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Detta blir mina sista rader på denna ruta. 
Efter noggrant övervägande så har jag 
beslutat att jag inte ställer upp som ordfö-
rande en ny mandatperiod. Jag kan ju inte 
skylla på min ålder, men jag har varit med 
i en tid av förändringar och stora problem. 

Det har inte alltid varit lätt, men jag har alltid 
tyckt att det gett mer än det kostar. Det sista 
året har stora förbättringar skett, vi har en stabil 
ekonomi med en korrekt bokföring. Styrelsen har 
även fått igång reservdelsverksamheten. Medlem-
marna får de delar snabbt och smidigt som de 
beställer. Nu kommer nästa steg i den processen 
att utveckla denna del.  Detta kan ni läsa om på 
sidan 40 i denna tidning. 
Detta ser jag som ett bra läge att någon kommer 

och utvecklar klubben vidare, jag kan inte tillföra 
mer nu. Utvecklingen av klubben är ett måste, den 
största glädjen jag ser det som är att vi nu är en 
klubb för alla Saabägare. För jag gillar alla Saabar! 
Men det betyder inte att jag måste äga alla. Även 
om jag är på god väg…

Jag skall inte säga att det är lätt alla stunder men 
det ger så mycket, alla människor man lär känna. 
Nästa styrelse har mina lyckönskningar och jag 
är övertygad om att det kommer gå bra!
Nu skall jag fokusera på mina studier och köra 

mina Saabar. 

Lycka till med ert Saabägande!

Det är VIKTIGT att ni medlemmar kommer 
till detta årsmöte då det kommer att fattas ett 

viktigt inriktningsbeslut om reservdelarna! 
Se vidare info längre fram i tidningen!

Är det något årsmöte som ni skall gå på så är det detta.

Ordförandens
 sida
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Klubbtidning för Svenska Saabklubbens medlem-
mar och trycks i 2 800 exemplar vid  SIBtryck i 

Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, 
Saabäventyr m m till tidningsredaktören.

(Ej till Saabklubbens adress)
Annonser Yngve Ekberg 08-774 8 85

Artiklar till tidningen mejlas enklast i valfritt da-
taformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och 
bilder bör bibehållas som de är från kameran för 
att hålla god tryckkvalitet. Grundregel kan vara 

minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig 
mot felaktigheter i inskickat och publicerat mate-

rial.
Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsätt-

ning att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan 2014
 Nr 2   13 April.

Nr 3  24 Augusti.  Nr 4  9 November.

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.
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Kom ihåg !

Glöm inte att skicka mate-
rial till nästa Bakruta i god tid 
innan deadline den  13 April 
2014 !    

Red

Visst vill du bidra till att 
göra en bra klubbtidning 

ännu bättre!
Tveka inte med att höra av dig till 

Anton eller Anders om du har
 artiklar, ideér eller andra uppslag 

så hjälper vi dig att få till något bra i 
tidningen av det. 

Mejla: bakrutan@saabklubben.se

eller slå oss en signal:

Anton 0730 - 302 151
Anders 070 - 510 88 78

Red
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Nyheter och erbjudanden från 
Saabklubbens reservdelsverksamhet.

4

Nyinkommna delar

”Stänkskydd Bak Saab 
96 1960-1971, Pris: 
295:-/st 
Art.Nr: 718097”

 Stänkskydd Bak Saab 
96 1972-1980, Pris: 
295:-/st
Art.nr: 737979”

 
”Bagagerumsgolv Saab 
96 1960-1980, Pris: 
795:-/st
Art.nr: 760020”
 

”Fjäderplatta Bak Saab 93,96 1956-1980, Pris: 
425:-/st
Art.nr: 709379 Vänster Sida
Art.nr: 709380 Höger Sida”

Tillfälligt erbjudande

”Navkapselsats Saab 99,900 1979-1981, 
Ordinarie Pris 110:-/sats, NU: 40:-/sats. 
Art.nr: 893581” 

“ Bromsskivssats Saab Sport 
Ordinarie pris: 995:-/sats, NU: 695:-/sats
Art.nr: 717747”

 
“Reparationsplåt Skärmkant nedre bak Saab 
99,900 4-5drs, 
Ordinarie pris: 140:-/st NU: 50:-/st
Art.nr: 787412 Vänster sida, 
           787413 Höger sida”

Handbromshävarmar tillverkade i rostfritt stål 
till Saab 95,96 ½61-1980, Pris: 295:-/st

Art.nr 719269 
Vänster

Art.nr:719270 
Höger”
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“Vi kan nu leverera Standardavgassystem till våra Saabar. 
De är tillverkade i Sverige och av hög kvalitet. 

