


SAABmanfa 
Ordförandens samlande tankar 

Hej. 

Sommaren är nu slut och med den alla våra träffar. De som 

besökt någon eller några av dessa hoppas vi haft trevligt, för 

inrapportering från deltagare och arrangörer visar att stäm-

ningen varit hög på alla möten. Nu stundar lugnare tider tills 

nästa sommar då vi drar i gång med nya tag. 

Matrikeln hoppas jag att alla fått och att Ni blev nöjda med 

dess innehåll. 1 förordet bad jag de medlemmar vars uppgifter 

ej stämde höra av sig till kassör Carlsson, men i slutet av sep 

hade bara 1 (en) medlem synpunkter på sina uppgifter. Tittar 

man noga i matrikeln så ser man ju att det fattas korrekta upp-

gifter lite här och där, så ta en titt igen och de som vill ha 

nåt ändrat skriver till kassören om detta. Om någon vill ha ett 

extra ex går det bra, beställ från redaktör Randa. 

Med detta nr följer en enkät som frågar om Er syn på Bak-

rutan, styrelsen, nytillverkning m.m. Snälla Ni: svara på dessa 

frågor så vi i styrelsen vet vad Ni tycker om 2-t-livet i all-

mänhet och om SSR. Vår strävan är ju att göra SSR till en ännu 

bättre bilklubb för var dag som går, och detta kan vi inte ge-

nomföra utan Er hjälp. Vi tackar på förhand för Era åsikter ris 

som ros. Tänk på att det lottas ut T-shirtar bland de som svarar. 

Sidan börjar ta slut och då önskar jagEr en trevlig höst med 

mycket mekande så allt är i bästa trim till sommaren 1991. 

Hej då från 

kc ve_ 
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GOTLANDS SAABEN 

Saab-klubb bildad på Gotland 

Ett antal av SSR-medlemmarna på Gotland har bildat en ny lokalav-

delning. Avståndet till fastlandet, - som vi tycker ligger lite 

ocentralt 	har naturligtvis påskyndat tillkomsten av den nya 

klubben. En notis i lokaltidningen har också medfört kontakter 

med intresserade som på sikt kan bli nya 558-medlemmar. 

Verksamheten är medvetet lite blygsam i början och kommer främst att 

bestå av hjälp till självhjälp, tipsa varandra om reservdelar samt 

att ordna träffar under familjära former. De gotländska Saabarna 

kommer att bli unika med tiden eftersom de rullar på helt saltfria 

vägar. 

Klubbens namn kommer att diskuteras vid septembermötet, och kanske 

blir det som brevdekalen ovan. 

En interrimstyrelse är vald. I den ingår Bertil Ahlin, Birgitta 

Holmberg och Jan Michalowski. 

GOTLANDS-SAAB2N bildades hos Bertil och Bibbie under gemytliga 

former en en solig högsommardag. 

Av Lennart Larsson, Örebro 

Det började med att strax efter min födsel (1968) köpte min far 
sin första bil, en Saab 96-66:a som jag blev runtskjutsad i. Det 
blev många semesterturer i bl. a Sverige och Norge och jag minns 
att jag tyckte det var jätteroligt att åka bil. 1975 tyckte dock 
pappa att det var dags att byta bil då 96-66:an hade gått nästan 
20.000 mil, så han fick överta min farfars bil, en Saab 96-V4-67 
som han hade haft sedan den var ny. Farfar köpte då en ny V4. 
67:an som pappa köpte började sedan krångla väldigt mycket. Så 
1979 köpte han en Saab 99-77 som då hade gått 1800 mil. Hän har 
fortfarande den kvar och han är mycket nöjd med den, då den nu 
har gått 26.000 mil nästan problemfritt. Farfar har nu en 90-87:a 
han har också hunnit avverka en 99-83:a efter 96-V4:an. Båda kan 
inte tänka sig att ha något annat märke, men nu över till mig. När 
jag tog mitt körkort 1986 var bilvalet självklart, en Saab såklart. 
Jag fick köpa en kompis 99-71:a för 600 kronor. Bilen var körbar och 
skulle besiktas, som inte var några problem. Men efter ca 1 månads 
körning rasade naturligtvis Triumph motorn. Jag tröttnade och köpte 
en Ford 77:a. Den hade jag ett tag, men trivdes inte då jag ville ha 
en Saab igen. Jag blev då intresserad av tvåtaktarna för jag tyckte 
pappas 66:a pluttrade så härligt. Jag köpte då en vit 65:a som jag 
hade som bruksbil. Samtidigt köpte jag en 99-76:a, som jag skulle 
ha som vinterbil. 65:an blev avställd och såldes tyvärr sedan. 
99-76:an tjänade ett halvår som bruksbil, den började att bli rätt 
risig och såldes. En V4-78 inhandlades och den var jag väldigt nöjd 
med tills den motorn också rasade. Balansaxeln hade slagit upp sig 
i blocket och alla kuggarna på drevet låg i oljetråget. Nu tröttnade 
jag på rasade motorer och köpte mig en Saab 99 Turbo-80. Den var blå 
och var väldigt fin, och så gick den lite bättre än V4:an. När jag 
sedan skulle in i lumpen (som jag ligger i nu) blev jag tvungen att 
sälja den då den blev för dyr att ha. Jag fick istället köpa en 99-77:a 
av en arbetskamrat som jagnu har som bruksbil. Jag har också en röd 
96-65:a stående i garaget som är till salu. Jag vill gärna nu köpa en 
92:a eller 93:a,men platsbristen gör det omöjligt att ha mer än en bi] 
garaget. Om ingen nappar på 65:an, kommer jag att renovera upp den så 
småningom. 
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BANRACING MED 2-TAKT 

FILM 

Appropå 2-takt-sonett i julas - 89 hade aftonbladet 
ett julkryss som innehöll motorfrågor bl.a var det 
en bild på en sonett 2-taktare och en fråga om vad 
bilen heter: 1 saab sonett, x saab kornett, 2. saab 
spinett. 

Alla saab entusiaster vet rätt alternativ är 1. 

Och på film har några 2-takt-sonetter figurerat. 
Här kommer några filmer där sonetten har medverkat. 
Lejon sommar från 1967, där körde Ulf Brunnberg en 
sonett. Het snö från 1969, fanns en röd sonett med i 
några sekunder. Sudden Impact med Clint Eastwood där 
dök en sonett 3-73 eller 74 upp i några sekunder. 

Det finns säkerligen flera filmer med både 93,96 och 
sonetter med på film. Om någon vet om flera filmer 
kan ni väl skriva och och berätta. 

Efter att ha pratat med Nils-Olovoch Magnus vid racingen på Sturup 
raceway i våras, blev det en massa tankar i bakhuvudet. Jag och Jan 
(Jan och Lisa Motorsport), körde efter tävlingen och hämtade Jans 
Monte Carlo -66. Den hade sovit i en loge utanför Lund i 13 år. 
Spänningen steg, dörrarna öppnades, och där stod den dammig. Men 
förhållandevis hel. Sedan fortsatte färden till garaget i Klågerup, 
där Monte Carlon nu står i gott sällskap bland rallycross V4:or och 
folkrace 99:or + andra Saabar. Med dispens skall man kunna köra 66:an 
i Veteranbanracing (gäller bara 65 och äldre). Både Jan och jag kör 
rallycross med 2 liters V4:or, jag kör även folkrace med 99:or. Men 
hoppas att kunna komma ut om 1 eller 2 år och vädra två-taktaren. 

Vänliga Saab Hälsningar 
Kristian Gerdtsson 
Staffanstorp 

Red Erik 

ENKÄT 90 	ENKÄT 90 	ENKÄT 90  

Vid vårt senaste årsmöte beslöts det att en enkät skulle utskickas under 1990 
för att vi ska kunna få bätter kännedom om medlemmarnas synpunkter på klub-
bens verksamhet. NU är den klar och bifogas således denna tidning så att Ni 
inte ska behöva klippa sönder densamma. Gör er själva och alla andra en tjänst: 
Svara på frågorna och skicka in enkäten snarast. Adressen är som vanligt Svens-
ka Saabregistret, Box 391, 64123 KATRINEHOLM. Målsättningen med enkäten är 
som alla vet ett försök att göra vår klubb bättre. Vi har ju blivit ganska mån-
ga vilket innebär att det är många olika smakriktningar som ska tillfredsstäl-
las. 
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1. Jag tycker att BAKRUTAN är 

2. Jag tycker BAKRUTAN kommer 

3. Mängden kopierade tidnings-
artiklar, tester mm är 

EJ Mycket bra 
[11 För ofta 

EJ För många 

SSR - ENKÄT 	1990 

EJ Bra ODålig 
EJ Lagom ofta EJ För sällan 

	

El Lagom 	Ill För få 
4. Jag tycker att antalet skrivnan 

artiklar är 	 IIFör många 	El Lagom 	EIFör få 

5. Jag tycker BAKRUTANS format ärEBra 	lii] Dåligt 	EVet ej 

6. Jag tycker det skrivs 
för lite om 

7. Brukas du besöka våra arrange -El 
L_JJa, alltid [1]Ofta CI Sällan EiAldrig mang . 

8. Tycker du att antalet arrange-r—i 
mang är 	 L__JFör många 	Ehagom ElFör få 

9. Tycker du att den geografiska 
spridningen av arrangemangen är bra ? 	ElJa E] Nej 	EilVet ej 

13.Tycker du att klubben ska byta 
namn ? Frågan kom upp på sista 	Ulla 
årsmötet i Nyköping'. 

14.Tycker du att vi ska skaffa ett fl
Ja annat klubbemblem ? 

15.ffir tycker du klubbens styrelse EJ fungerar ? 	 Mycket 
bia 

16.Skulle du kunna tänka dig att 
åtaga dig en styrelsepost i SSR ? ElJa 

17.Vad tycker du vi ska nytillverka 
för reservdelar ? 

Ja, jag vågar sätta ut mitt namn och vill väldigt gärna vinna en SSR-tröja ! 

Aktivitetsnivån har varit hög hela långa vintern, det 
har renoverats som aldrig förr. Nya entusiaster har 
slutits upp, och gamla medlemmar har börjat med nya 
projekt. Så kan nämnas att Stig Johansson ägare till 
"Brunte" gjort ett snabbt och fint arbete och bringat 
liv i en Monte Carlo -66, Bosse Nordström har påbörjat 
en renovering av en tidig 96-60:a, Gunnar "Sunkans Saab-
demont" Sundgren mitt i allt stressande med sin Monte 
Carlo hunnit laga upp en 93-59 till gott bruksskick, 
ivrigt påhejad av hustrun Margit. Hennes första kommentar 
vid åsynen av bilen var: Du, så söt den år! Den ska vi 
ha! Familjen Sundgren hann faktiskt delta i vinterrallyt 
"kalldragen med gott resultat trots stora bekymmer och 
obefintligt brytaravstånd. Därefter såldes bilen vidare 
till en annan känd Saabfreak P-0 Åberg, då Gunnar nu 
äntligen lovat att få MC:n klar i sommar, för vilken gång 
i ordningen det nu blir! Dessutom har Margit uttryckt en 
klar önskan att till vintern få ha sin bil i garaget! Vi 
har även nåtts av den förskräckliga nyheten att 
Norrländska sektionens ordförande Martin Stenlund 
förfallit så totalt att han nu synts runt Umeå, körande 
en SKODA 11OR Coupe, en mycket fin bil - men vad har hänt 
Martin? Vi hoppas att det varit en tillfällig sinnes-
förvirring och önskar snart tillfrisknande! Från VVS 
rallyt "Kalldrage" som gick av stapeln i mitten av mars 
kan rapporteras att alla deltagande Saabekipage skötte 
sig med den äran. Rallyt bestod av cirka tjugo mils 
körning på små, smala vintervägar från Umeå uppemot 
Vindeln, det gällde att orientera rätt och svara på ett 
antal frågor , de flesta med motoranknytning. En 
toppentävling för Dig som törs åka med din veteranSaab. 
Av Saabgänget med körbara bilar, saknades bara 011e 
Larsson, som satt hemma och polerade 93:an inför årets 
träffar. Anmäl er i god tid till 1991 års upplaga av 
"Kalldragen till telefon 090-48004 C-G Lillieroth. 
Resultatlistans topp innehöll nästan bära Saabar, första 
priset togs av paret Stenlund/Johansson med "Brunte" 
vilka som enda ekipage lyckats svara på alla frågor. 
Sedan kom på mycket fina placeringar " Den flygande 
holländaren" P-0 Åberg som formligen vräkte fram 95:an 
genom böjarna, B-Å Danielsson 96-60, Bosse och Lena 
Nordström 96-66 samt familjen Sundgren 93-59. Som straff 
för sin stenhårda satsning drabbades P-0 av ett 
drivaxelbrott på 95:an just när han svängde in till målet 
i Vindeln. Inga ledsna miner för det - bara bogsera hem 
"skrotet" och reparera. P-0 erhöll också pris för bästa 

EJ 92 El 93 (395 13 96 EJ  Sonett 

10.Skulle du kunna tänka dig att 
arrangera en SSR-träff ? 	1__JJa 

11.Brukar du handla reservdelar 
från klubbens lager ? 	L_JJa ofta 

12.Tukg6d1.?1 medlemsavgiften är 
L_J 

 1-1 
Ja 

	

El Nej 	13 Vet ej 

EJ Ibland El Ne j aldrig 
III Nej, lagom El Nej, för låg 

Ne j 

n Nej 

EJ Bra EJ  Dåligt I3 Vet ej 

	

EJ Nej 	fl  Vet ej 

Jag heter 	 och bor på 	  

och har tel 

Glöm ej postnummer och texta gärna läsligt. Den 1 oktober 1990 drar vi vinnarna 
på tröjorna. Observera att vi väldigt gärna vill ha dina synpunkter även om du 
inte vill skylta med ditt namn. Skicka då ANONYMT !!! Tyvärr kan vi naturligt-
vis inte veta vart vi ska skicka SSRitröjan„, 
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Teknisk beskrivning av 

I. Saab Oranturismo 750 
II. Saab Granturismo 750 Super Blad 1 av 5 

4N 

tidsenliga klädsel - kul med lite show P-0! Till 
höstträffen i september hoppas vi får se Tage Ahlgrens 
fina, lätt custade 93:a med 2-kretsbromsar, skivor och 
66:a motor + 4-växlat i körbart skick. Han har gjort ett 
jättejobb med en lindrigt sagt dålig kaross. Vi 
återkommer om denna bil senare. 

Gnussar!  

I. ALLMÄNT  

Typ'     Årsmodell: 1959 

1. Kaross 	  2 dörrars kupé 

2. Total längd med stötfångare 	mm 

3. Total längd utan stötfångare.  	min 

4. Största bredd 	 mm 

5. Största höjd obelastad 	  

115197 0 00 

1470 mm 

-6. Markfrigång (2 personer fram) 	  185 mm 

7. Spårvidd, fram och bak 	  1220 mm 

8. Hjulbas    2488 mm 

9. Vändradie....... ............. 	....  	5,5 m 

10. Antal passagerare 	3 

11. Tomvikt, inkl. bränsle, vatten, verktyg o.reservhju1830 kg 

12. Tjänstevikt 	  900 kg 

13. Viktfördelning: 

	

Tomvikt    fram 58 % 

Totalvikt, inkl. 4 pers. o. 80 kg bagage(1210 kg)" 49 % 
14. Backtagningsförmåga vid tjänstevikt: 

1:a växeln 	 36 % 

2:a växeln    . 	17 % 

3:e växeln 	 9 % 
Backväxelr 	 45 % 

15. Rymd bagagerum    0,3 m3  

16. Frontarea...     1,72 m2  

17. Luftmotståndskoefficient (inkl. kylmotstånd) 	 0,35 

II. MOTOR  

Detta vykort kommer 
Från vänster Anders 
-63 Sport, Per-Ivar 

från 3 st 
Källqvist 
Andersson 

stolta Saab Sport ägare. 
-62 Sport, Rolf Källqvist 
-65 Sport. 

1. Motortyp 	 .. 3 cyl. 2—takt 

2. Effekt: 

SAE vid 5000 r/m 	 I  50 hk 

II. 57 hk 

Anders och Per-Ivar har kört veterankuppen med sina bilar 
i två år. 
Rolfs bil vann SM på bana 1963, då kördes bilen av Gösta 
Karlsson. 

Vridmoment: I 8,5 kgm vid 3500 r/m 

II 9,5 kgm vid 4000 rum 

(Ovanstående avser bruttoeffekt för motor i 
provbänk utan hjälpapparater, avgasanläggning 
och insugningsljuddämpare) 

DIN vid 4500 r/m 	  I. 45 hk 

(El. DIN 70020 install. nettoeffekt) 	 II. 55 hk 
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3. 

4. 

Cylinderdiameter 	  

Slaglängd   	

Blad 2 av 5 

66 mm 

72,9 mm 

5. Cylindervolym    	

4  79,: 6. Kompr. förh... 	 

7. Max. effektivt medeltryck   	 7,3 kg/cm2  

II. 8.1 kg/cm2  
8. Kolvhastighet vid max. effekt 	 12,1 m/s 

9. Litereffekt 	  1 66,8 hk/1 
II. 76,2 kk/1 

10. Torrvikt med koppling 	  74 kg 

11. Effekt/Vikt förh 	  I 0,68 hk/kg 
II. 0,77 hk/kg 

12. Smörjning: 

Blandningsförh. (olja/bränsle/) 	 1 3 % 
II. 4 % 

Olja ........ 	.............. ..... 2—takts olja, SAE 40 
eller likv. 

13. Motor utv. dimensioner: 

Max. höjd (över luftrenaren) 	 750 mm 

Max. längd 	  —. 805 mm 

Max. bredd över hjälpaggregatet 	 520 mm 

Max. bredd över kopplingshuset 	 305 mm 

Max. bredd över vevhuset   	 205 mm 

Blad 3 LV 5 

"•=©CePs' 

IV. BRÄNSLESYSTEK 

1. Bränsletank, rymd 	  ca 36 ltr 

2. Förgasare, fallförgasare 
	 I 	 Solcx typ 13 ,7 .  Al 

Alt. Zenith 34 

3. Bränslepump, elektrisk 

 

II 	 solex 44 PLI 

	 St, typ ALIA 75 

 

V. KYLSYSTEL: 

1. Vattenkyln. med pumpcirkulation och termostat 

2. Vattenvolym inkl. värmeanläggning 	  ca 7,5 ltr 

3. Temperatur, normal 	  750  C 

4. Termostat, börjar öppna vid 	
730 c  

VI. CHASSI  

1. Fjädring: fram och båk, spiralfjädrar 

2. Främre: individuell tvärg. fjäderarmar 

Bakre: IT — formad stal bakaxel 

Största fjädringsrörelse: .  

Framhjul 	  140 mm 

Bakhjul 	  170 mr, 

III. TRANSMISSION  

1. Framhjulsdrivning 

2. Utväxlingsförhållanden, växellåda totala: 

	

1:a växeln    15,4 

	

2:a växeln    7,6 

	

3:e växeln    4,7 

	

Backväxeln...   18,8 

3. Differentialutväxling, pinjong/kronhjul 	 4,86 

4. Oljevolym, växellåda med differential.. 	 ca 2 	ltr. 

5. Kopplingstyp 	 enkc.1 torrlamell med fjädr. nav 

6. Lamelldiameter, yttre 	  180 	mm 

7. Hastighet vid 1000 motorvarv/minut (hjulradie'303 mm): 

1:a växeln 	  7,4 

2:a växeln 	  15,0 

	

3:6 växeln    24,5 

	

Backväxeln    6,1  

2. Stötdämpare: 

Typ ..     ... 	 bvdraulisk—telesk. 

Största arbotsslag, monterad i vagn 

	

Framhjul   	 82 mm 

Bakljul    106 mm 

3. Bromssystem: 

Fotbroms, 4—hjuls    . hydraulisk 

Fabrikat    Lockheed 

Bronsbelägg: 

Dimension, fram    9" x 2 3/4" 

bak.. 	  8" x 1 1/2" 

Totalyta    675 cm2 

 Handbroms, bakhjulen...     mekanisk 

11 
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Blad 4 av 5 
Blad 5 av 5 

W23 
4. 

5. 

6.

 VII. 

Styrning: 

Typ 	  kuggstång 

Utväxlingsförhållande, ratt/hjul 	  medelvärde 14:1 

Rattvarv vid fullt styrutslag 	V - H 	   2 	1/4 

Hjul och däck 

Ty'- 	 "svida basa" tallrikshjul 

Fälgdimension 	  4J x 15" 

Däck: 

Typ: Sportvagnsdäck med slang 

Dimension 	  155 x 15" 

Ringtryck: 

Framhjul 	  1,5 - 1,7 

Bakhjul (med hänsyn till belastning) 	  1,4 - 1,6 

Framhjulsinställning 

Ejulskränkning (too-in, mätt på fälgen) 	 2 mm- 1 

Ejullutning (camber) 	  3/40  ± 1/4°  

Axellutning (caster) 	  
20 ± 	1/2

o 
o 

"Spindeltappens" lutning.   70 - + 	1 

ELSYSTEM 

9. 

10. 

11. 

VIII. 

Batteri: 

Vikt 	  

Kapacitet 	  

Dimension 	  

Glödlampor: 

Strålkastare, 2 st (ej USA) typ asymmctr. ljus 

Strålkastare, 2 st typ "Sealcd Bcam" (för USA) 	 

Nummerplåtsbelysning, 2 st 	... 

Stoppljus, bakljus, parkeringsljus, körvisare, 4 st 
(34/4 CP) 	  

Dimljus 	  

Fjärrljus 	  

Backljus, 2 st 	 

Instrumentbelysning, 5 st 	 

Kontrollampor för körvisare, strålkastare, 2 st.... 

Taklampa 	  

	

SäkriLgar: 16 st (25 mm)  	• 

INSTRUMENT OCH UTRUSTNING 

 	ca 15 kg 

 	45 W 

 	2 W 

33 Ah 

 	145x200x24C 

40/45 W 

40/50 W 

5 W 

23/7 W 

45 W 

25 7 

2 T 

5 W 

6 	A 

1. 

2. 

Instrument 

Bränslemätare 

Hastighetsmatarc 

Varvräknare 

Termometar för kylvätskan 

Halda Speed Filat 

Kontrollampor finnas för: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Spänning    12 volt 

Startmotor 	Bosch CDD 0,5/12 P 	  0,5 hk 

Generator 	Bosch LJ/GEG 160/12/2500 + W 30 R 4 	 160 W 

Tändstift: 

Gänga. 	  M 18 

Gänglängd 	  . ..... 12 mm 

Hårdhetsgrad: 

Normal körning och tävlingskörning 	  Bosch E 225 Tl 

Elektrodavständ    0,7 mm 

5. Brytargap, tändfördelarens spetsar 	  0,3 - 0,4 mm 

6. Tändinställning med förtändn.reg.vikter infällda..I 	 60  f.ö.d. 
II 00  f.ö.d. 

7. Automatisk tändförställning 	  centrifugalregl. 

8. Tändningsföljd (cyl. 1 = den bakre)  

Helljus 

Backljus 

Körvisare 

Generator - laddning 

3. Utrustning: 

Säkerhststälta 

Vindrutespolare (elektrisk) 

Cigarettändare 

Dimljus 

Fjärrljus 

Backljus 

1 	2 	3 

1
1 4

 3
.0

4
9

3
 8
 56

 30
.0

00
 

 

KKS 16.11.58 	Gcdk. KKC 16.31 
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Den 19 maj hade Yngve Ekberg och Lasse Eriksson samt Göran 
Körlbomm bjudit oss på en fin träff hos Lennart Rönn Bil AB 
i Bllmora. Träffen började med fika och Saab snack och visning 
av Lennart Rönns bilar. Efter fikat hälsade Yngve och Lasse 
alla välkomna och berättade om dagens arrangemang. Först skulle 
det bli manöverprov på tid. Vart efter skulle man bege sig ut 
på en tur ut i Bollmora trakten, en tur på ca 2 mil. Som 
vanligt hade Lasse gjort kartan i form av rally noter. Man 
skulle hamna hos Lennart Rönn efter avslutad runda, och 
göra samma manöverprov en gång till. Sedan ut på en runda 
till på ca 2 mil. Som denna gång också skulle sluta hos 
Lennart Rönn, för prisutdelning. Sedan åkte vi till Skubba 
idrottsby där vi grillade korv. När Yngve hade pratat klart 
tillade Göran om någon fick fel på bilen skulle man ringa 
till Lennart Rönn, så att Göran kunde rycka ut med service-
bil och släp.Yngve tilla alla som ville ha bilen reparerad 
skulle passa på. K-G Karlewall syndes också gående till träffen 
han hade parkerat några hundra meter bort . Det berodde nog 
nog på att han körde någon franskt bil och inte ville visa 
sin bil, när vi skulle ha manöverprov åkte K-G hem för han 
hade mycket viktigare saker att göra, än att prova sin man-
över skicklighet med sin stora bil. Kan det bero på att han 
inte ville bli slagen av en Saab. Träffen urartade sig i stort 
sett som Yngve och Lasse berättat, bara att Ove Hällström 
tog tillfället i akt och såg till att få. fel på bilen på 
sista rundan och blev boxerad till Lennart Rönn, där alla 
väntade in sista ekipage för att sedan ha prisutdelning, 
som Lennart Rönn hade sponsrat med mycket fina priser. 

4 

SÖDERTUREN 1990 

SENASTE NYTT 

Hösten närmar sig med stormsteg vilket innebär att många ställer in sina två-
taktare och passar på att ge dem välbehövlig översyn. I år har klubbens verk-
samhet under sommarveckorna varit låg. Dock har vi i alla fall fått ut en 
medlemsmatrikel och som vanligt är det många som har positiva och negativa 
synpunkter. De senaste utgåvan är klart mycket bättre än den förra och vi räk-
nar med att nästa ska bli ännu bättre. För att vi ska kunna få den mer komplett 
så måste även medlemmarna hjälpa till. Det finns alltså många medlemmar som 
äger en eller flera vagnar utan att meddela oss om innehav vilket är synd nu 
när vi har en matrikel. 

Under sommaren så har det arrangerats några större veteranmarknader i landet 
ocb den allmänna uppfattningen tycks vara att det är väldigt lite med nya Saab-
delar som finns till salu. På södertäljemarknaden sågs en lycklig saabägare 
med en ny framskärm till kortnos som han hade inhandlat för futtiga 150 kr. På 
eskilstunamarknaden hade en annan entusiast funnit två nya original framskärm-
ar till långnos för 100 kronor stycket. Där hade också en säljare mage att be-
gära 1200 kronor för en dålig vevaxel till 95/96. 120 kronor hade säkert varit 
rimligare och vevaxeln förblev osåld. Väldigt kul var att det fanns många gamla 
saabar på plats i varierande skick. I Eskilstuna t.ex. syntes en grön 96 -63 
i väldigt fint skick liksom en röd 64:a samt en dito Monte Carlo 850. Vad sägs 
om en °renoverad savannbrun 64:a med 18000 mil bakom sig? Gick man efter skic-
ket kunde man tro att det hade varit en 84:a. 

Under sommaren så har det arrangerats en del bantävlingar där några av våra 
medlemmar deltagit. Som vanligt handlar det mest om 96:or men det finns undan-
tag: Rolf 'Dumle' Carlsson från Hallsberg har lånat en av Saabmuseets Formel 
Junior vagnar och Håns Eklund har gjort i ordning en gammal hederlig tvåtakts-
sonett som han med hjälp av en mängd klunga tekniska lösningar (som vanligt) 
har trimmat till bristningsgränsen. Troligen är den bra mycket vassare än vad 
Saabs fabriksbilar var på sextiotalet. Bara ljudet är värt ett omnämnade: Den 
låter som en formel 1 bil... Vill du höra hur den låter ? Ring och beställ 
ett kasettband av Hasse som du kan ha i bilen och lyssna på när du t.ex åker 
till och från jobbet. 

På Björshultsskroten utanför Nyköping har man mycket delar till tvåtakts 95/96. 
Män har också en gammal 93:a ståendes och det vore väl fint om någon förbar-
made sig över den. Inga fritidsproblem utlovas i alla fall för hugad spekulant. 
Priserna är humana så gör gärna ett besök. Telefonnumret är 0155-19404. 

Hasse Eklund vid sin 
sonettracer under ett 
träningspass på Gel-
lerråsens motorbana 
utanför Karlskoga. 

