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SAABmanfattning 
Ordförandens samlande tankar 

Hej igen. 

Nu är det äntligen sommar igen -, och visst är det härligt att ta ut 

gamlingen på en tur. Hur gammal jag än blir tror jag inte jag kommer 

ifrån dessa små provkörningar när man ändå vet att allt är okey. Det 

är nog fler som känner igen sig, eller hur? 

Arsmöte har det varit, och det var som vanligt väldigt trevligt, 

främst tack vare Anders Tunberg på SAAB som generöst ställde upp med 

lokal och god förtäring. 

Vår ökände redaktör KG Karlevall har av personliga skäl dragit sig 

tillbaks från redaktörsposten, och istället har vi fått den energiske 

SAAB-fanatikern Erik Randa som tidigare hjälpt till i redaktionskommi-

ten. KG:s personliga skäl är att han numera har en Citrodn som bruks-

bil, och han behöver då all ledig tid för att försöka hålla den i gång. 

Vi tackar KG för sitt fina jobb han lagt ner för att vi ska få någon 

Bakruta att läsa, och hälsar Erik välkommen i styrelsen. 

Hur har Ni det själva då? Ni har väl planerat in flera träffar så vi 

får ses i sommar. Jag har tidigare sagt att det viktigaste är att Ni 

medlemmar själva dyker upp på träffarna oavsett skick eller märke på ev 

bil. (Detta riktat till bl.a KG). Gör 1990 till det år som sätter nytt 

deltagarrekord för 55R-träffarna, och detta klarar vi inte utan att 

just Du kommer. 

Till sist några rader om den kommande medlemsmatrikeln. Kassören 

Carlsson vill att Ni kollar adressen på kuveret att den är riktig, 

samt de som vill kompletera med nytt tillskott i bilinnehav eller ta 

bort nåt eller vad som helst som kan vara av intresse för andra att ta 

del av. Skriv en rad till kassören om detta. Tyvärr kanske det bara 

finns plats för 3 bilar igen och endast i efternamnsordning, men ett 

sådant register är väl bättre än inget alls. 

Trevlig sommar på Er alla hälsar 

	J 

Svenska Saab-Registret 
	

Pg 476 52 46 - 6 

Box 391 
	

Medlemsavgift 1990 är 100 kr. 

641 23 Katrineholm 	För medlem under 18 år 50 kr. 

Styrelsemedlemmar: 

ORDFÖRANDE: 	 VICE ORDFÖRANDE: 

Yngve Ekberg 	 Lennart Holmgren 

Fotbollsv.13 	 Högbov.78 A 

141 40 HUDDINGE 	 811 32 SANDVIKEN 

Tel: Tisdag 18-21 	Tel: Torsdag 18-21 

08-774 28 85 	 026-25 70 15 

KASSÖR/MEDLEEMSREGISTER: 

Mats Carlsson 

Storskiftesv.135 

145 60 NORSBORG 

Tel: 0753-755 88 

MATERIALFÖRVALTARE: 	RESERVDELSMAN/SUPPLEANT: 

Jonas Sahlen 	 Leif Blomberg 

Hagenv.36 	 Frälsegården,Härja 

430 41 KULLAVIK 	 522 00 TIDAHOLM 

Tel: Onsdagar 18-21 	Tel: Fredagar 18-21 

031-93 17 53 	 0502-450 42 

SEKRETERARE: 

Mats Jonsson 

Gersnäsg.14 

641 46 KATRINEHOLM 

Tel: 0150-129 04 

VICE SEKRETERARE: 

Hans Nyberg 

Skogsv.8 Strångsjö 

641 92 KATRINEHOLM 

Tel: Måndagar 18-21 

0150-400 84 

KLUBBMÄSTARE: 

Börje Eriksson 

Idung.41 

195 00 MÄRSTA 

Tel: 0760-228 52 

REDAKTÖR/ANSVARIG UTGIVARE: 

Erik Randa 

Duvholmsgränd 4 

127 40 SKÄRHOLMEN 

Tel: 08-710 61 13 

ANNONSREDAKTÖR: 	Till Erik Randa skickar du dina fantastiska rese- 

Lars Ericsson 	 skildringar, Saab-äventyr och annat du vill diskutera 

Erikslundsg.4 
	

i tidningen. Medan Lars Ericsson tar hand om alla 

126 32 HÄGERSTEN 	privatannonser. 

Tel: 08-45 03 58 

MURF-besiktningsmän: 

Hans Eklund, Rombergsg.15, 199 33 ENKÖPING Tel: 0171-315 43 

Jan Johansson, Störlinge, Fl 3048, 387 00 BORGHOLM Tal: 0485-542 42 

Bertil Maununen, Sjöv.7, 703 65 ÖREBRO Tel: 019-12 95 23 

Rolf Jensen, Bäckv.7, Olsfors, 517 00 BOLLEBYGD Tel: 033-953 69 

Martin Stenlund, Kronoskogsv.67, 902 51 UMEÅ Tel: 090-323 39 
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Gocidd gadda! 
presentation av styrelsemedlemmarna 
Denna gång: 

Hej. Det är den nya redaktören som tänker presentera sig. 

Jag heter Etik Randa och bor i Vårberg. (Ca 1 mil sydväst om Stockholm). 

:Varför började jag med 2-takt Saab.  

Efter att ha kört några år med min 95-75, så tyckte jag att det var 
dags för renovering av min 95-75:a, efter allt skruvande som tog 6 
månader var bilen klar. Efter att ha slutat med renovering av min 
95-75:a, skulle det vara kul med en gammal 2 -takt -saab. Eftersom 
min far i alla år har kört Saab, så är man uppväxt i Saab. På 
semester följande sommar var min tjej Ulrica och jag i Bohuslän, 
och fick tag i en 96-63 som varit avställd sedan 79. Jag köpte bilen 
och drog upp bilen på släp till Stockholm. När jag började skruva ner 
bilen, visade sig att bilen var mycket rostig, hela bottenplattan var 
ett tjockt lager av lera, som hade bevarat fukten och rosten hade tagit 
fäste i hela underredet. Jag fick tag i en 96-60 i mycket bättre skickt. 
Så jag skrotade -63:an och plockade ner -60:an. Bilen är nu nerplockad 
i atomer, alla lösa delar är elförsinkade, bottenplattan skall blästras 
och lackas. Det är mycket kvar innan bilen är. klar. 

Vi hörs och syns 	 

SAAB-SHOPEN 

NU är snart sommaren här och med det alla SAAB-träffar. Du visar 
väl att du är en riktig sann SAAB-entusiast? 
Om inte så måste du göra det genom att köpa fräscha grejor inför 
sommaren. Klubben har nu köpt in nya T-shirts. Tröjorna är av 
mycket hög kvalitet. Trycket är en 93 GT 750 på magen. 
Priset är mycket lågt, inköpspris 80:-/st och finns i färgerna 
mörkblå, vit och gul och i storlekarna small - xxLarge. 
Mörkblå med vitt tryck, vit och gul med svart tryck. 

Ring eller skriv till: Jonas Sahlen 
Hagenvägen 26 
430 41 KULLAVIK 
TEL: 031-93 17 53 (Onsdagskvällar 18-21) 

RED SIDAN 

Och nu lite planer inför kommande nummer av Bakrutan. 

1) Jag tänkte få presentera styrelsemedlemmarna. 

2) Alltid givna Stopp-Datum, så att det alltid finns färskt material 
i tidningen, särskilt annonserna. 

3) Jag tänkte ha en rubrik, kallad TIPS, som man kan tipsa om firmor 
som renoverar vissa delar, eller firmor som har vissa svåra delar 
m m. 

Skicka även in reseskildringar, egna berättelser, första 2-takt, minne, 
osv, roliga tidningsurklipp (Skicka orginal urklipp, eller hela tidningen. 
Det går EJ att trycka från kopia) osv. 

Gunnar A Sjögren har skänkt till SSR bl a orginal foton, försäljnings-
broschyrer, tidningsurklipp, plus mycket annat material som är bra att 
ha med i Bakrutan. 

Tack Gunnar. 

Samtidigt tackar jag K7G Karlewall för att ha gjort ett mycket bra jobb 
med Bakrutan i några år, han har bl a fått tag i en tryckare, som har 
bra priser och bra resultat, och framförallt fått Er att skriva så att 
tidningen blir mer levande. För tidningen ska ju inte bara bestå av 
utdrag ur t ex Teknik för alla,Teknikens Värld, Motor, osv. Det hoppas 
jag att alla håller med om. Med det menar jag, att jag vill ha mycket 
färskt material skickat till mig. 

Och här är adressen: 

Erik Randa 
Duvholmsgränd 4 
127 41 SKÄRHOLMEN 
Tel: 08-710 61 13 

NR 	 DATUM 

1 	 15 Januari 

2 	 10 April 

3 	 25 Augusti 

4 	 10 November 

StoppadIum för bakrutan, sändes senast till red. 



Protokoll fört vid Svenska Saabreglstrets årsmöte den 10 mars 1990 L Nyköping, 

Dagordning för SSR:s årsmöte den 10 mars 1990 i Nyköping.  

§1. 	Mötets öppnande. 

§2. Val av a) ordförande för mötet. 
b) sekreterare för mötet. 

§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden 
justera justera årsmötets protokoll. 

§4. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

§5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redo-
görelse för verksamhetsåret 1989. 

§6. Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1989. 

§7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 
Val av ordförande för 1 år. 
Val av kassör för 2 år. 
Val av vice sekreterare för 2 år. 
Val av material-förvaltare för 2 år. 
Val av redaktör för 1 år. 
Vål av 3 st styrelsesuppleanter för 1 år. 

§9. Val av 2 revisorer jämte en suppleant för 1 år. 

§10. Val av valberedning, tre stycken för 1 år varav en sammankallande. 

§11. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats 8 dagar 
före årsmötet. 

§12. Övriga frågor. 

§13. Fastställande av medlemsavgifter för 1991. 

§14. Fastställande ay reseersättningar och dylikt för 1990. 

§15. Mötets avslutande.  

§1. Ordförande Yngve Ekberg förklarade 1990 års årsmöte öppnat samtidigt som 
han hälsade det 60-tal medlemmar som infunnit sig välkomna. 

§2. 
a) Till mötesordförande valdes Lennart Holmgren, Sandviken. 
b) Till mötessekreterare valdes Mats Jonsson, Katrineholm. 

§3. Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera års-
mötets protokoll valdes John Jonasson, Stockholm samt Mikael Gustafson, 
Örebro. 

§4. Mötet beslöt att årsmötet var utlyst i laga ordning enligt klubbens stadgar. 

§5. Yngve Ekberg föredrog klubbens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
1989. Mats Carlsson föredrog därefter den ekonomiska redovisningen för verk-
samhetsåret 1989. 

§6. Mats Carlsson föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1989. 

§7. Årsmötet konstaterade att den avgående styrelsen skött sina uppgifter och 
beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1089. 

§8. 
a) Till ordförande för 1 år omvaldes Yngve Ekberg, Huddinge. 
b) Till kassör för 2 år omvaldes Mats Carlsson, Norsborg. 
c) Till vice sekreterare för 2 år omvaldes Hans Nyberg, Katrineholm. 
d) Till materialförvaltare för 2 år omvaldes Jonas SahIen, Kullavik. 
e) Till redaktör för 1 år valdes Erik Randa, Stockholm. . 
f) Till styrelsesuppleanter för 1 år omvaldes Håkan Larsson,Julita, Leif Blom-

berg TidahoIm,samt Björn Karlsson Karlskoga. 

§9. Till revisorer för 1 år valdes Erland Johansson Linköping och Gunnar Samuels-
son Linköping. (Omval) Som revisorsuppleant omvaldes Anders Andersson Vara. 

§10.Ti11 valberedningen för 1 år valdes Rolf Jensen Borås (smk), Göran Kölhorn 
Stockholm samt Anders Holmström Stockholm. 

§11.Ingen av mötets deltagare hade till styrelsen lämnat något förslag. Under-
tecknad, Mats Jonsson, tog upp frågan om det finns skäl till att byta namn 
på klubben eftersom det idag finns ett antal människor, ej tillhörande SSR, 
som kontaktar oss och undrar vem som har haft deras bil genom åren i tron 
om att vi är en slags filial till bilregistret. Undertecknad sade också 
att ett register ofta inom bilkretsar är en liten klubb på ett fåtal medan 
SSR i dag har runt 700 medlemmar. Undertecknad var också noga med att under- 
stryka att det inte var ett önskemål am namnbyte som framfördes utan att 
det bara var ett sätt att pejla medlemmarnas åsikter i frågan som säkerligen 
kan komma att uppröra en del medlemmar. Det konstaterades också att Arsmiitet 
inte kunde ta beslut i denna fråga och att en enkät ska skickas ut i samband 
med en utgåva av Bakrutan. Börje Eriksson Märsta, berättade slutligen lite 
om klubbens första verksamhetsår eftersom han var !hed om att grunda vår lö-
rening 1976. 

§12.övriga frågor: 
a) S-0 König Vingåker, sade att han önkade att ett nytt klubbmärke togs fram 

eftersom han tyckte att det som finns på de gamla klubbtröjorna såg fula 
ut pga av alla färger. Mats Jonsson tyckte att klubbmärket i sig är snyggt 
men att SO König hade rätt vad beträffar tröjtryck. Mötet beslöt alt denna 

fråga var snarlik den med namnbyte och att frågan kunde tas med i den kom-
mande enkäten. 

§8. 
a) 
b) 
c) 
d) 

te) 
f) .  
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("Ad 
Mikael Gustafson 

b) Yngve Ekberg redogjorde lite om kolvförsäljningen och gtt klubben fått in 
lite välbehövliga kontanter för framtiden. Han frågade årsmötet om det fanns 
några konkreta förslag på eftertraktade delar men fick inget svar. Y Ekberg 
redogjorde då för några av styrelsens förslag som var att försöka få fram 
nya framskärmar till kortnosen, vattenpumpstätningar, vevstakar till 93/95/ 
96 eller vevstakslagerkorgar till dito. Y Ekberg nämde att Mats Jonsson än 
en gång tillskrivit Saab-Scania i frågan om pressverktygen till frmnskär-
marnas vara eller icke vara. Peter Bäckström Trollhättan, sade att han hade 
pratat med folk i pressverkstan på Saab i Trollhättan och fått uppgifter om 
att inget hade utskrotats. Peter Bäckström sade också att det inte var bra 
om klubben bara tog fram reservdelar till Sport och Monte Carlo och syftade 
på stoltyger och ljuddämpare. Mats Jonsson redogjorde för att stoltygerna 
var framtagna på privat initiativ och att klubben därefter köpt ett antal 
meter medan man i fallet med ljuddämparna endast köpt ett tiotal till lagret 
för att inte erhålla någon större kapitalbindning då klubbens ekonomi vid 
det aktuella tillfället var ansträngd. Samtliga medlemmar i klubben var ju 
som bekant erbjudna att medelst förskottsinbetalning teckna sig för de ak-
tuella ljuddämparna och ett 35-tal tog tillfället i akt. Lennart Holmgren 
Sandviken, framförde sina förhoppningar om att klubbens medlemmar skulle 
inkomma med förslag på detaljer som ska kunna nytillverkas. 

§13.Årsmötet beslöt att i enighet med styrelsens förslag höja medlemsavgiften 
from 1991 till 125 kronor per år pga av ökade kostnader för verksamheten. 
Mötet konstaterade också att det var många klubbar som hade högre avgift 
än 125 kr redan idag. Mäts Jonsson nämde att Toyota Celica-klubben hade 
300 kronor i årsavgift och att man under förra året utkom med några få 
utskick i form av några fotostatkopior. 

§14.Årsmötet beslöt att från dags dato höja milersättningerrtill 7 kronor per 
mil eftersom man nu har momsbelagt även drivmedcf. 

§15.Mötesordförande Lennart Holmgren förklarade mötet avslutat och tackade alla 
för visat intresse. Yngve Ekberg tackade därefter Anders TUnberg från Saab-
Scania för det visade intresset från hans Och Saab-Scanias sida. 

Katrineholm den 29 mars 1990 

Mats Jonsson 
Sekreterare 

Justeras: 

NI e_ 	crz, 6 
Yngve EkbergEkberg 
Ordförande 

John Jonasson 

Verksamhetsberättelse för Svenska Saabregistret, verksamhetsåret 1989.  

Svenska Saabregistrets styrelse har under verksamhetsåret 1989 varit konsti-
tuerat enligt följande: 

Ordförande 	Yngve Ekberg, Huddinge 
Sekreterare 	Mats Jonsson, Katrineholm 
Kassör 	 Mats Carlsson, Norsborg 
Vice ordförande 	Lennart Holmgren, Sandviken 
Vice sekreterare 	Hans Nyberg, Katrineholm 
Klubbmästare 	Börje Eriksson, Märsta 
Matr.förvaltare 	Jonas Sahlen, Kullavik 
Redaktör 	 KG Karlevall, Hägersten 
Suppleanter 	Leif Blomberg, Tidaholm 

Björn Karlsson, Karlskoga 
Håkan Larsson, Julita 

Revisorer 
	 Erland Johansson, Linköping 

Gunnar Samuelsson, Linköping 
Rev. suppleant 
	

Anders Andersson, Vara 
Valberedning 
	Lars Ericsson, Hägersten 

Björn Karlsson, Karlskoga 

Verksamhetsåret 1989 averkades i samma stil som tidigare år med träffar runt 
om i landet. 1989 var träffarna förlagda till Stockholm, Knivsta, Örebro, 
Katrineholm, Göteborg samt Umeå. Norrlands-sektionen har som vanligt varit 
flitigast med ett flertal träffar som varit välbesökta. Sektionen har under 
året erhållit 1500 kronor av huvudsektionen till att finansiera verksamheten. 
Bidraget samt de avverkade aktiviteterna har redovisats för SSR:s styrelse. 

Klubbtidningen Bakrutan utkom under verksamhetsåret 1989 med 4 nummer. Styrel-
sen vill härmed framföra sitt stora tack till alla medlemmar som bidragit med 
läsbart material till tidningen under det gångna året. Utan Er hade det inte 
blivit någon tidning. 

Reservdelslagret har minskat kraftigt under det gångna året. Speciellt är det 
de nya delarna som har haft god åtgång medan det tydligen är lite kärvare med 
att sälja begagnade delar. Under året slutsåldes det nytillverkade tyget till 
stolarna i Sport och Monte Carlo bilarna. Under sommaren och hösten kunde vi 
leverera de nytillverkade sportljuddämparna till alla som hade beställt. Totalt 
tillverkades det omkring 60 - 70 stycken ljuddämpare. På grund av att lagret 
avsevärt har minskat i storlek beslöt styrelsen att lägga datorinköpet, som 
1988 års årsmöte tog beslut om, på is tills vidare. Kommer vi i situationen 
att vi får möjlighet att köpa upp ett stort lager med reservdelar i framtiden 
kommer detta naturligtvis att aktualiseras. 

Under den gångna hösten har klubben, via Leif Blomberg, fått tips om ett stör-
re parti kolvar för 850 cc-motorerna i England. Klubben har lagt ett bud på 
dessa som endast i en post. Förhoppningarna är att klubbens medlemmar ska kun-
na erbjudas dessa under våren 1990. 

Medlemsantalet var vid årets slut 671 varav 26 är bosatta i utlandet. Medlems-
antalet har alltså ökat med ca 90 personer under det gångna året. 

1989 års årsmöte var förlagt till Saab-Scanias lokaler vid Storhusquarn i Ny-
köping dit ett 60-tal medlemmar hade begett sig. Saab -Scania bjöd på förtäring 
och filmvisning vilket uppskattades avdeltagarna. 
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Börje Eriksson 
Klubbmäst. 

KG Karlevall 
Red. 

Jonas SahlAn 
Matr.förv. 

SSR:s styrelse har under det gångna året haft två protokollförda möten. Utöver 
detta har täta telefonkontakter upprättats mellan styrelsens medlemmar där 
beslut om verksamheten har tagits. 

Till sist vill SSR:s styrelse tacka alla Er som åtagit er det slitsamma arbe-
tet med att arrangera våra träffar ute i landet. Det är tack vare detta fåtal 
medlemmar som vi kan genomföra våra träffar och aktiviteter. Vi vill också 
framföra vårt varma tack till Saab-Scania personbilsdivisionen, numera Saab 
Automotive AB, och Saab Sverige Bil AB för all hjälp vi har erhållit under 
det gångna året samt för det visade intresset för vår verksamhet. 

Nu riktar vi våra blickar framåt och hoppas att 1990 ska bli ett minst lika 
lyckat år som 1989. 

Katrineholm den 21 januari 1990. 

94,5 )

Yngve Ekberg 
Ordf. 

Calul ( 
Lennart Holmgren 
V.ordf. 

Hans Nyberg 
V.sekr. 

1 RESULTATRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB-REGISTRET- 

1989-01-01 --- 1989-12-31. 

MEDLEMSAVGIFTER 63.301.10 
FoRSALJNING DELAR 47.148.10 
FöRSÄLJNING,DEbALER,TRÖJOR,M.M. 4.394.90 
INTÄKTER,TRAFFAR,LOTTER,ANNONSER 675.- 
ÖVRIGA INTÄKTER 500 

SUMMA  INTÄKTER 116.019.10 

INKÖP DELAR 64.010.- 
STYRELSEMÖTEN _ 	350.33 
RESEKOSTNADER 1.270.- 
BAKRUTAN 39.803.- 

TRÄFFAR 2.561.49 
BOKFöRINGSKOSINADER 4.800.- 
PORTO 4.495.20 
AVGIFT MHRF 7.723.80 
ÖVRIGT 405.- 
KONTORSMATRIEL 2.710.40 
ÖKNING LAGER -13.180.- 

SUMMA KOSTNADER 114.949.22 

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER 1.069.88 

RÄNTEINTÄKTER 4.931.54 

SKATTER 1.697.- 

ÅRETS  RESULTAT 4.304.42 



POSTGIRO 

BANK 
LAGER 

SUMMA TILLGÅNGAR  

10.072.61•  

6.138.01 
47.120.— 

43.330.62  

SKULDER & EGET KAPITAL 

och hemfärd.Och så var det med den utredningen. 

I återhämtat skick vill jag önska alla en trevlig saabsommar, 
och kör försiktigt 

Hälsningar John Jonasson 
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BALANSRÄKNING FÖR SVENSKA SAAB—REGISTRET 

1989-01-01 --- 1989-12-31  DEN STORA KRASCHEN 

/0 

TILLGÅNGAR 	 En Hemsk SAAB upplevelse för redaktörsmedlemmen John Jonasson. 

Om vi börjar från början köpte jag i slutet av juli en 96 64a i 
hyfsat bruksskick för ettusen kronor.Tanken var att använda den 

som vinterbit.— 
Efter lite bromsjobb och allmän uppsnyggning blev den faktiskt 

riktigt presentabel.Nästan en pärla. 
Besiktningsdagen kom,1:a september.Tid .var beställd till klockan 
15.30.Jag bestämde mej för att köra bilen till jobbet på morgonen. 
Vädret var lite disigt.Hundra meter från hemmet i en fyrvägskorsning 
tyckte jag sikten var skymd. "Bäst att bara smyga sej fram",tänkte jag. 

Sen kommer jag inte ihåg något mer. 
Efter ett tag kvicknade jag till,liggande på trottoaren."Han har varit 

medvetslös i tio minuter",hörde jag någon säja över mej. 
Ambulansen kom och tog med mej. Den besiktnings resan slutade på 
Sabbatsbergs intensivvårdsavdelning.Resultat; tio brutna revben, 

SKULDER. 	 brutet nyckelben och punkterad lunga. 

LEVERANTÖRSSKULDER 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

SUMMA SKULDER 

2.000.— 
0.150.— 

10 .150.— 

EGET KAPITAL 
REDOVISAT RESULTAT 

SUMMA EGET KAPITAL 

48.876.20 
4.304.42 

53.180.62 

FRIMA SKULDER & EGET KAPITAL  63.330.62 

De flesta tyckte att det var konstigt med så stora skador påbåde 

mej och bilen.Hastighetsbegränsningen är satt till 30 km på 
platsen.Alldeles intill ligger både skola och dagis. 

Cheva vanen som körde på mej släpade bilen 20 meter i sid-
led in i ett staket. 

Polisen kom till platsen när jag var bortforslad och bilen 
bortkörd med bärgningsbil. 

De hade inte alls tid,för det var dags för vaktavlösning 



MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET 
1DåELL SAMMANSLUTNING AV KLUBBAR FÖR ÄLDRE VÅGFORDON 

BOX 21152,10031 STOCKHOLM. BESÖKSADRESS: TOMTEBOGATAN 25 
POSTGIRO 456618-8. FAX 08-312706, TELEFON 08-30 28 01 

Stockholm 1990-02-26 

Till samtliga MHRF-klubbar 

Miljödepartementet och avgasbestämmelserna 
för äldre bilar som skall registreras i Sverige 
Vi har idag talet med handläggaren på Miljödepartementet som kunde 
berätta att verket var färdigt med sitt arbete och att ärendet var 
översänt för behandling i regeringen. Eftersom den parlamentariska 
situationen antagligen gör att mindre viktiga ärenden läggs åt sidan 
vet man inte när förslaget kommer att behandlas. 
Man ville på Miljödepartementet inte avslöja hur förslaget var 

formulerat, men poängterade "att vi naturligtvis har tagit intryck av 
vad som sagts och skrivits". 

Trafiksäkerhetsverket och besiktningsbestämmelserna 
Det förslag som vi lämnade till TSV under hösten har inofficiellt 
"fallit i godan jord" men på grund av mer betungande arbeten inom TSV 
(fartgränser och liknande, kan man gissa) kommer det att dröja ett 
tag innan vi får veta mer. 

MHRF-försäkringen 1989 
Om inte om hade varit kunde 1989 ha blivit ganska bra ur skadesynpunkt 
"Om" skall i detta fall läsas som "brand". Genom mordbrand (som inte 
var riktad mot våra försäkringstagare) har två dyra Lotus-bilar 
totalförstörts och reservdelar till en tredje har brunnit upp. En arma' 
Lotus har totalförstörts vid en brand som uppstod i motorrummet, en 
mycket fin Cadillac Eldorado cabriolet har totalförstörts därför att 
en "kamrat" svetsat på sin vardagsbil i garaget,och en bil som 
tillverkades i början av seklet i Sverige har helt brunnit upp. 
Kostnaderna för enbart dessa bränder (vi har också några mindre) närma: 
sig en miljon kronor! 
För övrigt har vi inga direkt tydliga trender, även om vissa märken 

fortfarande ligger över det normala i fråga om skador. Tidigare har 
M.G.-bilar haft relativt få skador, men situationen förändrades under 
fjolåret. Vi får hoppas att det var temporärt! 
Till försäkringstagare som haft skador under vinterhalvåret har vi 

skrivit för att undersöka vad som föranlett skadorna. Till vår glädje 
har praktiskt taget alla visat sig ha använt fordonet i hobbbysyfte. 
Dock har vi hittat några fall där försäkringstagaren uppenbarligen 
använt bilen mer än som är avsett i villkoren. Vi har också hittat en 
del bilar som körts som "sommarbilar", dvs använts som vardagsfordon 
under sommarhalvåret. 
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LANDSTREFF 90 I TRONDHEIM 
Försäkringsändringar 
Vi hade för avsikt att göra vissa ändringar i försäkringen, t ex flytta 
över 1955 års fordon till den billigare gruppen och höja några 
självrisker, men prisstoppet gjorde det omöjligt att genomföra dessa 
justeringar. Även sådana anses ändra villkor och prisbild och är därför 
inte tillåtna. Vi återkommer när vi sett vad Carlsson II-regeringen 
tänkt sig. 

Försäkringsvillkor 
Vi har tidigare inte haft några speciella försäkringsvillkor för MHRF-
försäkringen utan använt de vanliga villkoren plus speciella tillägg 
för vår försäkring. 
Nu har MHRF och Folksam gemensamt utarbetat speciella försäkrings-

villkor för MHRF - försåkringen. Det gör det lättare för den som har en 
MHRF-försäkring att veta exakt hur den gäller. Alla som har MHRF-
försäkring kommer under våren att få ett exemplar direkt hem i 
brevlådan. 

Brandsläckare och huvudströmbrytare 
Vi har planer på att från våren 1991 kräva att alla bilar skall vara 
utrustade med godkänd brandsläckare och huvudströmbrytare (batteri-
frånskiljare). Vi återkommer i god tid och skall också försöka ta fram 
speciellt förmånliga erbjudanden på dessa. 
Vi har inte några planer på att kräva att registreringsnummer skall 

etsas in i rutorna eller på att bilar inte skall få stå i garage med 
t ex fler än åtta bilar (sådana regler finns hos andra bolag med 
liknande försåkringsformer). 

Hur många är vi i MHRF? 
I slutet av februari 1990 fanns inom MHRF 88 klubbar med sammanlagt 
42.889 medlemmar. 

I åratal har vi av en tidigare styrelsemedlem i en lokalklubb 
kritiserats för att vi inte redovisar en nettosiffra, d v s en siffra 
med dubbeltäckningen borträknad. 
Vi är fullt medvetna om att det finns många i klubbarna som också är 

medlemmar i en, två eller rentav tre andra svenska klubbar som också år 
med i MHRF. För några år sedan gjorde vi en undersökning i ett antal 
klubbar och kom fram till att cirka 12-15% av dessa klubbars medlemmar 
också var med i andra klubbar. 
Frånsett att det är omöjligt att veta hur mänga som är dubbel- eller 

trippelmedlemmar anser vi frågan vara akademisk. Om någon dels är 
medlem i en lokalklubb (därför att han vill träffa andra på orten och 
ha ett trevligt klubbliv), dels i en märkesklubb (därför att han vill 
läsa om sitt märke och få information om t ex reservdelar) betalar han 
två medlemsavgifter och blir därför räknad två gånger: För oss - och 
för alla folkrör,lseklubbar, studiecirklar och liknande - är detta ett 
normalt sätt att räkna. Genom att betala två gånger har han klart 
deklarerat sitt intresse för att vara med i två olika organisationer 
och han skall också ha rätt att göra sin röst hörd på två ställen. 
För oss är det naturligtvis en styrka att vara så många som möjligt 

- det har visat sig inte minst i kontakterna med Svensk Bilprovning, 
Trafiksäkerhetsverket, Finansdepartementet, Naturvårdsverket och 
Miljödepartementet m fl. 

Vänliga hälsningar 

f Lavr 	B örn-Eric Lindh 

GSV-medlemmene i Trondheim inviterer tu: 

Landstreff 	på Vikhammer 	Camping 

i pinsen 	1. 	- 4. 	juni. 

Plassen ligger vakkert til mot fjorden ved gamle E6 like nord 
for byen. Hvis man kommer kjOrende nordover langs E6, skal en 
fOlge skiltene i retning NARVIK. Men når en kommer til Leangen, 
skal en passe på å ikke kjOre inn på den nye bomveien. Den 
gamle E6 fOrer tu l Vikhammer som ligger på venstre side ved en 

bensinstasjon. 

• 'Yfrindfic ,de  
• - TRONDHEIM 	n  

7m~Ming 	 MS 
' .1.7.5 	' 	*0 	Clif(A 

	

.,,, 	, 

44'..~,,,,,,N. 

.,, 	
,sgr 

.::. 	,-,.,: :,..T.,..» ..-.-... 	. 	 •• 	' 	-35 Å 	, 	e ter, 	e 
,. 	

ll 

relUtile.V.:». 	e 	 ,...-- 	."Malvik . 	 luruvik 
, 	' 	dl.,".., 7' 552 ..'hskizeii

• 	Hav 
it a , 	MEIbi. 	Bostad V., 

•A 4o:båk.' ''. i 	
jic;råmelvil 

	

:sw,..?..,— 	 .4ie'd.... i 

p2 ..:64 	J.;..,,,,.---x-,,, LYi' . 	.'' ' 
fleia, 	 '--"--'• `-,---,:\ 

,'• IMn 	
ttlChrl 	

Y-^ 4'1: '. V ...:moJt -  
• ,..., 

Med forventning om at mange GSV-ere finner veien hit i pinsen, 
har vi reservert de 21 hyttene og 8 rom på Vikhammer 
Motorhotell som ligger 100 m unna campingplassen. Bensinstasjon 
og butikk finnes i umiddelbar nmrhet. Fiskeutstyr for båttur på 
Trondheimsfjorden kan det vare lurt å ta med seg. 

P.g.a. forhåndsbestillingene må vi ha påmeldingene tu l stevnet 

i hende senest tirsdag 17. april. 

Vi håper sjOlsagt også på solid svensk deltagelse! 

Påmeldingene sendes tu: 
Thor Thorsen, Nardoskrenten 4, 7032 TRONDHEIM 

eller 
Espen Kalstad, Oystein Moylas veg 21, 7031 TRONDHEIM 

For de som heller vil bruke Televerket, ringe 
Thor:: 	07 / 93 18 84 (priv) eller 07 / 59 28 29 (jobb) 
Espen 	07 / 93 82 67 (priv) 

VELKOMMEN ALLE SAMMEN 

Kontaktperson är: Kjetil Ravndahl 
Ulaveien 44 b 
N-7025 Trondheim 
Norge 
Tel: 07-559317. 
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Kåge Karlevall 

k 

Vi parkerer våre Saab er på 
Trondheim Katedralskole. 
Nidarosdomen og Erkebispegården er 
nmrmeste nabo. Det er tid tu l å se 
seg omkring. 

Saab-utstilling. 

Vi kjOrer til Lade hvor vi mOter 
PV-Klubben som har jubileumstreff. 

F.Ilet lepAes 	 bye, 	PV-Lim-bl:Lem 
kie3,e,r. 	L15o4e.5je, 	t- e 4, i 	, 

Omvisning på Ringve Musikkhistorisk 
Museum og Botaniske hage. 

Vi kjOrer tilbake tu l Vikhammer. 

Bussen kjOrer oss tu l festlokalet. 

Fellesfest GSV / PV-Klubben 

Bussen besOrger tilbakereisen 
etter nmrmere avtale. 

SOndaq 3.juni:  

	

K1.11:30 	Orientering om rebuslOpet. 

	

K1.12:00 	Start rebuslOp. 

	

K1.16:00 	ArsmOte GSV på hotellet. 

	

K1.18:30 	Båttur på fjorden. 

	

K1.21:00 	Grilling av medbrakte godbiter. 

Mandaq 4.juni:  

	

K1.10:00 	Felles avreise rundt Byneset 
med rast ved Gamle Byneset kirke. 

Det tas forbehold om eventuella endringer i programmet. 

Regler för bildande av lokalavdelningar (la) inom SSR. 

§ 1.  

Varje la skall ha en styrelse bestående av: ordförande, 

kassör och lokalredaktör. Styrelsen kan bestå av fler 

personer,:men de tre ovan nämnda är miniantal. 

§ 2.  

La kan bildas vid ett lokalt SSR arrangemang. La ordnar 

egna träffar och årsmöten. La bidrar med en stående sida 

med egen logotyp och där styrelsen står med till vana nr. 

av Bakrutan. Egna utskick bekostas av la:s årsanslag. 

§ 3.  

Anslag kan sökas från SSR med 1500 kr/år. SSR:s kassör ska 

utav la:s kassör erhålla kvitton på erlagda belopp. 

Till varje SSR årsmöte skall en ekonomisk redogörelse skickas 

till SSR:s kassör minst 5 veckor före årsmötet. 

Anslagna pengar ska komma medlemmarna tillgodo, det är inte 

tänkt att pengarna ska användas till roliga "röjarfester". 

§ 4.  

La jobbar efter SSR:s ideår då det gäller spridning om och 

kring tvåtaktssaabarna. 

§ 5.  

Huvudstyrelsen för SSR äger rätt att vägra lokalavdelningar 

anslag om ovanstående krav ej uppfylls på ett riktigt sätt. 

I övrigt arbetar la oberoende huvudstyrelsen. 

För styrelsen SSR: 

PROGRAM FOR GSV LANDSTREFF 1990 

Fredag 1.juni:  

	

K1.16:00 
	

Vi tar imot tilreisende utover kvelden. 

	

K1.21:30 
	

Uformell sammenkomst 

Lordaq 2.juni:  

	

K1.10:00 
	

Samling og orientering om dagens 
aktiviteter. 

	

K1.10:30 
	

Saab-kortesje til Trondheim sentrum. 

K1.11:30 

K1.12:30 

K1.13:30 

K1.14:30 

K1.15;30 

K1.17:00 

K1.19:00 

K1.19:30 



KLUBBENS 
RESERVDELSLAGER 

NYA DELAR 

92 

Övre Kylarslang 

Bromsbelägg fram o bak 

70:00 

60:00/sats 

Avgasrör 100:00 

Generatorrem 40:00 

Lock för bränslepump 55- 20:00 

93 

Topplockspackning 70:00 

Luftfilter 40:00 

Fördelarlock 60:00 

Stänkskydd bak 45:00 

95-96 

Bromsbelägg fram o bak 60:00/sats 

Komp .bromsbackar 64-66 80:00 

Bromsklossar sport 100:00 

Övre kylarslang 65- 35:00 

Undre kylarslang 65- 35:00 

Torkarblad 20:00 

Termostat 	65 - 45:00 

Hastighetsmätarvire 65 - 25:00 

Hastighetsmätarvire sport 25:00 

Kolvsats 70 mm 700:00 

Packningssats motor 65 - 150:00 

Övre fjäderstöd fram 93-96 tom 64 150:00 

Hjulcylinder fram 702973 	100:00 

Hjulcylinder fram V o H 64- 100:00 

Vattenslang mellan kyl- 
vattenpump 56-64 	 35:00 

Diverse instruktionsböcker 
beg 50- 
	 100:00 

Topplock 850 cc motor 60-64 350:00  

forts. 95-96 

Strömfördelare 65- 	 400:00 

Luftfilter sport 62-64 
	

60:00 

Framskärm vänster 65 - 	 450:00 

Yttre drivaxeldammask 65- 	60:00 

Bromsslang fram 61-66 
	

75:00 

Bränsleslang mellan pump- 
förgasare solex förgasare 60-64 75:00 

Generatorrem 65- 	 30:00 

Dränneringsslang kylare 56-68 
	

10:00 

Luftfilter 60-64 
	

40:00 
Luftfilter 65-66 
	

45:00 

Chassiskylt 62-66 
	

50:00 

SAAB 95-60 med tidigt chassinummer, mycket rost 
vissa delar saknas, om intresse finns, ring, 
bilen skrotas till hösten. 

SAKNADE BILDER? 

Hej 

Ni som saknar bilder som varit inskickat till bakrutan, bör 
kontakta mig, för jag har ärvt en massa kort av K-G, som varit 
med i bakrutan,och ej har några namn på baksidan. Det vore väl 
synd om bilderna ej kom till rätta. Nästa gång ni skickar in 
bilder till bakrutan, skriv namn på baksidan, så blir det inga 
oklarheter i vems bilder det är. 

Med Vänlig Hälsning 

Tidningsred. 
Erik Randa Tel: 08-710 61 13 

/9" 
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SENASTE NYTT 

När dessa rader skrivs så har förhoppningsvis de flesta av er som beställde 
kolvar fått er leverans. När vi tittade närmare på de kolvarna så konstaterade 
vi att de inte bara liknar Hepolite-kolvar utan att det är Hepolite kolvar. 
Sannolikt har Hepolite-fabriken tillverkat dessa åt TRW som är ett välkänt 
namn inom motorbranschen. Kom bara ihåg att pytsa i en liten skvätt olja 
i bensintanken även om då åker separatsmort. Kolvarna har som tidigare nämnts 
ingen oljeskrapring utan tre kompressionsringar och det tipset riktar sig 
främst till dig som oftast låter gaspedalen stanna i sitt nedre läge. Hör du 
till de som 'gubbkör' så behöver du inte tänka så mycket på detta; i sådana 
fall finns det viktigare saker att göra. Sotning till exempel .... 

Den segslitna debatten mellan NERE, som företräder oss, och Naturvårdsverket 
är inte slut. Naturvårdsverket har lämnat en mängd förslag på olika åtgärder 
till Miljö och energidepartementet. Utan att redogöra för de olika förslagen. 
MHRF är inte overksamma i frågan och så fort vi vet något så tar vi upp det 
i Bakrutan. Egentligen är det ganska märkligt att Naturvårdsverket kan få hål-
la på som man gör. Anledningen till det här hysch - hyschet är troligen att 
man inte vill mötas av en sådan stor opinion som i höstas innan beslutande myn-
digheter har tagit ställning i frågan och för att sedan därefter försöka köra 
över oss bilentusiaster. Det är sådant som skapar förtroende hos folk. Vi hop-
pas att du som inte redan har skrivit till Miljö och energidepartementet gör 
det omgående och låter dem få veta vad du tycker. Här du skrivit ? - Skriv igen, 
låt byråkraterna drunkna i post. Förre finansministern, Kjell-Olof Feldt, fick 
så mycket klagobrev i frågan om moms på bensinen att det blev rekord. Ingen ens-
kild fråga hade dittils fått svenska folket att skicka så många brev till en 
minister som momsfrågan. Rekord är till för att slås. Ge Birgitta Dahl chansen 
att få mer post än Kjell-Olof Feldt. 

De sk jubileumsfälgarna som fanns på de sista 96:orna har sedan en tid varit 
slutsålda på Saab. Dock har man gett RONAL i uppdrag att tillverka ytterligare 
ett antal. Seriestorleken är okänd men priset lär hamna på samma nivå sam de 
sk Silverspoke-fälgarna till 99/900 ligger. Kul att Saab låter nytillverka des-
sa. Det är ju i alla fall 10 år sedan 96:an utgick. Många använder ju dessa 
även till äldre Saabar, främst kanske sonetter eftersom de ursprungliga fälgar-
na av den här designen är väldigt svåråtkomliga idag. De tillverkades på 60- 
talet av Minilite i England för att troligen användas som option till Sonetten. 
Enligt Bert Gråhn som var med på den tiden nere i sonettfabriken så var de så 
dåliga att de var sönderoxiderade efter en vinter. Troligen tillverkades ett 
100-tal av dessa så de som kan tänkas finnas kvar kan i alla fall räknas som 
rariteter. 

När vi ändå är inne på nytillverkning så har den sk chassienummerbalken (båk-
sätesbalken) till Saab 96 varit slutsåld en tid. Enligt uppgift ska den åter 
gå att köpa hos Saabhandlaren från och med vecka 31 i år. 

När Svenska Saabregistret och Club Sonett Sweden var inbjudna till Saab-Scania 
i Nyköping för att diskutera reservdelsfrågan blev vi lovade att få ta del av 
uppgifter om de detaljer som skulle kunna komma att skrotas ut. Mån gör utsk-
rotningar ett antal gånger per år. Dock är man väldigt noga med att försöka 
undvika ordet utskrotning för att istället benämna verksamheten med ord som 
lagerjustering och dilikt. Vi har sedan det här mötet, som var i oktober 1987, 
inte fått atgit del av någon sam helst information omartilkar som ska utskro-
tas och således kan man alltså sitta lungt och tro att allt får ligga kvar i 
hyllorna. Tyvärr är det inte så. Nyligen fick vi höra talas am att järnvägs-
vagnar med bla fälgar hade varit synliga i trakten av lagret på Arnö utanför 
Nyköping. En källa på eftermarknadsavdeIningen uppgav på förfrågan att det 
skrotas ut för full och att han tyckte det var synd att sakerna inte kom till 
användning. Något möte mellan Saab och klubbarna hade han aldrig hört talas om. 

forts. 
Vi i SSR:s styrelse är självfallet besvikna på de ansvariga på Saab om detta 
skulle vara sant och därför håller vi på med att kontrollera riktigheten i 
de här uppgifterna. Vi har meddelat våra kontakt-personer på Saab om våra 
misstankar och vi lär väl få återkomema i den här frågan. 

I Comstock Park som ligger i den amerikanska delstaten Michigan bor Mr Bill Co-
ok. Han har låtit meddela att han har en väldigt fin Saab 95 'sport av 1966 
årsmodell som är till salu för 2500 $. Priset är som i alla amerikanska annon-
ser förhandlingsbart. Bilen har varit garagerad de senaste 12 åren och den 
har bara rullat runt 6000 mil. Hydrauliken är renoverad 1988 och Mr Cook skri-
ver att han vill sälja bilen till någon entusiast för att han tycker räcker 
med en Sonett V4. 

Här kan den fina 95:an 
skådas. Färgen är gul 
och bilen ser väldigt 
välbehållen ut. 

Fina 95:or växer inte 
på träd här hemma i 
Sverige och de gör det 
garanterat inte i USA 
heller. 

Att köpa en fin 95:a 
utomlands kan ju vara 
ett alternativ för den 
som inte kan eller vill 
renovera själv. Michigan 
ligger ju ganska bra 
till ur transportsyn-
punkt. 

Saab 95 'Sport' !! Det finns väl inget som heter säger säkert någon vän av 
ordning. Alldeles riktigt, det finns inte. Däremot byggde Saab 95:or med den 
separatsmorda sportmotorn på 55 hk och detta är tydligen en sådan raritet. 
DEn här varianten av Saab 95 såldes aldrig officiellt i Sverige men trots det-
ta kan ju någon sådan vagn ha fått stanna kvar. Vi känner dock inte till någon. 
Möjligen att tävlingsavdelningen i Trollhättan hade några. Vi vet att man hade 
några speciallutrustade herrgårdsvagnar som man åkte runt med i Europa. Den 
här gula 95:an i USA tycks vara utrustad med sportens fyrbultsnav och det är 
väl troligt att detta är original. Med tanke på den höga effekten på motorn... 
Är du intresserad av billen kan du skriva till Mr Cook. Adress finns i en an-
nons i tidningen. 

Är du sugen på att köpa en tävlingsutrustad Sonett 73:a så kan du också kontak-
ta Mr Cook. Han en fullt utrustad sådan till salu för 9000 $. Bilen är från 
början byggd av en släkting till honom vid namn Randy Cook. Denne Randy Cook 
är snart en legen inom Sonett -racingen i USA vilket borgar för en välbyygd 
bil. Alltså: Vill du ha en lite udda streetracer för att knäcka V8:na på stan 
med så kontakta Mr Cook. 

När vi ändå är inne på Sonetter så har det varit några tvåtaktssonetter till 
salu i USA på sista tiden. I Ohio finns nr 000.190 till salu för runt 5000 $ 
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och i Pennsylvania finns nr 000.252 till salu. Den bilen är dock ombyggd till 
V4. Priset på den är 1000 $ vilket är otroligt billigt. I Michigan finns nr 
000.199 till salu. Priset är okänt. Slutligen så är nr 000.215 till salu i 
Kalifornien. Den bilen är obyggd till någon slags roadster men är chassie - 
mässigt i rostfritt originalskick. Priset är 10000 $ och skicket ska vara 
mint condition. Att det börjar dyka upp sådana här vagnar lite oftare därbor- 
ta beror sannolikt på att de vagnar som har rullat i sk bruksskick har nu bli-
vit så dåliga att en omfattande renovering behöver göras om de ska överleva. 
I de här bilarnas fall är det så med undantag av nr 000.215. Det finns inte så 
många som ger sig på och renoverar Sonetter i USA tyvärr eftersom att det är 
enklare och billigare att köpa sig en körklar bil. I tvåtaktssonetternaå fall 
spelar nog också bristen på reservdelar en viss roll eftersom det är väldigt 
svårt att finna reservdelar till tvåtaktsmotorerna därborta och när man gör 
något så får man ta vad som finns. Således går det långnos 96:or med kortnos-
motorer där borta. Är det någon som är intersserad av en kul bil och mycket 
rostlagning så skicka in några rader till Svenska Saabregistret så kan vi skic-
ka adresserna till ägarna av de här vagnarna. 

Behöver du få något instrument lagat till din bil ? I så fall kan du kontakta 
Instrument JIGE AB i Leksand. Män har auktoriserad service för KIENZLE och 
reparerar även andra instrumentfabrikat. Företaget etablerades redan 1944 så 
man lär ha en del erfarenhet av instrumentreparationer. 1 års garanti lämnas 
på alla reparaticner. Adressen är Instrument JIGE AB, Västanvik 29, 79300 
Leksand. Tel. 0247-10116. 

Vet du hur många Saab 96 de luxe av 1962 årsmodell (modellkod SA0205) det kan 
tänkas finnas kvar ? Enligt TSV:s siffror fanns det 1 januari 1990.totalt 606 
stycken registrerade i Centrala bilregistrets dator. Av dessa var 528 stycken 
avställda och således 78 stycken i trafik. Tunnsått alltså. Ännu sällsyntare 
är soltaksutrustade 96:or från 1964. (modellkod SA0214) 4(!) stycken finns 
registrerade och samtliga 4 var avställda. Du som är lycklig ägare av en Saab 
96 Sport från 1964 (modellkod SA0215) kan också vara stolt. 41 stycken finns 
registrerade och 39 var avställda vid årsskiftet. Två entusiaster åker tydli-
gen -64 Sport på vintern. 1 juli 1986 fanns det jämförelsevis 44 stycken Saab 
Sport av 1964 årsmodell registrerade varav 38 var anmälda som avställda. Tyd- 
ligen har alltså 3 vagnar avförts ur registret sedan dess. NU är det också vik-
tigt att påpeka att de här siffrorna inte är riktigt sanna. Det finns en "slask-
kod" som heter SA0000 där det finns 10800 saabar av varierande slag. En bil sam 
har varit avförd ur registret hamnar oftast där liksom en importerade saabar. 
De fordon som finns där är svåra att komma åt eftersom vi då är tvungna att kö-
pa en lista på alla 10800 vagnar av TSV vilket skulle kosta oss runt 20000 kr. 
Slutsats: Var rädd om de tvåtaktare som finns kvar ! (Även andra saabar också 
förstås) 

Med stat istik kan man bevisa allt heter det och här följer ett typexempel: 
För några år sedan kunde man i Svensk bilprovnings statistik för ett kvartal 
utläsa att Saab Sonett av årsmodell 1974 var den sämsta bil som fanns i Sve-
rige. 100 % (samtliga) av de besiktigade vagnarna hade fått föreläggande om 
återbesiktning. När man studerade statistiken närmare kunde man utläsa att 
det under den aktuella perioden endast hade besiktigats 1 (!) Sonett av års-
modell 1974 och den hade allts fått en tvåa i protokollet. Till saken hör att 
Sonett 74:orna inte är speciellt vanliga; endast ett uppskattningsvis 20-tal 
finns i Sverige och de flesta av dessa är troligen hemtagna från USA. Av någon 
anledning tycks 1973 och 1974 årsmodeller vara vanligast vid USA-import trots 
de stora gummikofångarna. Samtidigt är de ju förstås de mest fulländade vagnar-
na man byggde nere i Arlöv. 

M J 

NÅGRA RADER OM 
ÅRSMÖTET I NYKÖPING 

Svenska Saabregistrets årsmöte var i år liksom förra året förlagt till Saabs 
lokaler vid Storhusqvarn i Nyköping.Ett 60-tal medlemmar hade hörsammat kal-
lelsen och begett sig dit dock ej med tvåtaktare tyvärr. Ja, några tvåtaktare 
kom det. Mattias Rosvall från Vadstena dök upp i sin, vad han kallade den, 95 
66:a i bruksskick. Han passade också på att grundinställa tändningen på parke-
ringen efter mötet. Någon undrade om kopplingen var bra och Mattias sade att 
den fungerade inte alls. Någon fann orsaken: Kopplingens slavsylinder satt in-
där den skulle... Utöver den eminenta gröna 95: an syntes även sekreterarens 
vita Monte Carlo 850 och en blågrå 96:a med okänd hemadress. 

Mötet började med att Anders TUnberg från Saab hälsade oss välkommen och delta -- 
garna fick kaffe, öl och landgång till att fylla upp magarna med efter de lån-
ga resorna till Nyköping. Under kaffet så redogjorde Yngve Ekberg och Jonas 
Sahlen för de nya klubbtröjorna som mötesdeltagarna fick köpa till ett rabat-
terat pris. Efter näringsintaget påbörjades mötesförhandlingarna som var avk-
larade på en och en halv timme. I år kunde styrelsen beviljas ansvarsfrihet på 
en gång eftersom revisorerna äntligen fått det nödvändiga materialet i tid. 

Vad beträffar posterna i styrelsen så blev det med ett undantag idel omval. KG 
Karlevall hade avsagt sig fortsatt mandat som redaktör men lät meddela att han 
i framtiden var öppen för förslag på andra förtroendeposter inam klubben. Som 
ny redaktör valdes Erik Randa från Stockholm. Etik är bland annat känd för att 
åka runt i en fin 95 V4 och som innehavare av en 96 -68 med i original tvåtakts - 
utförande. 

De enda egentliga diskussionerna uppstod egentligen när sekreteraren Mäts Jons-
son frågade årsmötet om det såg någon anledning till att klubben kanske borde 
byta namn. Anledningen till denna fråga, som inte var ett önskemål från sekre-
terarens sida, var att det ganska ofta kommer förfrågningar från Saabägar& ute 
i landet som undra vem som har ägt deras bil eller folk som vi ett bilbyte und-
rar om vi har några uppgifter am servicen på den tilltänkta bilen är ordentligt 
utförd. Eftersom det är ett register på alla saabar så måste ni väl veta det, 
skrev någon. Mötet beslöt i alla fall att låta medlemmarna ute i landet tycka 
till i frågan och därför är en enkät under utformning. 

Stig Olov König från Vingåker byggde på detta med att säga att klubbmärket var 
fullt när det trycks i flerfärgstryck på tröjor. Det visade att fler delade 
hans åsikt och mötet beslöt att bilägga denna fråga till den tidigare nämda en-
käten. Observera att det gällde endast vid tryck på tröjor och inte på dekaler. 
Någon föreslog att man kunde göra det lite diskret i enfärgstryck och det kans-
ke låter vettigt. 

Efter att mötesordförande Lennart Holmgren förklarat årsmötet avslutat så blev 
Anders Tunberg och Saab avtackat för den godamaten och det fina arrangemanget. 
Anders passade samtidig på att inbjuda oss till Trollhättan och Saabs bilmuseum 
där 1991 års årsmöte alltså kommer att vara förlagt. Kul för er som bor i den 
södra delen av Sverige. Det har ju varit lite stora avstånd till Örebro och Ny-
köping. Vad ni som bor i norrland tycker törs vi inte trycka.... 

När allt detta var avklarat tog den traditionsenliga filmvisningen över och 
allra först visades en film från Mille Miglia tävlingen i Italien. Massor av 
fina bilar kunde skådas (ett bra sätt att vidga vyerna på oss saab-nissar) och 
finast av dem alla var ett vitt ekipage. En Saab 94 Sonett Super Sport med 
Erik Carlsson och Torsten han i. Efter detta visades olika rally filmer med 
tvåtaktare i. En del av dessa var nytagna. Bl.a fannns det film från Opel Glo-
ben Rally där några av klubbens medlemmar deltog. Efter ett tag passade några 
på att ånyo fylla upp magen inför hemfärden genom att avnjuta ytterligare land-
gångar. Det blev en del över eftersom en del som aviserat sin ankomst av okända 



skäl uteblev från årsmötet. Tro nu inte att festen var över. Nejdå, på parke-
ringen utanför öppnades den ena koffertluckan efter den andra. Störst intresse 
rönte Leif Blombergs eftersom det var där alla tvåtaktskolvarna fanns. Mänga 
saker och pengar bytte ägare och ingen verkade vara missnöjd innan undertecknad 
sent på eftermiddagen kunde konstatera att alla hade begett sig av och att jag 
hade hållit ställningarna ,vid denna kylslagna öde parkeringsplats alldeles 
invid nyköpingsån,längst av alla. Hemfärden i tvåtaktaren tog vid 	 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Gällande Svenska Saabregistrets räkenskaper och 
styrelsens förvaltning kalenderåret 1989. 

Undertecknade utsedda revisores 

varför vi föreslå kassören samt 
granskning, ej funnit anledning har efter utförd till anmärkning 

styrelsen ansvars- 
frihet för verksamhetsåret. 

Linköping i mars 1990 

m4vA 
Erland Joh sson 
	 Gunnar Samuelsson 

TIPS 

Bromsslang till 93, 95, 96 al NR (93) 49.801-7(96) 134,9997(95) 3130 
av fabrikat Lockhead nr KL 56801 och luftfillter till 95/96 60-64 
med nr PM 156. 

Detta finns att köpa hos Ax-Bil, Luntmakargatan 85, 
Tel 08-314790 	(Stockholm). 

1000 SJÖARS 
VETERANRALLY 1990 

Förhandsinformation: 

Rallyts start och mål ligger i Jyväskylä. Körrutten och specialproven följer 

i stortävlingarnas anda; nattpausen är på hotel Alexandra i Mikkeli. 

Körsträckan är c:a 500 km och den innehåller c:a 10 specialprov. Bl.a. körning 

på tid, där man tidvis kör fort; bilens handhavande; accelerations- och broms-
prov etc. 

Bilar som kommit i mål, ställs upp på Mässcentrum i Jyväskylä strax före 
stortävlingens hela grupp-besiktning. 

Fordonen: 

Rallyt har två serier vilka har två klasser, över och under 1300 cc. 

Serie A är till för museifordon, till vilka FIVA-pass är obligatoriska. 

Serie B är till för andra, 1965 eller äldre tillverkade fordon, vilka är 

antingen original eller ändrade enligt FIA:s för varje årsmodell klassificering. 

Äkthetsintyg (ägares eller motsvarandes handbok) eller klacificeringsbevis 
bör visas vid fordonsbesiktningen. 

Fordonen bör vara besiktigade för normal trafik och vara i ordning enligt 

registreringslandets lagar och förordningar. 

Oblogatorisk utrustning och tillåtna ändringar framgår i rallyts föreskrifter. 

Tävlingslicens är obligatorisk; engångscertifikat kan dock lösas i samband 

med anmälan till ett pris av 20 mark/förare. 

Hittills har förfrågningar kommit från alla delar av världen och även förhands-

anmälningar har kommit från bl.a. USA och Italien och ett flertal kända in
-

hemska rallynamn. 

Vi beklagar att reglernas tillkomst har dröjt. 

Vill du ha fler upplysningar så ring till Else Nurminen 
Tel Int +358 41 722 213. 

Sista anmälningsdag 31 maj.  

anmälningsblanketter beställer du av: Lars Ericsson 

Erikslundsg.4 

126 32 HÄGERSTEN 

Tel: 08/45 03 58 

PS. I sista stund har jag kommit över anmälningsblanketter och tagit reda på 

när rallyt går av stapeln. Rallyt äger rum 21-22 augusti 1990.  

Du får 50 % rabatt på Finlandsfärjan för 2 bilar + trailer och fri resa 

för chaufför + kartläsare Stockholm - Åbo - Stockholm. Avresa Stockholm 

19/8 k1.08.15. Kan du missa detta tillfälle ?!! 
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Säljes: Saab 96. 2 st dörrar (gamla låset) 300 kr. 

Carl-Magnus Johansson MOHOLM Tel:0506/20562 

Säljes: Sonett 2/V 4 1966-1969. 1 huvlist (aluminiumlisten i nosen). 

Mats Jonsson KATRINEHOLM Tel:0150/12904 

Säljes: Saab 95 "SPORT" -65. Gul, garagerad sedan många år. Har aldrig sett 

snö eller saltade vägar. Pris: 2500 $ 

Bill Cook 4019 LELAND Comstock Park Michigan 49321 USA 

Säljes: Saab 93 B -59. Jag säljer min svarta bil. Den är fullt körklar och 

besiktigad i höstas, men avställd nu. Pris 14000 kr. Du som är 

intresserad kan ringa mig fram till k1.23.00. Jag är svår att nå. 

Annars skriver du en rad, så ringer jag dig. 

Per Söderpalm Rydsv.254 E:35 582 51 LINKÖPING Tel:013/177348 

Säljes: Saab 96 -63. Bra bruksskick, går bra, omlackad -88 midnattsblå. 4500 kr. 

Inredning, brun/grå, mycket fin, div. delar, bl.a. motorhuvar, bak-

luckor, växellådor, instrumentbräda, drivaxlar, plus mycket annat 96. 

Erik Randa Tel:08/7106113 

Säljes: Saab 96 -65. Komplett, renoveringsobjekt, fin inredning. Pris 1500 kr. 

Brunt baksäte till 96 V4 -67 i bra skick. Pris 50 kr. 

Jonas Sahl4n Hagenv.26 430 41 KULLAVIK Tel:031/931753  

Säljes: Saab 96 -60. Fyrväxlad, skivbromsar, sportinstrument, dragkrok. 

Bra mekaniskt skick, bes. utan anm, ser ut som fan. 

Saab 96 -64. Nyrenoverad fyrväxlad ribbad låda med utväxling för 

landsvägskörning. Sportframvagn, fyrbultshjul. Bes. utan anm. 

För tillfället 750 cc-motor isatt, går bra. 

Dessutom: Inredning, emblem, lister, öppningsbara bakrutor, fram 

och baksäten till MC/Sport. En kortnos-sportmotor isärplockad men 

komplett, samt en långnosdito som f.n. ligger hos Ström i Trollhättan 

för trimning och borrning. Problemet är förstås kolvar. Finnes en 

sats 71,5 mm kolvar. Två sportrattar samt massor med andra delar. 

Allt säljes i ett "paket" för 10000 kr. 

Leif Stålhammar Bastug.55 117 25 STOCKHOLM Tel:08/842426 

Säljes: Saab 93 -59. Renoveringsobjekt. 1500 kr. 

Saab Monte Carlo -66. Rally-utrustad. Pris beroende på utrustning. 

Lars Ericsson Erikslundsg.4 126 32 HÄGERSTEN Tel:08/450358 

Köpes: 	Baksäte till min 96 V4 de Luxe -69, rött tyg med svart galon, fanns 

endast i vita och svarta bilar av 69 års modell. 

Jonas SahlAn Hagenv.26 430 41 KULLAVIK Tel:031/931753 

Hjälp: Hej Saabvänner! Finns det någon som vill hjälpa mig att renovera min 

Saab -69. Hela bilen, ni bör bo i Malmö för det gör jag. Ring till 

Jan-Ove tel: 040/139838 
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Köpes: Saab 96 -62. Yttre drivaxlar - hjulaxlar(fram). De skall vara nya 

eller nästan nya. Är även intresserad av framhjulslager,blinkrelä, 

vindrutetorkarmotor samt gummilisterna mellan framskärm och ko-

fångare. I utbyte kan jag bl.a. erbjuda blinkers/bakljusinsatser 

för 96 och 93. 

Per Söderpalm Rydsv.254 E:35 582 51 LINKÖPING Tel:013/177348 

Köpes: Topplock till långnos nr. 7320029. Mycket annat smått och gott 

kan lämnas i byte ! 

Leif Hansson Apelg.1 621 49 VISBY Tel:0498148116 

Köpes: Till Saab Sport. Röd inredning, Emblem baklucka + framskärmar, 

bakre ljuddämpare, instrumentbräda och varvräknare, 5 st fälgar 

4-bult, dekorlister karosserisidorna, oljepump + slang. 

E.V. byte med andra grejor. 

Christer Melwinsson FORSSJÖ Tel:0150/39090 

Köpes: Främre standard ljuddämpare. Inget hinder om den är sönderrostad 

och trasig. Jag är bara intresserad av avgasböjen. Så hur själva 

dämparen ser ut gör detsamma. 

Leif Hansson Apelg.1 621 49 VISBY Tel:0498/48116 

Köpes: Saab 96 -60. Stötfångarhorn, navkapslar, hjulhusmatta, golvmatta 

fram och bak (grå), dörrtätningslist vänster och höger, höger 

stötfångarböj bak. Allt i bra skick. 

Erik Randa Tel:08-7106113 

Köpes: Saab 93 -57. Två stycken karrosserisidor (mellan dörr och bakskärm), 

samt inredning till ljusgrön bil. Tyget är svart-rutigt på gul bak-

grund, galonen är ljusbrun. Jag betalar bra, även byte ! 

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

Danmarksträff på -Fyn 16-17 Juni 1990 

SAAB TO-Takt klub Danmark har i år sin årliga storträff den 
16-17 Juni på Fyn. Från början var det meningen att den skulle 
vara den 9-10 Juni, men är alltså flyttad en vecka framåt. 
Vi hade tänkt i år liksom förra året att åka i karavann ner till 
Danmark. Förra årets träff var väldigt fint arrangerad och mycket 
välbesökt med många fina tvåtaktare. Vi hade tänkt i år att åka 
ner redan dagen före, alltså fredagen den 15 Juni. När detta skrevs 
var programmet inte klart, men fullt klart är att det kommer att 
bli en fin träff med många fina tvåtaktare och mycket blårök att 
inandas. Vi hade tänkt att ligga över på vandrarhem. 

Ring mig om mer information 

TT-hilsen: Jonas Sahlffi 
Hagenvägen 26 
430 41 KULLAVIK 
TEL: 031- 93 17 53 

Göteborgsträffen 1990 

NU är det dags att lägga Göteborg i blårök igen. 
Träffen kommer troligtvis vara lördagen den 8 september. 
Som vanligt beroende på när 91 års SAAB-modeller visas det 
bli en vecka senare. Ring och kolla. 

Programmet kommer preliminärt att se ut så här: 

1. Samling vid SAABi Sisjön kl 10.00 
2. SAAB bjuder på kaffe och smörgås 
3. Rally c:a 5 mil med klunga frågor längs vägen 
4. När vi äntligen kommer i mål blir det korv med bröd 

och kaffe med dopp. 
5.Reservdelsmarknad. Fyll bagaget med delar som du inte 

behöver, men som andra kanske letar efter 	 
6. Prisutdelning 
7. Eventuellt kanske vi avslutar dagen med ett besök i den för 

i år nyöppnade restuarangen i Göteborg, V4 Combi - ett 
inneställe för oss SAAB-frälsta. En restuarang inredd med 
SAAB-prylar. Vad sägs till exempel med en kortnos-motorhuv 
hängande över baren? Och med vägglampor där lampskärmen består 
av en kromad SAAB-navkapsel? 
Bir som helst. Tveka inte och kom på årets Göteborgsträff. 
Ring eller skriv och förhandsanmäl dig och din familj till: 

Jonas SahMn 
Hägenvägen 26 
430 41 Kullavik 
TEK: 031-93 17 53 
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DATUM  TYP AV ARRANGEMANG PLATS KONTAKTMAN 

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

2/6-3/6 Träff: CLASSIC MOTOR FESTIVAL Örebro Mikael Gustavsson 019-238375 

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

9/6-10/6 Rally: MHS 25-årsjubileum Taxinge+Sth MHS 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. 
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Modelleroch milstolpar i Saab-biltillverkningen 

1947 	Presentation av prototypen till den första Saab-bilen. 

1949 	Regelmässig serietillverkning av Saab 92  startar mot slutet av 
året. 

1950- 	Saab 92 förblir oförändrad under de tre första tillverknings- 
1952 	åren. Bilen är 4-sitsig med framhjulsdrift och tvärställd 2- 

cylindrig 2-taktsmotor på 764 cm 3  cylindervolym och med en 
effekt av 25 hk. 

I december 1952 presenterades Saab 92 B.  Bland förbättringarna 
märktes större bakruta samt ökat och utifrån åtkomligt bagage-
rum. 

Av den första Saab 92 modellen byggdes 5.300 enheter. 

1953 - 	 Den 10.000:nde Saab-bilen rullade av monteringsbandet i mars 
1955 	1954. Under detta år förvärvade Saab en fabrik i Göteborg för 

tillverkning av motorer och växellådor. Den totala fabriksytan 
för biltillverkningen blev härigenom praktiskt taget fördubblad 
och kom att uppgå till 34.700 in. 

Hösten 1953 presenterades en rad detaljförbättringar på modell 
92 B. Bl.a. höjdes motoreffekten till 28 hk. 

1955 	I december visades den nya modellen, Saab 93.  Den var försedd 
med en 3-cylindrig, 38 hk motor med 748 cm) cylindervolym. Nytt 
frontutförande, nya stötfångare, ny kraftöverföring samt ny fjäd-
ring hörde också till den nya modellens kännetecken. 

1956 
	

När tillverkningen av Saab 92 B stoppades - kort efter införan- 
det av modell 93 - hade totalt 20.100 2-cylindriga Saab-bilar 
byggts. Av dessa var 14.800 av modell 92 B. 

En uppmärksammad experimentvagn - Saab Sonett  - med trimmad mo-
tor och en lätt sportvagnskaross av glasfiberarmerad plast pre-
senterades i mars 1956. Vagnen var endast 825 mm hög och hade en 
toppfart av 165 km/tim. Endast ett fåtal exemplar byggdes av den-
na modell. 

1958 	Saab 93 B  ersatte 93:an. Bland nyheterna märktes odelad, välvd 
vindruta, förbättrat elektriskt system, inställbart baksäte. 

På sommaren presenterades Saab Granturismo 750. Denna vagn var 
mera luxuöst utrustad än standardmodellen och hade en till 45 
netto-hästkrafter upptrimmad motor. En extra trimningssats salu-
fördes för den som ville höja effekten ytterligare och använda 
vagnen i tävlingar. 

1959 	I november fullbordades en betydande utvidgning av fabriken, vil- 
ken nu kom att omfatta inte mindre än 75.862 m. - Av detta års 
produktion exporterades ungefär 50 %. 

I maj 1959 presenterades Saab 95  herrgårdsvagn. Standardmodellen 
bytte namn till 93 P i samband med en del smärre förbättringar av 
chassi och karosseri. 

1960 	I februari introducerades Saab 96.  Större och starkare motcr (841 cm3 9 
42 hk), ny utformning av bakvagnen, nytt ventilationssystem, ny 

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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I 	I 
SAABMARKNAD 

LINKÖPING  

SÖNDAGEN DEN 23 SEPT 
Alla tiders Saab sin 
delar till hela bilar 
på de äldre bilarna. 
I år är vi på parker 

Låskolvsg. 4. Kör väg 
höger mot Hackefors, 
Säljplatserna kostar 

anmäler dig före 20 s 

KL 9.00-14.00 arrangerar ÖSTGÖTA BILKLUBB 
årliga Saabmarknad, där allt från reserv-
säljes Saab 92 till 9000 med inriktning 

ingsplatsen vid Ericssons linköpingsfabrik 
35 förbi Saab-Scania mot Atvidaberg, tag 

höger vid Shellmack. 
40 kr/st. Vi ser hellst att du som säljare 

ept. 

ANMÄLNINGAR OCH FRAGOR TILL Gunnar Samuelsson 013-145179 
Mattias Roswall 	0143-10519 

VÄLKOMNA fl 
r 
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instrumentpanel, större bagageutrymme, förbättrad runtom-sikt 
jämte en hel del andra betydande förbättringar kännetecknade 
denna nya Saab-modell, som var 5-sitsig och efterträdde modell 

93 F. Den sistnämnda togs ur produktion på försommaren. 

1961 	Nytt försäljningsrekord för Saab-bilen. 

Smärre förbättringar på Saab 96 och herrgårdsvagnen Saab 95. 

1962 	På bilutställningen i Stockholm i februari presenterades 
Saab 96 Sport  (Granturismo 850), vilken ersatte Granturismo 750. 

Den 1 september visades 1963 års modell och strax därefter läm-

nade vagn 150.000 fabriken i TrollhättAn. 

1963 års modell är i allt grundläggande densamma som 1962 års, 
men uppvisar en något förändrad frontgrill samt en hel del de-
taljförbättringar såsom högre kapacitet på värme-ventilations-
systemet, ny instrumentpanel på sportmodellen m.m. 

Saabs försäljningsframgångar fortsätter. Den officiella statis-
tiken visar att av de 141.909 bilar, som inregistrerades i Sverige 
under tiden 1/1 - 30/9 1962 var inte mindre än 13,3 % Saab-bilar. 
Motsvarande siffror för 1961 var 133.169 och 11,5 %. 

Bilregistreringarna i Sverige under tiden januari-september 1962 
ökade i förhållande till samma period 1961 med 8.740 vagnar och 
av dessa var 3.508 st. Saab-bilar. Detta betyder att Saab ensam 
svarar för hela 40 av ökningen. 

Saab 96 är nu den näst mest sålda bilen på den svenska, starkt 
konkurrensbetonade marknaden och det har t.o.m. under någon en-
staka månad hänt att Saab 96 överträffat alla andra enskilda mo-
deller. 

Exporten har under 1962 satt ett nytt rekord och i dag skeppas 
Saab-bilar till c:a 40 olika marknader. 
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