 Några Exempel: 

Främre Ljuddämpare V4 1967-1980, 
Pris: 425:-
Art.nr: 728200
 
Bakre Ljuddämpare 95,96 2-TT O V4 
Pris: 375:- 
Art.nr: 883800 
 

Halvsats 96 2-TT O V4 
Pris: 795:- 
Art.nr: 881674-1
 
Halvsats 95 2-TT O V4 
Pris: 795:- 
Art.nr: 881674-2
 
Främre Ljuddämpare 99 Turbo 1977-1978 
Pris: 1195:- 
Art.nr: 833740

Beställningar

Du beställer enklast de delar du behöver från 
vår webbshop på: svenskasaabklubben.nordicshops.
com/index.html
Här kan du som medlem i Svenska Saabklub-

ben köpa reservdelar till din Saab, är du inte 
medlem så kan du köpa ett medlemsskap direkt 
i webshoppen, så tas avgiften med på samma 
reservdelsorder som du vill beställa.

Du kan också nå reservdelslagret per telefon: 
073-036 94 80,Tisdag-Fredag mellan kl 12:30-
16:00 om du inte hittar det du söker i webshop-
pen. Kan vara så att reservdelen finns ändå. Mail 
går förståss också bra, adressen är: reservdelar@
saabklubben.se

Reservdelslagret är också öppet för direktför-
säljning Tisdagar-Fredagar mellan 12:30-16:00, 
lagret finns på adress: Strandhemsvägen 3 656 
71 Skattkärr.

Hittar du inte den del du behöver så slå en 
signal då alla våra delar ännu inte är utlagda i 
webbshopen.

Välkommen med din beställning!

Saabklubben 
Reservdelar 
Jan Karlsson
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Då kvinnan i huset fick jobb efter sina studier så ville hon inte åka i en pråm som hon 
kallade vår  Volvo 945. Jag gillade ju i alla fall bilen så den skulle då bli min. Ett önskemål 
om bil lades fram av damen i huset: GOLF!

Saab 9-3-01, 
Bilfynd sommaren 2013.Min bil

Åh nä, tänkte jag. Aldrig! Jag framförde då mina 
synpunkter på att det är en på tok för liten skitbil 
med kass kvalitet.
Jag kunde nog hålla på ett tag. Jag sade i alla fall 

att om det ska bli bil, så inte mindre än en 9-3 
eller en Volvo s40, även om nu Golf inte är liten 
längre. Jag ville även att det skulle vara lite plåt 
emellan ifall olyckan skulle vara framme. Detta 
fick damen bevis för senare.  Så letandet började 
och självklart är man i Skåne med en grogg i näven 
när man finner bilen på Blocket.

De ville att jag skulle komma tillbaka efter se-
mestern vilket jag inte var intresserad av. Saaben 
skulle med hem.
Ett nytt bud lades med tillägget ”tages i befintligt 

skick”. Lite dumdristigt kanske men man måste 
våga ibland. Nu rördes maskineriet på försälja-
ren och budet togs. En rejäl prutning blev det 
på priset. 
Allt gjordes i ordning, papper, betalning, vinter-

däck in i skuffen och sist men det viktigaste av 
allt: handslaget.

Glad i hågen kördes bilen hem och 
attans vad jag njöt. Allt funkade. Saa-
ben i sig var ju en fröjd att köra. Väl 
hemma så blev det en service: olja, 
stift och filter.
 
Första resan med 9-3an blev till 

Ljungskile och släkten. Så vad gör 
man då inte om man nu passerar 
Saabs hemort? Självklart åker jag 
upp till Saabfabriken samt förevigar 
tillfället med ett foto.

I skrivande stund så är det dags 
att göra ett nytt oljebyte så motorn 
ska gå länge. