utan att någon ville ge sig. 

När vi kommer till krönet och högerkurvan på baksidan får jag fel 

spår på grund av att DKWn ligger på utsidan,jag släpper gasen och 

får som ett brev på posten ett våldsamt kast på bakvagnen som jag 

inte klarade av retursladdarna på utan snurrade av banan. 

Det var bara att lägga i ettan och köra ut på banan igen men då var 

jag sist.Jag lyckades köra ifatt och om Magnus igen innan det var 

målgång. 

Nästa tävling var på klassiska Karlskogabanan.Gelleråsen är den roli-

gaste banan att tävla på,det är bara att hoppas det kommer att köras 

fler biltävlingar där när den nu är i Norsk ägo. 

Den här gången hade jag bara andra träningstid,det var Zolnirs DKW 

som hade den bästa tiden,det är en grupp 4 bil som skall vara snabbare. 

Missade starten som vanligt men körde upp mig så jag vann klassen. 

Tävling nr 3 var på Kinnekulle igen.Dagarna innan hade jag fått tag 

på en Lancia-förgasare som suttit i en banbil på 60-talet. 

Motorn fick alldeles för mycket bensin på alla varv,mest i mellan-

registret,jag hade inte några munstycken att byta med,så det var bara 

försöka köra ändå. 

Den här gången skulle vi starta ihop med GT/GTS bilarna.Saaben surade 

ner sig när vi stod och väntade på start,kom iväg sist.Har ni hört det 

förut?Den här gången fick jag ett nytt försök att missa starten efter-

som en GT-bil slog runt i första kurvan och blev liggande på taket så 

man var tvungen avbryta heatet.Vid omstarten gick det bättre men för-

gasaren fungerade inte bra,det var inte .bara för mycket bentin,i vän-

sterkurvorna dog motorn av bensinbrist(flottörnivån).En sak lärde jag 

mig och det är att bensin kyler bra,normalt har motortempen varit uppe 

på rött när man har åkt imål,men nuhade tempraturmätaren knappt rört 

sig. 

Vad kan man då säga efter två års tävlande med Saaben.Det är att und-

er dom 18 år jag har tävlat är nog dom två senaste bland dom roligare. 

Jag måste säga att jag blev överraskad överhur bra väghållning det 

är på Saaben.Det är inte bilens begränsning i kurvorna utan hur myck-

et jag vågar gasa som gäller.Vad som fattas nu är mera fart på rak-

orna. 
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Vad har jag gjort med Saaben för att kunna tävla med den i hist-

orisk racing? 

Först och främnst finns det vissa säkerhetsregler som måste uppfyl-

las.Bilen skall vara utrustad med störtbåge eller bur,huvudström-

brytare,brandsläckare,säkerhetstank.Jag har skurit Jpp orginaltanken 

och lagt i sk.baffelmatria1.1 övrigt har jag bytt stötdämparna,kapat 

fjädrarna,tagit bort krängnin.gshämnaren,tätstegad låda och all in-

redning är borttagen. 

Min önskning inför 1990 års säsong är att det kommer ut flera Saabar. 

Kan man redan nu delta med två DKW och jag vet att det kommer BMW 

700 också,så måste vi bli flera Saabar. 

Tittar man i gamla pogram från 60-talet så ser man att det var tre 

gånger fler Saabar än BMW och DKW ihop. 

Vi syns och framför allt hörs på banorna i sommar. 

Nils-Olof Jonsson 

PS 

Skickar med en kopia på pogram från Velodromloppet 65. 

DS 
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SENASTE NYTT 
Italien har fått en Saabklubb ! En renodlad tvåtaktsklubb för att vara exakt. 
Skriv gärna till dem, de vill gärna ha kontakt med svenska tvåtaktsägare. 
Klubben har två olika adresser: En i Italien för dig som skriver på Italien-
ska och en i England (!) för dig som vill skriva på engelska. Hår du kopior 
på Saabs trimningsanvisningar, skrivna på engelska så vill man gärna ha sådana. 
Rent allmänt kan det ju vara kul att brevväxla med någon likasinnad i ett främ-
mande land. Skriv alltså till Saab Club Italie, Via F. Cavallotti 24,Cologno 
M. se, 20093 Milano, ITALY eller Saab Club Italie, c/o Grange Rd, Chiswick, 
London W4, ENGLAND. Klubbens ordförande heter Mascialino Umberto. 

I England finns det en saabentusiast som heter Ken Dover. Hån har låtit till-
verka röd-grått tyg till sin 92B av 55 (?) årsmodell. Är Du intresserad så kan 
du kontakta honom och ev få en provbit. Adressen är: Mr Ken Dover, 45 Helvellyn 
Street, Keswick, CUMBRIA, CAl2 4EP, ENGLAND. Telefon + landsnummer- 07687 74371. 

Hur många Saab 900 Turbo i combi coupe utförande av 1979 årsmodell finns kvar 
i Sverige ? (Dessa har modellkod SAl209 och beteckningen 900T-5CK-SIM-01) 
Den 1 januari 1990 fanns det 560 stycken registrerade varav 96 var avställda. 
Äger du en 79-turbo med modellkod SAl210 har du en ännu mer ovanlig bil: 318 
stycken registrerade varav 63 avställda. Skillnaden mellan SAl209 och SA 1210 
är okänt för oss som är skadade av tvåtaktsolja. 

I Bakrutan 3/89 kunde vi berätta am en Sonett 67:a som inte hade gått mer än 
100 mil. NU har vi lyckats fått tag i ägare till denna som vänligt nog har 
översänt några fotografier på den krockad67bilen. 

Saab Sonett II 
av årsmodell 
1967. Ch.nr är 
000.172 och bi-
len är i nyskick 
förutom kolli-
sionsskadan i 
fronten. 

Ägaren har för 
avsikt att repa-
rera bilen och 
därför är den ej 
till salu. 