Både Hasse och Rolf 
Carlsson har vid ett 
par tillfällen varit 
och tråningskört där 
under den gångna som-
maren. 
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SÖDERTUREN 1990 

Startnr 	 Års modell bil  

3 John Jonasson 	 Saab 95-60 Bromma 8 rätt 
Inga-Lill Mattsson 

6 Anders Eriksson 
Roger Sehttars 
Karin Eriksson 
Kicki Lehto 

7 Ove Hällström 
Claes Erixon 
Anna Lind 

10 Mikael Jonasson 

11 Anders Holmström 
Gunilla 

Saab 96-62 Huddinge 3 rätt 

Saab 96-63 Tierp 	9 rätt 

Saab 96-64 Alvik 	7 rätt 

Saab M-C 	Trångsund 4 rätt 

12 Herr Sund 	 Saab 96-V4 Stockholm 4 rätt 
Roger Karlsson 

13 Jan Rydle 
	

Saab 96-? 	Vega 	6 rätt 
Kristina 1 karim 

17 Jonas Sahlån 
	

Saab 96-62 Göteborg 9 rätt 
Lotta Johnsson 

19 Kjell Olsson 
	

Saab 96-63 Borlänge 5 rätt 
Jan David Skavån 

20 Erik Randa 
	

Saab Sonett 97-73 Vårberg 
Ulrica Eriksson 
	

5 rätt 

22 Niclas Söderberg 	 Saab 96-? 	Storvik 6 rätt 
Malin Åhmann 

24 Per Karlsson 	 Saab 96-? 	Mölndal 9 rätt 
Ann-Christin Niklasson 
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SSR - ENKÄT 	1990  

1. Jag tycker att BAKRUTAN är 	0 Mycket bra 

r11 För ofta 

[1] För många 

4. Jag tycker att antalet skrivnan 
artiklar är 	 L_JFör många 

5. Jag tycker BAKRUTANS format är[i]Bra 

6. Jag tycker det skrivs 
för lite om 	 0 92 [1193 

2. Jag tycker BAKRUTAN kommer 

3. Mängden kopierade tidnings-
artiklar, tester mm är 

Bra [1] Dålig 

[—Lagom ofta EIFör sällan 

LII Lagom 
	

El För få 

El Lagom 
	El För få 

El Dåligt 
	El Vet ej 

095 0 96 	Sonett 

7. Brukar du besöka våra 
mang . 

arrange-0 
J alltid [I]Ofta Fl Sällan LiAldrig 

10.Skulle du kunna tänka dig att, i 
arrangera en SSR -träff ? 	I IJa 

11.Brukar du handla reservdelar 
från klubbens lager ? 	r-lJa ofta 

12.Vcker-rtuthdlemsavgiften är r---1 
tör hög ? 	 L_IJa 

13.Tycker du att klubben ska byta 	7-1 
namn ? Frågan kom upp på sista 	L_JJa 
årsmötet i Nyköping'. 

14.Tycker du att vi ska skaffa ett 111 Ja 	E1Nej annat klubbemblem ? 

15.1ibr tycker du klubbens styrelse r-1 
fungerar ? 	 L_IMycket OBra [11Dåligt EiVet ej 

bra 

16.Skulle du kunna tänka dig att 
åtaga dig en styrelsepost i SSR ? ElJa Nej 	Vet ej 

17.Vad tycker du vi ska nytillverka 
för reservdelar ? 

  

  

Ja, jag vågar sätta ut mitt namn och vill väldigt gärna vinna en SSR-tröja ! 

Jag heter 	  och bor på 	  

	  och har tel. 	  

Glöm ej postnummer och texta gärna läsligt. Den 1 oktober 1990 drar vi vinnarna 
på tröjorna. Observera att vi väldigt gärna vill ha dina synpunkter även om du 
inte vill skylta med ditt namn. Skicka då ANONYMT !!! Tyvärr kan vi naturligt-
vis inte veta vart vi ska skicka SSR-tröjan„, 

8. Tycker du att antalet arrange -r-
mang är 	 I 

1 
IFör många 	El Lagom 

9. Tycker du att den geografiska 
spridningen av arrangemangen är bra ? 	1 	1Ja 	r—INe;  

11 För få 

Li Vet ej 

LIII Nej 	Vet ej 

E.1 Ibland EJNej  aldrig 

ONej, lagom cNei, för låg 

LiNej 
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4 

4 Lars-Åke Karlsson - 
Anitha Edberg 

8 Mats Blomkvist 

9 rätt 

7 rätt 

SÖDERTUREN 1990 

Startnr 	 Års modell bil  

5 Sören Lennkvist 
Anders Lindgren 
Richard Fahlgren 

25 Lennart Holmgren 

2 Peter Timmermann 
Daniel Kölborn 

1 Göran Kölborn 

Saab 96-61 	Stureby 
6 rätt 

Saab 93-58 Sandviken 
8 rätt 

Saab 	5 rätt 

Saab 96-64 banbil 
Bollmora 4 rätt 
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Sagan om Sporten, eller när gav du hustru en Monte-Carlo sist?  

Ända sedan den höstdagen för två år sedan, då Stig Johansson 
köpte sin första tvåtaktare, en ganska trött 65:a långnos som 
efter många timmar i garaget återuppstod som "Brunte", har han 
vid olika tillfällen pratat om en vass, varvillig tvåtaktare dvs, 
En Saab Sport, som enda tänkbara objekt. Nu växer ju inte fina 
sportar eller Monte Carlos på trän, så det blev till att börja 
leta. Vis av "Brunte"-projektet var målsättningen att köpa en 
så rostfri bil som möjligt. Detta begränsade också urvalet dra-
stiskt. Ett par långnosar fanns till salu här uppe inom rimligt 
avstånd. En av bilarna ägdes av en SSR-medlem i Skellefteå, som 
lackat upp bilen och sedan haft den undanställd i nästan 10 år, 
varav sista tre-fyra åren i ett öde lagård. Sen hösten -89 var 
ett par utsända spejare från Umeå och beskådade underverket som 
verkade lovande trots det tjocka dammlagret. Vintern var dock i 
antågande och priset verkade aningen högt, så projektet fick vila 
några månader. När så vårsolen började titta fram, tändes den slut-
liga gnistan hos Stig att få bli Monte Carlo-ägare och lördags-
morgonen i april lastades diesel-Mercan med sonen Tommy, kompisen 
Martin, fullpumpade reservdäck, domkraft och biltransportsläp 
och färden ställdes till Skellefteå. Efter en kort besiktning av 
Stig och en längre stunds pratning med ägaren Roger Markström, 
som tyckte det var lite sorgligt, trots allt att se bilen för-
svinna, kom herrarna sams och sedan sedelbunten skiftat ägare 
hämtades en traktor från granngården. Först plogades vägen upp 
från lagårn och upp till vägen (Här uppe har vi något som heter 
vinter Från November till maj) och sedan drogs MC:n ut ur sitt 
ide och upp på vägen. Där byttes däck och med hjälp av nyfikna 
grannar kunde bilen rullas upp på bilsläpet. Efter några besök 
hos bilförsäljare i Skellefteå- trakten riktades kylaren mot 
Umeå. Nu vidtog en intensiv renoveringsperiod som kröntes med 
ett lyckat besök hos SBP den 5 juni. Hur många har jobbat halv-
tid eller tagit ut semester för att få sin bil klar? Inte många, 
Men Stig har gjort det. Trots det hyggliga skicket behövdes mycket 
åtgärdas. Fälgarna sickades till blästring och fem nya däck in-
köptes, nya golvmattor syddes upp i ett originallikt material, 
bromsar och kopplingscylindrar renoverades, en sida på bilen 
lackerades om samt alla möjliga och omöjliga små detaljer fixades 
till. Turligt nog hade motorn klarat den långa vilan utan större 
men, utan den går som ett spjut. Helt otroligt så går bilen så 
snålt som på 0,8 1/mil vid blandat långkörning, så bränslekost-
naden blir överkomligt. Det här betyder att "Brunte" pensioneras 
och familjen Johansson kommer att ha Monte Carlon som andra-bil 

dvs, frun till lyxiga shoppingrundor och herrn till veteran-
rallyn och som putsobjekt när lusten faller på. Bilderna gör 
väl inte bilen helt rättvis, men den ger ett fint helhetsintryck, 
vilket är det viktigaste och när dessutom allt fungerar som 
det ska kan vi bara gratulera till den fina bilen. Återväxten 
inom -familjen är god, äldste sonen Tommy är sedan ett år till-
baka ägare till en 96-65 i fint skick. Trots att han inte fyllt 
moped, vet han hur en Saab ska hanteras och skötas, så när han 
fyller 18 år har han en fin veteranSaab. Den yngste sonens något 
svagare motorintresse, som delas med skateboard och tjejintresse 
beskrivs av fadern i huset med orden "-Han har känsla som en 
häst! slut citat när det gäller pojkens bilintresse. Men det 
finns tid till bättring. Vi får hoppas att Stigs snabba och 
lyckade renovering blir en tidsmässig måttstock för oss andra 
renoverare. 

Gnussar Kromen 
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Nu i mitten på augusti har det avverkats fyra stycken tävlingar 
i historisk standardvagns racing. Vi tar det i kronoligisk ordning. 
Det började med en tävling på den nya banan Sturup Raceway. Det 
är en 1000 meter lång bana med mycket tvära svängar och relativt 
stor kupering. MAgnus Nilsson och Nils-Olof Jonsson var optimi-
stiska inför den fria träningen. Träningen gick bra förutom att 
Nils-Olof främre ljuddämpare sprack och måste svetsas, därför 
missade han tidsträningen och måste stå sist i starten. Efter 
ett par varv var Nils-Olof ifatt Magnus som hade tjugofem meter 
fram till Sven-Ola i DKW F12. Nil-Olof bromsade sig upp jämsides 
med Magnus i nästan varje kurva men kom aldrig om. Efter halva 
tävlingen var SAAB Sportarna ifatt DKWn.Ett par varv senare sakade 
DKWn och SAABarna stormade förbi. Kopplingen hade pajat på DKWn. 
Tävlingen vanns av Reine Wisell (som körde Fl i början på 70-talet) 
i en Cooper S 1275. Nästa tävling var på Kinnåkulle den 27 maj, där 
Anders Weglin från Alfta ställde upp för första gången med sin 
SAAB 96. Tyvärr blev tävlingen inte så rolig för Anders. På första 
träningen gick SAABen upp på två hjul i en kurva och träffade ett 
avbärarräcke ganska kraftigt. Efter en del arbete med slägga var 
SAAen körduglig igen, men Anders avstod tävlingen för bilen kändes 
instabil efter smällen med räcket. I mitten på juli ställde vi kosan 
mot Järvsö där en SM deltävling i backe skulle avverkas. Vi skulle 
delta i ett inbjudnings heat för historiska bilar. Magnus höll stor 
show med dagens häftigaste två hjuls åkning. Den stora publiken 
var mycket imponerad att han klarade av situationen utan att slå 
runt. Och det i konkurrens med bl.a Per Eklund. Nils-Olof vann 
före Magnus, Sven-Ola och Anders. 

• Sen var det Kinnekulle som gällde igen. Även här var det Nils-
Olof som vann före Magnus och Anders på tredje plats. Men även i 
andra klasser har det deltagit SAABar. Hans Eklund från Enköping 
deltar regelbundet i Sportvagnsmästerskapet klass Roadsport C 
med Sonett II. Den har en super trimmad tvåtaktare, motorn är 
borrad till 940cc och har ett häftigt avgassystem med en avstämd 
avgassamlare från varje avgasutlopp, tändsystemet är nog ännu häf-
tigare det är tre stycken elektroniska system ettför varje tänd-
stift. Den varvar något otroligt och går som ett skållat troll. På 
Kinnekulle 12/8 placerade han sig som nummer sju av fjorton start-
ande. Under MGCCs tävlingar på Knutstorp deltog Rolf Carlsson med 
en ovanlig SAAB. Han har fått låna SAAB Museums formela junior bil, 
på Knutstorp hade han inte rätt motor i men placerade ändå som sexa 
i klassen. Det är vad som har hänt inom SAABracing tills nu. 

Vi hörs 
Nils-Olof Jonsson 
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Här ser ni oss dom alltid lika trevliga tidnings-
redaktion, som är i full fart med ett tidningsut-
skick. 

Här ser ni den alltid lika glada matrialförvaltaren 
Jonas Salén, med bilen full med bl a tröjor, äldre 
nummer av bakrutan. Fattas det något nummer för dig 
hjälp Jonas att bli av med dom. 

Art II 

Bilista Elektra 

batterier 
Svensk kvalitetsprodukt. 
cialförpockning, laddat 
användning. 

Sändes i spe- 
och blod far 

Ad 8 9 	 Art B 29 

AUTEROCHE AUTEROCHE 
fjärrljus 	dimljus /kurvljus 
med högsta kvalitet och prestation. Ger större söker-

het under mörkerkörning. Stertskottsskydd medföljer 

1Costesadsfritt varje lampa. 

Obs! endast 64 eec shop och dödas Pds- 
sande varje bil, hus av Urkramad mässing. 

Icke-M-medl. 
411-pris 	inkhdleronde Philips special- 
glödlompo 6228 för 69 eller 1Z111)11,  för 12V. 

Påste för horisontal montering, 
9:—, Al-pds 4:1D. 

Föste för vertikal montering, 
Icke-M-ensidl. Il 30, M-pris 8:75. 

Reservglos 
6183, II-pris 495. 

Philips glödlampa 
Icke-M-nsedl. 4:—, 114-pels 

rcitrbe7MEV:d7 haner B4d  ris 
Stn5mbrylare senior (lång hals). 
lake ~dl. 340, Mans 2,7D. 

En bre landshethee: Ett Arsterodo 
rgereljes + gel ~ned» ~Dem 

Hårtill behs5vs extra 16150 nt16. fris för 
icke-M-ntedl. 1433, Myra 9:—. 

Katalogannons fir 11 

AB BILISTA, RÄTTVIK 
• av Motormännens Riksförbund auktoriserad tillbehörsleverantör till medlemmarna 

Art B 2 

Botteriladdare 

Davenset 
med 1 års garanti 

Stereo siktet ikt4.. — ledda feretterierae 
hemma. $ött få botterildömmorna och on. 
etui till 220 V mäselstUrnanatet — enkelt 
år dat. Ett batteri arm toppladdah med 
Räven.' ger snabb stud — öven i kyla — 
och batteriet Por ökad lintångd. 

Bruksanvisning emdföljer. Säkringar skyd-
dar vid felkoppling. 5-rnörld kabel och 
stickkontakt. 

typ 11. ledds:inga/ram 3 A. Unspod för fler-
talet i Sverige använda 6 V, 12 V och 2% 

V ackumulatorbatterier. 

Icke-hi-medlemmar kr 94—. M-p.4. kr 74:—. 
Typ D badat. faddningssivtan 13 A. spat. 
tör SAAB. icke-FÅ-medlemmar kr 78,—. 

M-pris kr 65:— 

Typ Semi., 5 A, laddningsström SA filx ett 
stort traktor- eller lodbilsbcdteri — 12 V 
eller ett--två 6 V batterier. Lämplig även 
för vanliga bilbatterier, men ej för SAAB. 

Icke-M-medlernmar kr 148—. 

M-pris kr 1111:—. 

 

hiagsprogrammert utformat i samråd med kl 
Kvant 	akter, granskade av K till M-priser som inembör 

högsta rabatt åt Ms medlemmar. 

Varusortimentet kompletteras varje månad och Ni får en bra 
översikt genom att spara våra katalogannonser. 

Ordertelefon Råtta — 82481111 70, växel. 

Bestöllningskupong upptill på &älta sida. 

Alla varor levereras med 5 dagars returrätt. Köp för minst 
SO kronor sänds fraktfritt. 

 

 

K(köp-kort) får användas av den som gör inköp för mer ön 
200 kronor och ej önskar betala mot efter-lo-av. Vi förmed- 

lar gärna anskaffning av köpkort. 

 

Välkommen till vår utstållning i Rättvik! 

M-reedlernmar! Bruka bilen billigare genom Bilisto4tertivik. 

Ni kan få Bilista-varor gratis genom att värva nya 
M-medlemmar. Närma, applysningar frin Ms medlems- 

avd., Box 13030, Stockholm 15. 

    

Pris får 

	

Typ 	Kapacitet 	Spänning 
	

Dimensioner 	 tafsande för 
	

icke-M• 

	

numen« 	Ah 	 V 
	

IXbrxh 	 bl a. biltyperna 	 medlem 

715%170%195 	 Opel -59 o. senan. 

VNY, Ford T 	 

225%175%220 	 Borgward, 

'Volvo lo en. aug dl 

Opel före -59 	 53— 

12 	 240%150%205 
	

Fiol, SAAB 	 77:— 

12 	 250%175%220 
	

Flertalet mindre 

engelska vagnar 	 118:— 	 82:— 

12 
	

310x 175%220 	 Mercedes 	 124— 	 86:— 
12 
	

310%175%220 	 Herul& större eng 

vagnar 	 124— 	 114,— 
• 

• = omvänd polställning. 

(Sr, en typ ej återfinnes i listan. behöver Ni endast meddela bilmärke, årsmodell och borterispänning eller 

ange det gamla batteriets dimensioner ort, spänning. NI erhåller vid sådan beställning 27 % pö marknads 

priset. 

OBS I Varje batteri år utrustat med polimec-batteri-fönster, i vilka syreståndet kan avlösas på en flottörknopp. Under-

I lättar påfyllning av destillerat vatten, propparna behöver inte skruvas ur. 

Art 8 68 

POLIMEC - batteri-fönster 
(beskrivning under Art 8 1) 

leke-M-rnedl 
	

114-med1 

för 6-Volts-batteri per sats 485 
	

3:75 

lir 12-Volts-batteri per sots 7:65 
	

5:90 

Art 8 10 

Handsökare 
AUTEROCHE 
6 V, 12 V, 14 V 

Enkel, pabillig, praktisk, ögonblicklig lad. 
beredskap i bilen eller båten. Koncentrerat 
s~, too«...rieelroidd..4.nieer 
rondo montage. &knän, aribeabrytane i 
handtaget. Rostfri vefleldor. komplett mad 
han- och honkontakt, 3 nr kabel och 25 W 
specialgladlampa. 

69, 129. Icke-Memdl. 35,—,111-ferie 
24 9: fillögg 133 

Reeeregladlatapo 4 V eller 12 V: teke-M 
e.dl. 2:25, löpta 175. D. >I V- Idne-M- 
enedl. 3:75, 11-peie 2:95. Extra haakardakt: 

3-310, Myra 2:75. 

105 	 78 

106 

123 	 34 

19 	 43 

132 	 9 

132 o. p, 9 
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9 trondstorer, 3 dioder Typer AF 
114, AF 115, 3x4,1 Ile, 2,-0C 75. 2 
XOC 74, 260A 79, OA 70. 

UKV, «vallon- och Itings69. program 
1, 2 och 3. 

Teleskopantenn för UKV och ferm. 
antenn för mellon• och ilingvåg 

6 st 1,5 volt botterie ,  Slogtose poly. 
skrot, ljusgrå. bredd 23 cm. hold 
15.3 cm. diuP 5. 9  cm 

An 8 50 

Snabbklödsnl 
BILISTA SPLENDID 

Lyxig praktisk bilklöd.! 20 ,14 mon lön mon. 
tinar såkt och som kon tvätta. hemma_ Av 
tikk.vdd nyter p6 temperaturatiårrmand. 
underlog Finn, i tre färger: Röt blå och 
orådet/e:kod. 

Gm.. 1 

VW 127060-43 
VW 1330 
Volvo 54462-63 
Amozon 62-63 

Baksök 

1cke-Mmedl. 65:- 
fl-pris 	47:— 

Fresedolar 

Icke.M-rnedI, 65:- 
fl-pris 	47:— 

Grupp 1 

Rekord 6243 
Toun,, 17 64 61-63 
Taunus 12 M 63 
Ford Corlino 

Grepp 3 

Mercedes 180 
Mercedes 19962.43 
Mercedes 220 

icke.M.rnedl. 71:- 
	

Icke-M.medt 75 — 

if-pris 	55:— 
	

55:— 

Icke-SA-med'. 55 — 
	 Icke-Mmedl. 55:- 

if-pris 

Gr.. 1 
11MC 850, SAA8 1955-63, Sinka 1000 
Volkswagen IX( 1956-63, Volvo 
Ama.on 1958-63, Duett 1955-63, PV 
514 Sporrel och Slom:lord 1959-63, 
Ford Anglia 1955-43. 

Grepp 1 
DKW Junior, Piet 600, 1)70, 1200, 
1300, 1503, 12 M. Capri, Cormul 315, 
Cortino, Touren 17 96 Combi 1961— 
63, Mord. 1100. Opel Rekord, Come' 
east. Renault Doupbrie 1955-63, Sim-
ca Aronde, Elyake, P 60, Vouxhall 
Victor 1962-63, Vpk...g. 1502, 

 Vol. PV 444 1953-93. 

Grepp 3 

Sorevard 	 Citro., DKW 
Auto-Union, Fial 1800, 2103, 2303, 
Mercedes-00m 180 och 190 1955-43, 
Opel Kopitån 1954-63. Peugeot 403 
och 434. Sim. Vecket.. 

Art 5 3 

Bilista PERIO 

snabbklädsel 
perlonvelour — stork. elegant. 

tv5ttbar. logerföres i röd, blå och 
grå färg, övriga på begår.on. 
monteras med lenhet on Er ',öb 
och ger bilen lyvinteriår. 

eeberi fremstoler 
eller tromsö., 

Pm för icke 

Mmedl. 

$4:- 
if-pris 46:— 

Pris för icke 

106— 

61-pris 83:— 

Ur:J 
Pm för icke 

155, — 

fl-pr', 1»:— 

Pris för icke 

192:- 

fl-pris 1382— 

Fri. hk kkie 
	

Pri. för icke 

Mbsedl. 

220: — 

fl-pris 
	

Id-pris. 170: — 

145sto Latalogonmn. i ...sr 39 av Motor 
Ni har el ser vare W0f0T, mer det har 16 gjort får Er — 

och .4 har Ni 5 dagars rehlmölt. 

AB BIUSTA, 
Batik, V=12. 3, Utkik (rid 

kf. Rättvik ~111 78 
N.b. 114, Poift• -im A 79517. Benglem 45-401 

För an eirköPk fl-pris .,&•de Pö uppge Ert 

25 

Ftirorsitsmatlan utrustad med patentatunöld 
plexiglasklockplatta som utesluter slitage. 

Forewydda 1111 V0Filt hö i speciedsperionveleur p4 krtexboffee raed kontra.- 
kort • Mycket •legem." smidige och hållbar. • Löfte off te er bikta 
löfte an nedgöra — %Ikr ej. • Perfekt pava." ljud «h v6rm:elev:4o 
mede • Hid/per Eder alt hålla bil« ml och per d«. em Nach en lyss. 
• C45! Hål för ROre till oökerlsobseker • d ken khipp 	mattorna eden 

att de kar eke.. 

Förser röd grå ock dwebta. 

Priser per hel sats (fram och bak) 
Pris f. icke la. 
	 Pris f. icke My 

Austin A 31tiA 35/ 	 Opel Rekord, Cora.n . 75:— 60:— 
M.enedI rit 
	

Mmedl ork 

A 40 Future . 	60:— 4:— Opel Koden 1963 	 60 	4: 

Austin A 55/A 0 	$4:— 472— 	Opel Kapilön . 	 96, 	77: 

Austin 893 	  Il:— 67:— 	Peugeot 40 	 54:— 67:— 
68:— 48:— 	Peugeol 401 	 

Rombler Super 	
 96:— 77:— BMV XXI 	  

Borgword babella .. 	84:— 67:— 
	

96: 	77:— 

Chevrolet Conroir_ .... 96:— 77 ,— 	Renault Doughine och 
— /ivrige modeller .. 120,-- 96:— 	nom. 	  75:— 

96:— hr-.- 	Renault 8 1963 	 75:— Chrysler Voliant 	 
Citroen ID 19 DS 19 .. 120:— 96:— 	Soab 	  $4:— 

DKW AU 1003 	 75-- 60-•  Simca 1C00 	  75:— 
hat 6031100-12013-13n 	 Simca Ar.. o. P 60 

15W-18032170 	 75,— 4:— 	.• Ej.,.. 	  

Ford Mab. 	 60 ,— 11 :—/ 	Sim. Veektte o. Arione 90,— 

Consul-Zephyr 	 Triurnph Harold 	 60.— 
Mark II 	 75:— 4,-- 	Vauxholl Victor 57-61 .. 

Convel 315 	 gm:— u— v...mti Victor 6243 

84:---  n117 7— 	'rjr 209)3 	 .  
Codina 	  

vw 1 	 60:— 2ephyr Mark III 	 926, 

Tamp. 12 M 1963 	962— n:— VW 1530 	  75,— 
Taken. 17 M 	 84,— 47:— VW Ghia 	  75:— 

Hillman 1963 	 84:— 67:-- 	Volvo 414.514 o. Duett 75:— 
Hillman Mina 1963 	 90:— 72:— 	Volvo Arnagon 	 75:— 
Mercedes. olle mod. .. 96 : — 77:— 	Vol. P 1830 Sport 
Morris Oxford 	 84,— 47:— 	(kom) . 	  

Enbart frommattoc: 70 S .1seketsprieaf. 
Enbart bakesernor: SO % . Nehatspri.4. 

Art 5 7 

Bilson Plastotex 
elegant golvbeläggning i apecielmateriel för bogegeetryemen i personbilar 
och herrgård...gnor. E.alv ...forns, tål bensin och olja och år lätt all rea 
g6ra. Ferm., i röd, gn5n. beige, grå %cg. 

kb 	11 
pris poäng 

Gokbeleiggning för bagageutrymmet i mindre bilar . 	 31:— 	33 

• ; större bilar .  
	

49.513 
	

40:— 	40 
Golvbeläggning lär loatutrymmet i Iserrgbrdrrognor 

/behöver • tes st ved upprbIld boksida)  
	

692-- 	55:— 	30 

Art R 70 

LIV-säkerhetsbälten 
Godkända av Kungl. Vvg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 

1- ock 3-pankkertföra... Magre primmempel får Imeeplidter bölke (bsed meal 
bM•p): 

2-punkt 	 3-punkt 

	

Nr icke-M..1. Itibris 	ick-Mm eedl. Mik n 
kr 	 kr 	 kr 

Cdrain 1963  
	

412— 	211 :710 
	

51:— 
	

16:78 
Piot 1120/1X131503  

	
41,— 	1/131 

	
512— 
	

3511 
Morns Cooper, 893  

	
412— 	758 

	
51:— 
	

35:70 
Ope; blond 1963  

	
44:— 
	

3643 
Opet Koden .  

	
41:— 	18:50 
	

35:78 
Volksvrogen fr. 1962  

	
II J* 
	

20:75 
Volvo 544-545  

	
711,— 	5410 

	
99 
	

P:» 
Amazon fr. 1961  

	
4:— 	54111 

	
99,— 	Ms» 

Vouelsoll Victor fr. 1962  
	

41:— 	2178 
	

513 2.— 
	

35:— 

För tevrigo bilor tilkvoronde M-preder, men måste montering nr filhke utföra, 
on lockmor. ro. övertor araveret för korrekt meedering. 

085! 2-panisk-baken. 6. fdmenkdo med vsobbiedering. 'handlanden regleros 
båda riktningar., utan att mer ån ena bonden ...rönn's. Snabbis:- 

stegringen ör kryp...sök.. 
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ns, 
11.41einghapong för 5116.e mald: %LISTA Al, RXT1V1K. Tel. 0241111 70 • 
vård Pantgiro 59 99 513 - Bor 114, Utkik • Bankgiro 461951 

nd enligt katalog-annons i MOTOR par efterkrav:  

• Antal Artikel Farg .n.,,. Frp Artikelbenömning • Pris 

i 

I 
I 

4- 
I 

I 

L2124 .57767• %":47, 'söt' 
Summa kronor 

Orn. talkonst.,  I 

 

 

Mips, pilelamptl: 

Dimension 	Död lii., dong 

För icke 	fl-pris 
M-rmedl, 

590x13 	81-- 	Så:- 
702615 	75:— 	52113 
560615 	$31:— 	8:111 
590 X1 5 	89 	42:70 

Slam/död död, 
970x13 
	

93,-- 	43:10 
560X15 
	

95.— 	66s50 
593615 
	

102,— 	71:40 

Price, för övriga dimensioner och 
elong i Motor nr 72. 

Gördeldäck i andra dim. 
kommer an bli tillgångliga, se de föl. 

jan& månadens. ketologonnonwr: 

An El 45 

Rostskyddsvätska TECTYL 
TECTTL 5136 i spraytork år den beknernam förpackningen on använda. 

Pris fbi icke.M-rned. $75, if-pris 5,93. 

936 i eelitemblork hk påpensling år der mes ,  ekonomiske f4-pock. 
ningen 

Pris to, icke M.meril. 7.—. 14.pris 030. 

Art B 26 

IM RUTA 
RSV KLAK SIKT GENOM BILENS RAKRUTA. 

	

Dins. ngn 	 fl-pr. 

	

2[700 	17:25 	9:— 

	

3XX6C4/ 	11.50 	0,40 

	

2936 503 	8:71 	7,— 

	

200X450 	7:— 	5:25 

Art 5 33 

AUTEROCHE 
backlykta 
ger en bred l j usflod boloSt, underlättar 
backning i mörker. Chrsorgifullt förkromat 
hus as selpik' Kivar: fåste medger mon. 
tering pil vilken bil som helst. Glödlampa 
medföljer. 

9,5rnbrytare, se Averoche fjärrljusidim. 
:i./...•uvrlius 	Motor nr 44 eller 46. 

Ord pro 18.5C, 646. 11:20. 

Ad *19 

Bogserlina 
med spirolfivionordning, starkförcinkod 

ståltråd, kinböjlig, plovbverdragen och 

med röd vorningiftogga.lielavning 2X0 kg. 

FP, icke-61.2.211. 14,—, 14-pris 9:—. 

Art 8 71 

Bogserlina 
nwd spiralfödanordning, vorningsflogga — 

asylonhkgvirke. 8elastning 240) kg. 

Icke-14-2.dt 25 ,—, 61-pris 17,—. 

Are $ 69 

Ventilerande sittdynor 

Kool Kooshion 
Richindren att Ni behöva ,  imptvölle i skryekbg korkek efter 
eindbar iv« på bodMer e. n. 

11-pria 

REGULAJt (93X% cm)  
	

32s50 	2231 

Kon:m.8kt (90x125 em)  
	

75,—  

Ad 8 42 

Bil- och hemtransistorradio 

BRAUN T 520 
Visad* bralisehprodekt 
Program 1, 2 ock 3 

mössoden 

Pris för apparat, 
För icke.M..11. (inkl batterier) 
365:— 
För Mmeedl. (inkl ktd.r.) 
266:— 

Pris får kassolt och tillsahhögtalare: 
För icke-Mmwdl. $5:—
För Mmwdl. 

Alle mem:klar finns, Sverige. 
I förbindelse gned en avtagbar POD-
DIGenlenn, se nedan, kon hela an. 
läggninger avlägsnas p25 få egon. 
bleck — praktiskt vid t. ex, försök. 
ring av bilen. 

Art 8 16 

Takränneantenn PODDIG 
Vessnyskt kvalitetpnodukt. Illro komplement till 8-oun-transistor, p& och ov. 
monteras på ft .ek.der. 6614.6kor. 

För ickaMmedl. 	 41,— 
För 	 20:— 

Art 5 4 

Btlltgserr Sidar 4. dega firors we. tv  eriusal, här ruda. 
nll jönklakuga rue,' 

Plastskumlamineracle skotteplådaverdrag 

SALANDER 
En degen/ nyhet i dolde specioknander tomineringro vecko• ternp.ro.r- 
vtjämnande. Tygei 	SO 	aellmateriat och SO v. rayonull, po batmidan 3 mr, 
polynterskemplad. 	

Får helt frornsit. med 
	

För helt hans. el. 
Får skilda freksidolor 	delat ryggstöd 

	
kr baksäte 

rficko' 65.130 on) 	 Cdubbelfecka .  130440 
	

(bils:dåd 130.140 an) 
on) 

Fät icke MmeedI 15,— 	Får icke Mertedl. 39— 	Får icke M-nred: 30-- 
M-pris pr st 	 M-pri. 	 25,— 	46-pris 	 53— 

Art. 8 43 
	

Plådewerdrag TIDSTRAND 
Tjocka och av hög Isvolitet, i eleganta specealmänswr För flihsto Finns rått, 
mete, ljuncidt eds palt. Av 45 `. alban, 12 	haeroll , 43 . rayon. 

Får helt from. eller baksäte 	 För *öda framstolor 
(MOM 140:140 .0 	 fXrdsd 784110 .0 
För teke Meenerdl.   31— 	Får Me Mmnedl. • 	 17:- 
fl-pris     23:93 	M-Pris     1350 

Ad 8 78 

Utvåndig backspegel 

SPITFIRE 
för montering på bilens framflygel. In• 

ehöllningen fixaror med mutter. Fjärd. 

rand. fot, .42 en apegeln örervander 

rån inställning on: den för en stöt. 
Gedige2 utrivande. 

MED PLANT GLAS 

Icke-N-med'. 73 — 	Mmedl. 15— 

MED CONV1XT GLAS 

Icke-Mmedl 36.55 	M-pris 	1730 

Ad B Il 

MIXO starkton - dubberhorn 
för säkra omkörningar med 1 års garanti 

Elektromagnetiskt, kkmisk trumpet-ton sned harmoniskt ackord Förkromade 
skydds. och delsorgoller. Temperaturtestal, okänslige för benor., oljor In. ib 
Lik vikt i förening med små dimensioner ger enkelt montage 

Förd och 12 V inkl. rek och signalknapp. pr  por (2 d.) 
Pris för icke4tmedl. 	M-pre. 
D,c 24V 
Pris för icke14-medI 	Myra 86:—. 

Ad f 11 6 

 

Bilmattor BlISON-VIENNA 
— något utöver det vanliga 

Ad 8 0 

Bildäck VEITH 
Kint vistryskt kuoktetslabrikat. 

Mul nonnalrofil och normal 

4-logen krystkordsromme. 

För Errrigo 
begår offert! 

do,— 
48 

66 

60:— 
n 
a,— 
47:— 

411:— 

40- 
60:— 

72:— 

Ad B 66 

Gördeldäck 5.90-15 

(165x15) bl.a. till Volvo 
med tågprofil, rodialkordsiornme .h 
gerdel av rayon. för opp till 175 km/ 

Fä ,  icke M.rnedi. 	fl-pris $4:—. 

Art 8 17 

Engelskt 

Särnslcskinn 
as ypperste engelske kvalitet, 
hel: torskoljegarvode 

Icke-M• 
Bredd •• Längd med/ ark 

cc 35 cm cc 48 cm 12 — 12:90 

co 48 an cc 54 cm 162— 1:75 

Art B 39 

Ryggstacl 

Autonova 
Tviirgående spänndon medger 

indölln. av - svan. 
ken -  mot landryggen. 

Få, icke-M-rnedl. 25:—. 
61-pris 14:—. 

Art B 12 

Bilbarnsits 
PETER 

med pina-klådd skyddsböge, 
vällbar sits och 1.25jbart nack-
stöd samt rate, 

Icke-k-med/. 26, 46-pre. /7:75 



SAAB 1964 

Nu är den hår — klar att beundras och prov. 
köras — Körsäkra SAAB i 1964 års utföran-
de! Oförändrad i kvalitet och köregenskaper 
men ny ps väsentliga punkter. Annu säkrare. 
ännu elegantare.. Ni kommer att hk mer 
än nöjd med Er SAAB 1964! Samtliga SAAB-- 
modeller 1964 har 2-krets bromssystem. VM 

ev. skada ps bromssystemet riskerar man 
genom denna uppdelning aldrig att bli utan 
bromseffekt ps alla hjulen samtidigt. Skalle 
en av kretsarna komma ur funkbon. har 
man ända fall broms pö tya hjul. SAAB har 
darmed fatt ett nytt plus i den redan digra 
sake.rhetsholumnen. 

2-krets bromssystem 
SAAB 1964 

ännu säkrare: 	 ännu elegantare: 

Säljes: Saab 96 -63. Midnattsblå, bra bruksskick, går bra, avställd. 

Saab 95 -78. Antilopbrun, mycket bra skick, två ägare. 

Erik Randa Duvholmsgränd 4 127 40 SKÄRHOLMEN Tel:08/7106113 

Säljes: Saab 93 -59. Reg.avg. betald. 
93-delar beg: vevaxel, motorblock, framskärmar, kylare, instruktions-

böcker engelsk, kopierad servicehandbok svensk/fransk. 

Trippelförgasare långnos, snobbringar sport, öppningsbara sidorutor 99, 

skyddsbåge bakre del V4, V4-motor 1840 cc ca 145 hk. 

Nya delar: Dörröppningsmekanism h+v 93, innerwire h-mätare 96, 

amperemätare 96 -63, startmotorsoleonid 96, bromsskivor V4, 

rallyfjädrar fram V4 

Saab 96 V4 -67. Svart och rosarutig, motor defekt, avställd. 

Philip Stugufors Tel:0151/11026 

Säljes: Saab's Cars and Planas (an historical cavalcade collection). Samling 

från jubileumsåret 1987. Samlingen omfattar följande: 

Saab B 17 - 1940, Saab J 21 - 1943, Saab T 91 - 1945, Saab 92 - 1947, 

Saab J 29 - 1948, Saab A 32 -1952, Saab J 35 -1955, Saab 95 - 1959, 

Saab 96 -1960, Saab Sonett 2 - 1966, Saab 99 -1967, Saab JA 37 - 1967, 

Saab 900 - 1978, Saab SF 340 - 1982, Saab 9000 - 1984, Saab 900 - 1987. 

S:a 16 st märken 

Bland andra väsentliga nyheter ra SAAB leöt 
märks 

sjölvlosterande b romsar  
ps iraintguine Vissnat., an ninid ha anald 
asstsnd mellan brmoahecent net, tuornsinun 
mer dr ert saklig aäkerhetsfardnr. 

Sven med näkerheluseien tenispand ttt 
töraren tra 

tättetkonalig bandbroms 
Ben dalatien har Ordnat, gennin ny inringiy-
ning an handeragånnperKen i 1964 das SAAB. 

Risken ti5, 'kinkigt töms alltid men med 

siktzon i vindrutan 
bur rote stenskottet anrädande lör sikten  

SAAB /864 presenteras i läcker lärgdusta. 

2 nya exteriörlärger 
— gfaciarteati eye, .rit.rmbruell 

Ayen interiören her tätt nya thanhateeården. 

nya klädslar 
snbrare och mer lur:klis*. Rämärrtliga 

kanitteter hernalöidetyp. 

Snerimadeliens instrumentering har fnaistrtt. 
rat rid 

ny instrumentbräda 
med randa instrainent. Mia exakta nem ek-
tykreta. 

En deleti enen ahkerhgen Wir aäikernmen är 

bagagenwnsmana 
sem alaindarst i $AAB 94. 

Robert C Helsing Tel:018/127059 kvällstid 

Säljes: Saab 96 -66 Monte Carlo. Bruksbil i behov av renovering, skattad och 

besiktigad till Maj -91. Realisationspris 3900 kr vid snabb affär. 

Lars Ericsson Tel:08/450358 

valfritt 3- eller 4-växlad 
4-växtad roat extra kostnad 

Försäljning och service hos äterfö äliare över hela landet SUB ANA 
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Säljes: Saab 96 -70. 8000 mil, beige, en ägare i 20 år, nybes. mkt. fint 

skick, lite rost höger bakskärm, en pärla. 5000 kr. 

Eskil Carlsson Slottsg.16 432 44 VARBERG Tel:0340184275 

Säljes: Saab 96 -65. Bruksbil-ren.obj. går bra, 3-förgasarmotor, skivbromsar, 

plastflyglar, v-däck, m.m. Pris 1000 kr. 

Arne Ytterhag Herrängsv.7 A 125 32 ÄLVSJÖ Tel:081862230 

Säljes: Saab 96 -62. Grå, nybes. utan anmärkning. 

Saab 96 -63. Mörkblå, 4-växlad. Avställd, i mycket gott skick. 

Mats Åkerlund Björkalleå 10 776 02 VIDIANSHYTTAN Tel:0225/30509 

Säljes: Saab 96 -62/63. Midnattsblå, ren.obj. 

Sören Tel:0155/28029 

Säljes: Saab 96 -64. Skattad och bes. utan anmärkning, rostfri, fin i kromen, 

perfekt körbart originalskick, verkstadshandbok och 25 1 2-taktsolja 

medföljer. Pris 7000 kr. 

Mats Forsman Tel:090/121793  

Säljes: Saab 96 -62. Vit. Påbörjat ren.obj. säljes pga tidsbrist. Pris 1500 kr. 

Lorentz Rullander Tel:0159/31215 

Säljes: Saab 96 -65. Röd, bes. till nov. -90, 12800 mil, nyservad o. nyren. 

generator, går bra, bruksskick. Pris 4200 kr. 

Beg.delar: Bakljusglas 96 -64 20 kr/st. Fläktlagerbock blästrad och 

nya lager 75 kr. Div. emblem 96 och 99 10 kr/st. V-däck 96 50 kr/st. 

Motorblock med vevaxel och kolvar 96 1966-68 40 kr. 

Lennart Larsson Tel:019/111774 

Säljes: Saab 95 -65. Långnos, körbar, lite skabbig utvändigt, helfräsch 

plåtmässigt, v. bakskärm lite ful - ny finns, fina dörrar, besikt-

ningsbar. Pris 5000 kr. 

Saab 96 -64. Sista kortnosen, fräsch bottenplatta, lite rost i dörrar 

och främre fjäderfästen, toppenmotor, hyfsad krom. Bilen går som 

en gud ! Pris 1500 kr. 

Diverse delar: Nya och beg. bromscylindrar, bromsslangar, rep. satser 

till broms och koppling, div från demonterade bilar. ring och fråga. 

Saab Sport -64. Originalmotor med nya kolvar i delar, utb. låda, 

dålig kaross och framstolar, övrig inredning fin, bra std-kaross 

i rätt färg medföljer. Högstbjudande. 

Säljes: Saab Monte Carlo -66. Matt grå lack, rostfri, komplett förutom 

vänsterstol och dörrlister. Pris 8000 kr. 	 Saab 96 -67. Toppenfräsch kaross, lite missljud i motorn, fin inuti, 

en dörr måste lagas, sällsynt modell. Högstbjudande. 

Torbjörn Liljala KIRUNA Tel:0981/10373 

Ring till en mycket anonym umeåbo, förhoppningsvis medlem ? 090/32339 

Säljes: Saab sport -63. Inredning komplett men risig, mycket dålig kaross, 

ej originalmotor. Bra kaross kan anvisas. 	 Säljes: Saab 96 -65. Ren.objekt el. reservdelsbil, motor och vxl. fungerar 

felfritt, mycket nya och beg. delar, t.ex. packningssats,varvräknare, 

Den alltjämt okände Umeåbon Tel:090/323 39 
	

blinkersglas m.m m.m. Allt säljes för 3000 kr vid snabb affär. 

Per Sundgren Furug.4 343 00 ÄL_MHULT Tel:0476/11957 
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Säljes: Saab 96 -61. Blå, sista bes. u.a. men har nu varit avställd i lada 

några år. Bra ren.obj. med den gamla randiga inredningen med blå galon. 

Klädseln är hel och fin utom vid fönsterveven. Pris 2800 kr. 

Saab 95 -75. Orkidevit, avställd, Ful och rostig utvändigt, rostfri 

bottenplatta och hjulhus, 2"-system, sportratt. Pris 2500 kr. 

Börje Eriksson Uranusg.3 195 56 MÄRSTA Tel:0760122852 

Säljes: Saab 96 -62. Vit, skattad och bes. näst intill nyskick utom lacken. 

Bilen är omlackad för 5 år sedan men har stått utomhus sista året. 

Tommy&anita Molk Tel:0760/19346 

Säljes: Saab 96 -67. Röd, avställd, bra ren.obj. Pris 500 kr. 

Janne Gunnarsson Lommanv.12 761 52 NORRTÄLJE Tel:0176/16628 

Säljes: Saab 96 -73. Jubileumsmodell, avställd. 

Peder Nilsson Vigelsjöv.19 A 761 52 NORRTÄLJE Tel:0176/13880 

Säljes: Saab 96 -64. Röd, 4-växlad, körbar, sportens varvräknare m.m. Pris 3500 kr. 

Bo Johansson Tel:0502/10644 

Säljes: Fabriksny kylare -64. Pris 400 kr. 

John Leonardsson Svartlösav.219 125 31 ÄLVSJÖ Tel:08/478111 

Säljes: Saab Sport emblem baklucka. Navkapslar 96 -66 rostfria, nya. 

Bakre stötfångardelar 93, nya med nr.708374,708601,708602. 

K.G.Jonsson Solhemsg.31 283 00 OSBY Tel:0479/12403  

Köpes: 	Grill Saab 96 -62. Ev. byte -63 grill. 

Eskil Carlsson Slottsg.16 432 44 VARBERG Tel:0340/84275 

Köpes: 	Radiokonsoll för handskfackslucka till Saab 96. Högtalare till 

bakrutan (60-talsmodell). Glas till rund backlampa 96. 

Åke Söderberg p1.6380 914 02 LÖGDEÅ Tel:0930/30928 

Köpes: 	Till Saab 95 -62. Stötfångarhorn hö bak, navkapslar, vä framskärm, 

kromringar till bakljusen, innertak, bakluckshandtag, luftmadrass, 

drivknutsdamasker. 

Till 96 -63. Bäddsats, sportratt, försäljningsbroschyr. 

Ove Hellström Tel:0293/10897 

Köpes: 	Till Saab 93 -57. Nytt membran till bränslepump el. en fungerande 

bränslepump. 

Lars Lindgren Stationsv.3 J 840 12 FRÄNSTA 0691/31320 

Köpes: 	MC V4-emblem till baklucka + framskärmar. MC-lister skärmar + kaross 

ev. hel sats. Nackstöd MC, Backlampa MC hö + vä, extraljus MC. 

-67:a kaross eller ev. hel bil i bra skick. 

Eskil Carlsson Slottsg.16 432 44 VARBERG Tel:0340/84275 

Köpes: 	Saab trampbil från 60-talets början i kortnos-utförande. Även tacksam 

för tips. Stötfångarhorn vä fram -65-66 långnos nr.730453. Broms-

cylindrar 96 -60 nr.709787 bak. nr .702973 fram. Kylfläkt trubbnos 

6-bladig nr.709787. Stötfångardelar 93 och 96 -60 nytt. Frontplåt 

96 -66 nr.732371. Dörrtätningslister h+v-sida 96 -60, 96 -66. 

Stötskydd instrumentbräda 96 -66 nr.712734. Litteratur: Ana-Nytt 

Bo Nordström P1.17228 905 90 UMEÅ Tel:090/43158 
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Köpas: 	Stol till Saab Sport med röd gallon. 

Bytes: 	Till Saab Sport. V + H dörrsidor röd/röd hela och fina bytes mot 

röd/grå dörrsidor till Saab Sport. 

Ny instruktionsbok till Saab Sport -65 bytes mot instruktionsbok 

till Saab Sport -64. 

Hans Larsson Tel:0532/10245 

Säljes: Verkstadshandböcker, kopior av original till Saab 92 och 93. 

Pris med pärm: 350 kr/st frakt tillkommer. 

Bo Nordström P1.17228 905 90 UMEÅ Tel:090/43158 kvällar 

Hjälp: Hej Saab-vänner ! Finns det någon som vill hjälpa mig att renovera 

min Saab 96 -69. Ni bör bo i Malmö, det gör jag. 

Jan-Ove Tel :040/139838 

V 4- NUIN 1ER 

Nästa nummer hade jag tänkt att det skulle bli ett V4 nummer. 
Därför skulle jag vilja ha material som handlar om V4, t ex 
olika V4-episoder i ditt liv, mecka tips, V4-anonnser, foto på 
t ex original bilar, ombyggda bilar, mycket risiga bilar, rally 
historier m m. 
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