Bilen har. rullat exakt 73.5 mil och krockades 1967. Förste ägaren lyckades med 
detta redan första eller andga helgen och bilen var oförsäkrad. Hån valde att 
betala av lånet och behålla bilen men den kom aldrig att repareras. Nuvarande 
ägaren, som är nummer två i ordningen, fann den 1985 och lyckades få köpa den. 
Ganska dyrt enligt honom själv som för övrigt har några ytterligare sonetter. 
Bilen finns i delstaten Ohio och är ej till salu. (Skulle den bli det vet jag 
vem som var först ....) 

forts. 
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I förra numret av Bakrutan fanns en Sonett med ch.nr  000.059 till salu för 
97000 kronor. Som väntat hade ingen i Sverige råd med den och den såldes 
nyligen till en samlare i Schweiz som f.ö. har fler sonetter. 

Vår medlem i Schweiz, den sanne Saabentusiasten, Lennart Jarenbäck har lyckats 
få fram en del intressant information från den gamle rallyåkaren Paul Macchi 
nere i Schweiz. Pauls första tävlingssonett, som finns på bild i Björn Sval-
iners Sonett-bok, lär ha haft chassienummer 000.005. Detta verkar inte orimligt 
eftersom även 000.004 har funnits i Schweiz inna det finska saabmuseet lade ra-
barber på bilen för en tid sedan. Dessa två bilar hade man kört ned till Sch-
weiz inför visningen på bilsalongen i Geneve 1966. En ställdes ut i salongen 
medan den andga, som var grå (000.004) framfördes av Erik och Pat på en närlig-
gande bana inför församlad motorpress. 5: an kvaddades senare under tävling nere 
i Italien och idag är det okänt om det finns något kvar av bilen. Dock, som 
vanligt, finns det entusiaster som försöker spåra den och förhoppningsvis kans-
ke finna den. °intressantare renoveringsobjekt måste ju finnas ... 

Under hösten 1989 arrangerades den återkommande rallytävlingen Bondesvängen av 
Katrineholms NK. I år fanns det tre tvåtaktare med som föråkare. Tvåtaktsorak-. 
let Hasse Nyberg tog sig runt de fem specialsträckorna med Leif Carneling i 
högerstolen. Hasse hade problem med slirande lameller i sin gula Monte Carlo 
850 av årgång 1966. Dock fungerade den grupp 2 trimmade motorn perfekt. 
Artikelförfattaren, Mäts Jonsson hade dammat av sin vita Monte Carlo 850 -66 
med otrimmad 96 -66 motor under huven. Tillsammans med Asa Carlsson i höger-
stolen lyckades vi ta oss runt till publikens förtjusning. Dock inte helt utan 
problem eftersom en felaktigflottörnivå gjorde att motor inte alls ville gå i 
vänstersvängarna, men roligt var det i alla fall. 
Som tredje tvåtaktsekipage deltog Sören Ohlsson i en tvåtaktare av de ovanliga-
re slaget. Många visste inte alls vad det var för slags bil. Vad sägs om en 
silvergrå tvåtaktssonet av årgång 1967 precis hemkommen till Sverige från Ame-
rika ? Sören lyckades också ta sig runt utan större problem. Vi hade väl varit 
lite oroliga eftersom bilen är sänkt två tum men det visade sig vara gångbart 
även i skogen. Däremot hade Sören dåligt med bromsar på slutet av sträckorna 
eftersom han åkte med vanliga standardklotsar till V4. 

Ett oförskämt roligt lördagsnöje som dessutom inte ännu är belagt med någon 
nöjesskatt. 

I förra numret av Bakruta publicerade vi några rader om nytillverkning av in- 

forts. 
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Tvåtredjedelar av 
tvåtaktarna efter 
tävlingen hemma 
hos Hasse Nyberg i 
Strångsjö. 

Att lamllerna slira-
de kan man utläsa av 
Hasses min. Tyvärr 
kunde inte Sören va-
ra med vid fotogra-
feringen eftersom 
han hade åtagit sig 
en del arrangörs-
uppgifter vid täv-
lingen. 



NATURVÅRDSVERKETS 
LAGFÖRSLAG. . . 

sugningsrör till sonettförgasarna. Ett knappt tiotal intressenter har hört av 
sig och fler är naturligtvis välkommna. Ett insugningrör har skickats till ett 
metallgjuteri som har meddelat oss att man måste ha både en kärnlåda samt mo-
dell för att kunna gjuta dessa. Gjuteriet ifråga kontaktade en modellsnickare 
som skulle kunna tillverka modeller och kärnlåda i trä för 7000 kr + moms. 
Detta är ganksa billigt trots allt men lite för dyrt för oss varför vi under 
våren kommer ett försöka undersöka om priset kan bli lägre om vi väljer att 
låta tillverka plastmodeller. Gjuteriet vill ha ca 400-5001r för gjutningen 
och bearbetningen kommer att kosta en 200-300 kronor. Detta gör att kostnaden 
per insugningsrör ligger på mellan 600-800 kr plus kostnaderna för modell och 
kärnlåda. Den kostnaden per insugningsrör blir lägre ju fler rör som vi låter 
tillverka. Fortsättning följer.... 

I sommar kommer en del träffar att anordnas runt om i landet. Som vanligt skal-
man kunna säga. Tag tillfället i akt och besök någon. Vi vet att det finns med-
lemmar som har lite udda projekt på gång och som förhoppningsvis kommer att se 
dagens ljus under vårkanten. Några lär bli lite utöver det vanliga kan vi ut- 
lova. 

Under sommaren kommer också en av Saabs formeljunior-vagnar att göra come-back 
på svenka racerbanor med. Rolf 'Dumle' Carlsson från Hallsberg som förare. Ett 
absolut sevärt (och hörvärt) ekipage. Rolf har dessutom lånat ut sin Sonett V4 
till Saab-museet i Trollhättan där den kan beskådas. 

Bertil Maununen i Örebro har låtit tillverka gummilisterna mellan dörrsida och 
dörruta på Sonetter av årgång 1966 - 1969. God passform och finnish utlovas och 
till ett verkligt överkomligt pris. New England Sonett Club i USA har också 
låtit tillverka denna list men med ett avsevärt sämre resultat. Behöver du en 
sådan här list är det alltså bara att ringa till Bertil på tel 019-129523. 

Förslag på reservdelar som bör nytillverkas mottages tacksamt. Skriv ner vad 
du tycker borde nytillverkas och skicka det till klubbens boxadVess i Katrine-
holm. Saker som inte finns på Saab men som ofta figurerar på marknader och i 
anonnser kommer inte att bli föremål för nytillverkning under den närmaste ti-
den. 

Till sist: Skruva flitigt med bilarna under den tid som är kvar av vintern så 
att Ni kan avverka många sköna mil med klenoderna i sommar. Varför inte för-
söka köra 1500 mil när ändå myndigheterna tror att Ni gör det ? 

Naturvårdsverkets förslag om restrektivare regler för registreringsbesiktning 
av fordon kom inte att träda i kraft den 1 januari 1990. Orsaken är delvis den 
folkstorm som blåste upp, (myndigheterna drulaiade mer eller mindre i klagomål 
från uppretade bilvänner under den gångna hösten) och delvis de påtryckningar 
som MHRF (som företräder 43000 klubbmedlemmar, däribland oss i SSR) utverkat. 
Man hade ett möte där representanter för MHRF, Naturvårdsverket och Miljö och 
Energidepartementet deltog. Inbjudna var också några av landets större motor-
tidningar. Vid det mötet framkom det att Valfrid Paulsson och hans Medarbetare 
på Naturvårdsverket hade, som vanligt, fått det hela om bakfoten. Mån försva-
rade sig med att medelbilisten kör 1500 mil om året och att de beräknade' ut-
släppen blir därefter. 

Kontentan av det hela är att våra byråkrater tror att den som importerar en 
Buick -49 eller en 93 GT 750 kör 1500 mil om året på fullt allvar. Återigen 
har man på Naturvårdsverket bevisat att att det enda man vet om bilar är att 
de i de flesta fall har fyra hjul. Förmodligen släpper landets utegrillar ut 
mer föroreningar per år än dessa bilar. Förbud mot utegrillar är alltså att 
vänta inom en nära framtid. 

Mänga försökte få Naturvårdsverkets representanter att nämna den egentliga 
orsaken till det här utspelet men de valde tystnaden. Mån kunde inte heller 
försvara argumentet om att bilprovningen var överbelastat pga av alla direkt-
importer. Tvärtom. Lennart Erlandsson, som ansvarar för bilprovningens avgas-
prover, hade inte alls framfört några önskemål om importsstopp till Naturvårds-
verket. Han borde ju veta detta bäst eftersom det är hans dagliga arbetsupp-
gifter. 

TSV:s representant Lennart Carlhäll lovade att bilar med gamla svenska regist-
reringshandlingar inte kommer att omfatts av några förbud. Detta är ju ett 
steg i rätt riktning eftersom det är många av oss Saabentusiaster som har gam-
la objekt ståendes runtom i landet. Vi får hoppas och tro att vi även i fort-
sättningen ska kunna utöva vår hobby i lugn och ro utan en massa förbud och 
avgifter. Ett av de bästa sätten att påverka myndigheter är att skapa opinion 
varför vi inte ska slå oss till rö i tron om att faran är över. Ring och skriv 
till Naturvårdsverket och Miljö och Energidepartementet och säg dem din mening. 
Adresserna publicerades i förra Bakrutan och telefonnumrena finns här: 
Naturvårdsverket, Valfrid Paulsson, 08/7991000 och Miljö och Energi departe-
mentet,(som kommer att omorganiseras under våren) Birgitta Dahl eller Ethel 
Forsberg, 08/7631000. Alltså: Låt dem höra Din åsikt !! Vi kommer även i 
framtiden att följa denna fråga med stort intresse och rapportera om läget i 
Bakrutan. 

MJ 
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BRÅDA DAGAR FÖR 
KLUBBENS LAGERCHEF 

KÖPRUSCH är ordet. Något liknande har vi inte sett maken till under klubbens 
11 åriga historia i alla fall. De 33 satser 71.5 mm kolvar som fanns till för-
säljning var sålda på ett par dagar. Under första veckan nådde oss ett 80-tal 
beställningar från kolvhungriga medlemmar ute i landet. Inte illa. Vi misstänk-
te att det fanns ett stort behov uppdämt ute i landet trots att de var så få 
som svarade på den kolvenkät vi hade i Bakrutan för ett par år sedan. Vi kan 
också konstatera att vi kommer att få en del 70.0 mm kolvar över så är det nå-
gon som vill köpa sådana går det bra att skriftligen beställa från SSR, Box 
391, 64123 Katrineholm. Detta erbjudande gäller även er som redan har beställt 
en uppsättning under våren. Priset är alltså 700 kr/sats. Man kan använda dessa 
kolvar i uppborrade 93-motorer men vi tror ändå att vi kommer att få problem 
med försäljningen av dessa då de i praktiken saknar något användningsområde i 
dag. 

Varför köpte vi då sådana undrar säkert vän av ordningen. Jo, för att få köpa 
överdimensionskolvarna så var vi tvugna att köpa hela lagret i England varför 
vi nu har ett 50-tal av dessa kvar i lager. Vi kommer under våren att erbjuda 
några amerikanska Saab-klubbar att köpa merparten av dessa eftersom de passar 
de sk SHRIKE-motorerna utmärkt. Dessa motorer är ursprungligen på 816 cc och 
har en cyl.diameter på runt 68 mm varför dessa 70.0 mm kolvar bör kunna passa. 

Slutligen ett tips till Er som monterat de här TRW-kolvarna i separatsmorda 
motorer: Blanda gärna i 0.5-1.0 % olja i bensinen också. De här kolvarna är 
likvärdiga med de sk HEPOLITE-kolvarna vad beträffar konstruktion och funktion 
varför de alltså saknar oljeskrapringen som sportkolvarna har. Kör man för-
siktigt så behövs inte den här extrea inblandningen men gasar man på ofta och 
gärna så kan det vara bra med lite extra olja... Observera att Saab i sina 
trimningsanvisningar rekommenderar oljeinblandning i bensinen även till sepa-
ratsmorda motorer med sportkolvar om de varvas ordentligt. 

KOLVTIPS TILL 
750 KUBIKARNA 

Kolvar till 93:or kan vara lite svåra att få tag på i dessa dagar men det finns 
faktiskt att köpa sådana hos Saabåterförsäljaren. De enda tvåtaktskolvarna som 
finns i lager är överdimensionskolvar (1.0 ÖD) till de sk SHRIKE-motorerna som 
endast såldes till USA. Genom att sänka cylindervolymen från 841 cc till 816 cc 
kunde man slippa kraven på avgasrening i Kalifornien. Av någon anledning tycks 
det alltså finnas sådana på lager i Nyköping fast de rimligen borde finnas i 
Connecticut, USA. För att man ska kunna använda dessa i en 93 motor måste vev-
axeln vara av senare typ dvs.kolvstyrda vevstakar. Ev kan man då med dessa kol-
var även nyttja 93.ans topplockspackning utan modifiering vilket man alltså in-
te kan om man monterar 96 kolvar. Eftersom dessa också är tjockbottnade (av 
sport/GT typ) så bör man kunna använda dessa med framgång till 93/96 GT. Det 
ni, herrar Eklund och Johansson mfl. 

MJ/upa. 

SAABTRÄFFAR 
I UTLANDET 1990 

Det är inte bara i Sverige det arrangeras Saab-träffar 1990. Vi har fått in-
formation om att Gammelsaabens venner, GSV, i Norge arrangera sin Landsträff 
den 1-5 juni tillsammans med den norska Volvo PV-klubben. Kontaktperson är 
Kjetil Ravndal, Ulaveien 44b, N-7000 Trondheim, NORGE. Tel: 07-550317. 

Den 18-19 augusti arrangerar GSV TReff Till Tusen som är öppen för bilar äldre 
än 20 år och upp till 1000 cc. Medarrangörer är Club Renault Norge, Nordisk 
Morris Minor Klubb, Norsk DKW union och Norsk Mikrobil register. Kontaktper-
son är Tor Ivar Volla, Kyrre Grepps gt. 8, N-0481 Oslo 4, NORGE. 

Våra vänner i Danmark, Saab To-Takt Klub Danmark låter hälsa att man har en 
tvådagars träff den 16-17 Juni 1990. Mer information om denna kan fås från 
Saab To-takt Klub Danmark, Jens Thuesenvej 35, Taulov DK-7000 FREDERICIA, 
Danmark. Anmälningsblankett kan erhållas genom SSR.Skriv till klubbadressen 
i Katrineholm och bifoga ett frankeratkuvert med namn och adress på. 

FÖRTYDLIGANDE 
I förra numret av Bakrutan publicerades en artikel från Mille Miglia-tävlingen 
nere i Italien. Tyvärr hade namnet på författaren till artikeln fallit bort 
när tidningen 'monterades' och därför vill vi särskilt tacka Anders Tunberg 
på Saab i Nyköping som generöst ställt sin artikel till vårt förfogande. 

SAABTRÄFF I SCHWEIZ 
28 - 29 APRIL 

Vår store saabvän i Schweiz, Lennart Jarenbäck, hälsar att man arrangerar en 
Saab-träff i Schweiz den 28-29 April. Träffen går av stapeln i alperna på 
1600 meters höjd över havet. Kan det vara någon form av höjdrekord_ man kom-
mer att kunna notera ? Kanske Norrlandssektionen kan arrangera något på Keb-
nekaise ? Skämt åsido: Om någon är intresserad av att besöka träffen i Schweiz 
kan denne/dessa skriva en rad till SSR så skickar vi mer information. 

Obs! 	Obs! 	Obs! 	- Obs! 	Obs! 	Obs! 	Obs! 

Har du betalt medlemsavgiften? Alla som inte betalt medlemsavgiften bör göra 

det före den 30 mars 1990. Därefter stryks du i Svenska Saabregistrets rullar 

och blir en helt vanlig Svensson utan att kunna ta del av denna utsökta tidning. 

Så släpp allt som du har i dina händer och sätt in medlemsavgiften, futtiga 

100 kr, på Pg 476 52 46 - 6. Vi behöver dig och du behöver förhoppningsvis oss. 

Obs! 	Obs! 	Obs! 	Obs! 	Obs! 	Obs! 	Obs! 
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LILLA HÖSTTRÄFFEN 
II/11 I UMEÅ 

Vi träffades hos Saab-Ana i Umeå som vanligt. Eftersom vintern börjat 

göra sitt intåg höll vi oss inne i fikarummet där vi såg några Sonett-

filmer, innan vi fikade vilket klubben bjöd deltagarna på. 

Sedan bjöds deltagarna på frågesportrunda inom Saab-Anas lokaler. 

Frågorna handlade om Saab-historik och lite allmän bilkunskap. Saab-

kunnandet var mycket bra men en helt outstanding segrare kunde dock 

koras. Det var Gunnar "Sunkans Bildemont" sundgren som klarade de svåra 

frågorna om Saabs tävlingsförare under 60-talet. Håkan Ångström fick 

ett litet pris för längsta resväg. 

Bosse Nordström hann sälja lite gamla Bosch M 175 T1 tändstift i gamla 

antika sextio-talskartonger. 

Som "grädde på moset" avslutades träffen med en trevlig garagerunda 

hos Tage Ahlgren som kommit mycket långt med sin Saab 93B -59 som 

verkligen var dålig (rostig) när han började svetsa. Man skulle kunna 

tro att han föddes med svetsen i ena handen och plåtsaxen i den andra. 

Tage har som mål att ha bilen körklar till rallytävlingen "Kalldraget" 

den 17/3 -90. 

Vi bestämde oss för att visa upp oss och vad vi inom Saabklubben kan. 

I skrivande stund finns det tre anmälda bilar, Bosse Nordström med 

Lena Strandberg som co.driver, Peo Åberg Saab 95 samt Martin Stenlund 

och Stig Johansson Saab 96 "Brunte". Kalldraget som arrangeras av 

Umeå Veteranbilssällskap är ett veteranrally, 10-15 mil långt och går 

på små och eländiga vägar runt Umeå-Vindeln distriktet. Vi återkommer 

med en insider-rapport från tävlingen. Förhoppninsvis blir det några 

Saabar till, terrängen passar ju våra bilar! 

Många i Norrlandssektionen fick lite blodad tand sedan Martin Stenlund 

och Stig Johansson med sin trogna gamla "Brunte" lyckades vinna UVS-

tävlingen "Nattugglan" i slutet av augusti, detta t.o.m. i första för-

söket. "Nattugglan" har blivit riksbekant med deltagare från Strängnäs 

i söder till Boden i norr. 

Vi önskar alla ett gott nytt Saab-år! 

Det rör sig rejält här uppe! 

Gnussar kromed  

S71701RIAL 114S717717191:ÄFTEN 
2/9 -89 I TJAVEÅL 

Med höstens intåg var det så åter dags för den årligen återkommande 

Umeå-träffen. I år hade vi sån tur att det passade in med Saab-Anas 

visning av 1990 års bilmodeller. 

För första året var också medlemmarna i Sonettklubben inbjudna att 

deltaga i våra övningar och vi fick se några verkligen fina Sonetter. 

Efter en förfrågan från Saab-Anas nye chef Sten Lundin fick vi anordna 

en liten utställning inne i bilhallen med en Saab 92, Saab 93 och Sonett. 

ett mycket uppskattat drag av de många besökarna. I samband passade 

vi på att göra reklam för klubben och få några nya medlemmar. 

Vi gynnades också av fint och soligt väder vilket gjorde fotografering 

och övrigt ömsesidigt beundrande av varandras fortskaffningsmedel och 

pärlor möjligt. 

Som vanligt gästades vi av Classic Motor skribenten "Raggar-Sune" 

Strömberg som på sitt vanliga eminenta sätt visade diabilder från olika 

norrländska motoraktiviteter. Medan Sune berättade till bilderna kunde 

vi övriga avnjuta de goda mackor och dricka som Saab-Ana i Umeå AB bjöd 

oss på. 

"f 
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Sedan vidtog fotosessionen med tvåtaktare och Sonetter om varandra. 

Förflyttningen i samband med fotandet gav oss också möjligheten att 

lägga lite "olja" över södra Umeå. 

I år hade vi deltagare från Ö-vik i söder till Gunnarn och Piteå-

Luleå i norr. Ett utspritt men homogent gäng entusiaster. Bland årets 

tuffaste deltagare måste Gunnar Sandgren *Sunkans Bildemont.* nämnas. 

Han hade sin banracing-inspirerade Monte Carlo 850 klar så när som på 

lack och besiktning. Rådlös? Nej, in't blir en norrlänning rådlös. 

Han lånade sig en dolly-vagn och drog ner Saaben till träffen där vi 

alla fick njuta av soundet från 850 cc trepip med separatsmörjning. 

Gunnar såg väldigt lycklig ut hela lördan. Monte Carlon såg verkligen 

"rå" ut i primer. Som pris för sitt deltagande erhöll han en burk hand-

tvättmedel för att inte tappa sugen. 

Ett annat litet hederspris med inbyggt tips var en sprayflaska för 

diverse tvättgöromål som tillföll Håkan Ångström - vår utpost i Lycksele 

som troget åker de 27 milen t.o.r till våra träffar med sin -65:a. 

Efter omröstning utsågs Övikarn Kjell Lidströms mycket fina 92 -53:a 

till dagens vackraste bil. Han har vunnit förr men det var välförtjänt 

ändå och det är nog få av oss som lagt ner ett så genomgripande arbete 

i sina bilar som kjell. Han är i och för sig en skicklig plåt- och svets-

yrkesman med tillgång till rätt utrustning, vilket underlättar. Men 

Kjell har verkligen en fin inställning till det här med bilar som hobby. 

Det var för övrigt hans 92:a, 011e Larssons 93 F och Stig Byströms 97:a 

som var utställda inne i hallen. Det är roligt att höra hur Kjell vårdar 

och sköter om sin bil. Han hade dock hård konkurrens om segern av en 

Sonett 3 -72 från Piteå ägd av Elisabet Bjurman som också är mycket fin. 

Vi kan också nämna Åke Söderbergs 96:a med "ludersökare" på taket som 

många gillade skarpt. 

I övrigt får bilderna tala för sig själva. Vi bytte lite delar, tittade 

på de nya bilarna och trivdes tillsammans innan vi skiljdes åt vid 15-tiden. 

Gnussar Kromed 

Bosse Nordströms 96 -66, Åke Söderbergs 96 -63, Martin Stenlunds 95 -62, 

Stig Johanssons 96 -65 och Gunnar Sundgrens MC 850. 

18 
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Mer bilder från GLOBEN-RALLYT 

Sänder några bilder från den klassiska sträckan Skeppsta-Öllösa. 

Läste i Bakrutan att ekipage nr 458 inte ville visa några bilder tagna 

på ögonstenen efter tävlingen. Här är en förklaring: 

Vid försöken att fotografera nr 459 har något rött kommit med i högerkanten 

på bilden. Är det månne 458 som försöker ta sig upp på vägen igen? 

Ett är i alla fall säkert. Sången av en tvåtakt som försöker ta sig 

upp på vägen samtidigt som en annan tvåtakt sjunger förbi får vägkantens 

sniglar att dansa i extas allt medan skogens älgar ligger på rygg och 

sprattlar med benen i glädje. Det vördnadsfulla team som just klämt 

ett engelskt fullblod är inte så dåligt heller! 

Tyvärr saknar jag namn och modell på gubbarna. 

Hälsningar Per Lundkvist kista 

(Det verkar som det var mest öron ute i skogarna den här dagen! Man 

skulle ha samma redskap som hararna!? red.) 
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RESA TILL VASA BILMUSEUM 

Kanske en av de sista möjligheterna att se museet? Sevärt! Vi möts 

av en svensktalande medlem från museet. 

Möjlighet till shopping i vasa under lördagen! Lämplig resdag 

21 april, avgång från Umeå k1.18.00. Återresa från Vasa k1.23.00 Lördag. 

Prisexempel: övernattning på båten, dubbelhytt. frukost inkl.hytt under 

resan. 570 kr/person. 

Det berömda smörgårdsbordet kostar 87 kr. 

Ev.reservdag 12/5. 

Anmälan och ev.frågor senast den 31 mars. Ring 090-32 339 Martin 

SÖDERTUREN 1990  

Lördagen den 19 maj är det äntligen dags att plocka ut dyrgripen. Du 

skall nämligen ut och visa upp bilen för Tyresöborna i Stockholm. Vi 

träffas hos Lennart Rönn Bil AB, Vintervägen 5 i Bollmora k1.10.00 

för uppställning och fotografering, samt genomgång av färdväg. 

Du kommer att färdas genom kulturmärkta områden av mycket varierande slag. 

Vad sägs om att åka i slottsparker, genom bondgårdar och herrgårdar, 

besöka vattenfall och naturreservat, för att slutligen hamna i storskogen! 

Färden går mestadels på asfalt men också lite grusväg kan utlåvas. 

En del överraskningar kommer vi också att bjuda på! 

Årets upplaga av Söderturen ser ut att bli något alldeles extra. Du 

har helt enkelt inte råd att missa Söderturen. Om du inte hittar till 

Lennart Rönn Bil AB i Tyresö så skriv eller ring till Lars Ericsson, så 

skickar jag en färdbeskrivning till dig. 

Vi ses hos: Lennart Rönn Bil AB 

Vintervägen 5 i Bollmora,Tyresö,Stockholm 

Lördagen den 19 maj k1.10.00 

Frågor besvaras av: Lars Ericsson 

Erikslundsg.4 

126 32 HÄGERSTEN 

Tel: 08-45 03 58 

Säljes: Saabo husvagn -67. Skapligt skick, behöver lack och rep. utvändigt. 

Pris: 6000 kr eller högstbjudande. 

Sonett 2 lister. Under feb.-mars kommer jag att låta tillverka gummi- 

lister som sitter på dörrarna och tätar mot sidorutorna (skraplist). 

Jag kommer att tillverka lister till ca 40 bilar. Om det finns intresse 

skriv ett par rader till mig! Priset kommer troligtvis att ligga 

på 80-90 kr/list. Endast brevsvar. 

Köpes: 	Bakruta till Sonett 2. Den lite kupade modellen. 

Mattor till golv + termokontakt till kylfläkt. 

Bertil Maunonen Sjövägen 7 703 65 ÖREBRO Tel: 019/129523 

Köpas: 	Renoverad motor till min Saab 96 -62. 

Max Svensk Tomtbergavågen 66 145 67 NORSBORG Tel: 0753177712 

Köpes: 	Saab 92: Inredning (eller delar av) till grön 55:a, skärmar, bromsdelar, 

ren.sats huvudcylinder, p-ändar, kolvar, avgasrör, försäljningsbroschyr 

och instruktionsbok. 

Saab 93 -57. Svart-röd inredning, fram o. bakskärmar, kofångardelar, 

försäljningsbroschyr. 

Saab 96 -62. Röd-grå inredning, fram o. bakskärmar, kofångardelar, 

försäljningsbroschyr. 

Saab 92. Objekt eller reservdelsbil. 

Stefan Gustavsson.... Tallv:11 Frödinge 598 00 VIMMERBY Tel: 0492/40149 

Säljes: Fyra fina sommardäck på lättmetallfälg, första turbofälgarna 78-79. 2000 kr. 

Fyra dubbdäck Uniroyal 165/15 på nya 900-fälgar, passar 99 o. 900. 1200 kr. 

Fyra bra dubbdäck utan fälg 185/65 -15". 1200 kr. 

Diverse fälgar Saab 93 - 97. 10-30 kr/st. 

Yngve Ekberg Fotbollsv.13 141 40 HUDDINGE Tel: 08/7742885 Tisdag-kvällar 
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Bytes: 	Racingfördelare special m. 3 st brytare Bosch 2v414b4. 

Speedpilot komplett m.växlar perfekt skick.Knappmarchal kurv+fjärr nya. 

Dubbelförgasare GT 750 Super m. insug.rör. Sportlistsats m.clips ny. 

Emblem: 2 st Saabsport små. MC 850 stora & små, nya.GT 850 stora&små beg. 

VDO hast.mätare USA miles 9-68. VDO tempmätare USA Fahrenheit 8-65 ny. 

Bytes mot: Emblem GT 750. Röd galon GT & Sport. Däck Pirelli CF 136 GT & Sport. 

Stötfångarhorn nya. Spolarburk GT & Sport.Nya kolvar 850 1,0-1,5 ÖD. 

60-tals tävlingsbil. All litteratur som rör GT av stort intresse. 

Tack på förhand!! 

Jörgen Andersson Kavallerig.11 194 33 Upplands-Väsby 0760/30276 

Säljes: 	Saabo husvagn -67. Bra skick, men behöver lite upprustning för att 

bli vårfin. Gasol + förtält. Säljes p.g. av tidsbrist för 7000 kr. 

Motor + man.vxl-låda 99 -78. Går mycket bra, helt komplett paket 

med generator + startmotor bara att hänga i. Pris 3000 kr. 

Vxl-låda 96 -64. 1.000 mil efter renovering. 3-växlad pris 1500 kr. 

Diverse startmotorer till kort & långnos 100 kr/st. 

Vxl-låda 96 -64.Utan knutar men går bra. Pris 500 kr. 

Diverse kylare till kort & långnos 100 kr/st. 

Till 99 -78: Kylare med elfläkt 500kr. Bromsok fram 100 kr/st. 

Felfri vindruta tonad 200 kr. 

Saab 96 -75B. Avställd, rostiga skärmar + dörrar, fin inredning, 

går perfekt, 13.800 mil. Säljes motvilligt med nytt batteri för 2500 kr. 

Saab 96 -62. Röd, avställd, rostiga flyglar + dörrar, hel stomme, bara 

lite rost på ena balken (lättlagat), fin inredning,går mycket bra, 

slumpas för 1900 kr. 

Yngve Ekberg Fotbollsv.25 141 40 HUDDINGE Tisdagkvällar 08/7742885  

Säljes: Nya delar 93. Grusplåtar bakre stötf.7827-51-52-53-54. 

Nya delar 96. Ratt (liten spricka) 717 594. 

Hjulcylindrar 732 279, fram 64-66 716 893 och 716 894. 

Rep.s .ats fram 61-63 782 852 och 64-66 783 639. Bromsbandsats fram 61-66 782905 

Rep.sats bränslepump 65-66 784 694. Brytare 66- 784 974. HUvlåssnöre 65-731478 

Innerwire hast.m.-64 715732. Glas bromsljus-95 725156 o. bakljus 720963 

Baklyktsglas 99-sonett 850557. Slang värmekran-element-62 712609. 

Dörrkontakt innerbelysn. 710717. Synkroniseringsring 3-vxl. 712430. 

Stötstång torkare 715716 o. 712939. Kolhållare torkarmotor+motor 715704. 

Rep.sats fläktaxel 782778. P-box inre drivaxel vxl. 5kr/st. 

Mont.sats p-ljus fram -64 10kr/st. Stötf.delar mittre bak 65- 730450. 

Stötf.horn alla 4 sorter 65-. Stötf.delar bak 95. 

Nya delar V4. Rep.sats H-cyl. bromsar 67-68. Låssats 95 787346. 

Torkarspindlar 5-styrd 734239. Dek.list bakdörr 95 7234644+tätlist 7233737. 

Rolf Jensen Bäckv.7 Olsfors 517 00 BOLLEBYGD A 033-136130 B 295369 

Säljes: Saab 96 -63. Vit, rostfri i stomme ngt rostiga skärmar, bra dörrar, snygg 

inredning. Motor och låda bra. Bromsar och avgasrör behöver fixas. Org-

radio medföljer. 

Jerry Nordefi Tel: 0515/40477 

Säljes: Saab 96 -65. Röd, bes. och skattad, nyren. generator, 12 800 mil bruksskick. 

Pris: 4 500kr 

Lennart Larsson Tel: 019/111774 

Säljes: Saab 92 vx-låda helt ok 250 kr. 

Saab 96 vx-låda 3-växlad end. 7000 mil 250 kr. 

Jörgen Andersson kavallerig.11 194 33 U-Väsby Tel: 0760/30276 
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Köpes: Saab 93 B -59 

Lars-Erik Danielsson Tel: 0220/32040 VÄSTERÅS 

Köpes: Saab 93 -57. Bakre fjäderfästen V.H 709365, V.H 709366. 

Yttre sidoplåt V 711717. Samt inredning till ljusgrön bil, tyget är 

svart-rutigt på gul bakgrund, galonen är ljusbrun. Så är det någon 

som sitter och ruvar på något av ovan nämnda, tveka ej! 

Jag betalar bra, även byte!! 

Mikael Jonasson Hoburgsstigen 13 161 33 BROMMA Tel: 08/442000/805004 

Köpes: Saab 92 -55. I princip allt!! T.ex. slitdelar, grå inredning, dörrar m.m. 

Claes Johansson Sköntorpsv.78 STOCKHOLM 08/7363874,7229597 hem 

Köpes: Jag behöver delar till min Saab 92 B -55. Jag hoppas att få ihop bilen 

till nästa sommar. Det jag främst behöver är: Renoveringssatser till 

bromsarna samt bromsslangar och bromsband både fram och bak. Allt. nya 

cylindrar runt om inkl. huvudcylinder. Kolvar till motorn första över-

dimmension eller större. Lager och packningar till motorn. Diverse 

inredningsdetaljer samt strålkastare. 

Kjell Johansson Mönsterg.35 BRÄMHULT 08/7284872,033/41910 hem 

Köpes: Kromad växelspak 4-vxl. önskas köpas samt tätningslist vindruta, 

även beg. 

Rolf Jensen Bäckv.7 Olsfors 517 00 BOLLEBYGD A 033/136130 B 295369 

Tips: 	Stänkskydd -96 med flygplan det.nr .7373244 finns att köpa pris:93 kr/st 

Samt locket som sitter fram o. bak i trösklarna det.nr.7046980 21 kr/st 

Saab-Ana  

Köpes: 	Saab 96 -62. Stötfångare fram och bak, nytt eller i bra bruksskick. 

Säljes: Instruktionsböcker till de flesta europeiska 50 - 60-talsbilar, samt 

Ford last- och skåpbilar. Några gör det självhandböcker till sena 

70-talsbilar. Div. försäljningsbroshyrer från -70 och senare. 

(GM har man ju blivit tvungen att slå upp i ordboken, men Ford ? 

Nej, någon måtta får det vara ! Det krävs mer och mer av en annons-

redaktör.) 

Lennart Samuelsson Lingonv.32 234 00 LOMMA Tel:040-265730 dag 411941 kväll 

Säljes: Saab 96 -61. Röd, avställd sedan 1971. Fin inredning och bara lite rost 

i karossen. Motorn går och låter bra. Komplett bil + nya reservdelar 

säljes för 4000 kr p.g.a. platsbrist. 

Bertil Carlsson pl 8220 815 00 TIERP Tel:0293-52184 

Säljes: Veteranbilsekipage för hela familjen. Saab 96 -64. Bra originalskick 15000 m. 

Saabo 260 -64. Husvagn med förtält, gasolvärme, nya dynor, nya däck. 

Paketpris: 16 000 kr 

Anders Berg Havrevägen 12 954 00 GSMMELSTAD Tel:0920-53300 

Köpes: Kolvar till min Monte Carlo -66. ÖD 71,5 mm 

Kjell Persson Tel:08-840650 arb. 0750-51513 hem 

Säljes: Saab 92. Motor, växellåda och kylare. Billigt! 

Sture Persson Falkenberg Tel: 0346-81820 
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VALICILIIMN TILL 
MUS 	 1990 

1990 firar Motorhistoriska Sällskapet (MHS) sitt 
25-års jubileum. Detta tänker vi fira med en rad mani-
festationer för MRS och gammelfordonshobbyn. 

Vi hälsar alla gammelfordonsentusiaster i hela 
landet hjärtligt välkomna till Jubileumsfestlighe-
tema. Boka in lördagen den 9 juni och söndagen den 
10 juni för 1990 års verkliga gammelfordonshelg! 

PROGRAM 

Lördagen den 9 hind 
Motorhistoriska Dagen på Taxinge slott. MRS 
mycket omtalade och uppskattade evenemang med 
orenoverade fordon, fordon under renovering samt 
naturligtvis hundratals färdigrenoverade fordon. 

essutom specialinbjudna företag och renoverings-
experter. 

Gammelfordonsrallyn, MHS traditionella rallyn, 
vs Seniorrallyt, Lopp 30, 46/59-Svängen och Lopp 

60, körs med start från olika delar av landet. Dess-
utom kommer för första gången ett specialrally för 
lastbilar och bussar (kommersiella fordon) att köras. 
En ny storsatsning för framtiden från MHS! 

Rallyna kommer bl a att följa Texaco-stationer och 
Målgång blir i Taxinge i anslutning till Motorhisto-
riska Dagen. 

Jubileumsbankett hos Scania i Södertälje. Lördag 
väll arrangeras i traditionell anda vår Jubileumsban-

kett, Scania ger oss möjlighet till en fantastisk kväll i 
en fantastisk miljö. Överraskningar samt dans till två 

rkestrar. Dansorkester för dom äldre och rockorkes-
ter samt discotek för dom yngre, i separata lokaler. 
Dessutom filmvisning för såväl gammal som ung. 
Plats för 500 gäster. 

Söndagen den lo juni 
Motorhistoriska Dagen på Gärdet. Jubileumsfestlig-
heternas avslutande manifestation inför storpublik 
blir vid Sjöhistoriska Muset på Gärdet i Stockholm. 
Kortege från Södertälje till Stockholm på söndag 
morgon. Även andra uppsamlingsplatser för gamla 
fordon kommer att finnas såväl norr som söder om 
Stockholm. Gammelfordonen skall vara på plats på 
Gärdet senast klockan 11.00. Publiken inbjuds från 
och med kl 12.00. 

Observera att för de 600 första fordonen bjuds på 
lunch för två personer per fordon! 

Underhållningen på Gärdet, förutom alla gammel-
fordon, blir av högsta klass i form av Monica Nielsen 
och Stockholmsymfonikernas Blåsorkester (Göta 
Livgarde i Frack) bestående av 35 blåsare! 

Juuliilcuiuusflihldaqen 
Jubileumsmiddagen (banketten) kommer att äga 
rum i Scanias utställnings och utbildningslokal vid 
Sydhamnen. Lokalen kommer att vara utsmyckad 
tidsenlig anda. 

Middagen börjar kl 19.00 och består av förrätt, 
varmrätt med öl, vatten eller vin samt kaffe. 

Priset för detta är 195:-/person. Barnmeny för barn 
under 12 år 50:-. 

Betalning för middagen skall vara MHS tillhanda 
senast den 30 april, på postgiro: 4014411. 

Logi 
MHS har bokat 100 dubbelrum på Scandic Hotel i 
Södertälje. (Ej långt från festlokalen). 

Av dessa 100 rum kan 50 förses med extrabädd. 
Priset för dubbelrum är 200:-/person inklusive fr 

kost. Extrabädd kostar 100:- inklusive frukost. 
Bokning av logi görs direkt till Scandic Hotel i 

Södertälje på telefon 0755/34260. OBS. Ange bo 
ningsnumret: AP 371. Senast den 31 mars. Anmälan 
bindande. 

DATUM TYP AV ARRANGEMANG PLATS KONTAKTMAN 

19/5 Rally: SÖDERTUREN Stockholm Lars Ericsson 08-450358 

2/6-3/6 Träff: CLASSIC MOTOR FESTIVAL Örebro Örebrogänget 

9/6-10/6 Rally: FYN Danmark Jonas Sahlen 031-931753 

9/6-10/6 Rally: MRS 25-årsjubileum Taxinge+Sth MRS 08-7020706 

30/6 Rally: UPP TILL 1200 Inställt, kanske återkommer nästa år. 

5/8 Rally: KNIVSTARUNDAN Knivsta Börje Eriksson 0760-22852 

26/8 VÄRLDENS HÄFTIGASTE SAAB Vallåkra Leif Stenman 0155-49000 

aug-sep TRÄFF MED MARKNAD Linköping Gunnar Samuelsson 013-145179 

8/9 TRÄFF MED RALLY Göteborg Jonas Sahlen 031-931753 

1/9 HÖSTTRÄFFEN Umeå Martin Stenlund 090-32339 

10/11 TRÄFF MED GARAGE-RUNDA Umeå Martin Stenlund 090-32339 

Alla kontaktpersoner skulle bli mycket glada om du anmälde dig i god tid före 

arrangemanget går av stapeln. I några fall är det ett villkor för att få ställa 

upp. Besök nu så många arrangemang som möjligt och ha en trevlig sommar. 

26/5 	Träff: FINASTE SONETTEN Malmö 
	

Anders Ogenstedt 08-7164587 

27/5 	 STURUP RACEWAY 	Malmö 

25/8 
	

Rally: GLOBEN SONETT 	Stockholm Anders Ogenstedt 08-7164587 

De två sista träffarna anordnas av Club Sonett Sweden, som gärna 

ser oss på sina träffar. Och naturligtvis är alla i Sonettklubben 

välkomna på våra arrangemang. 
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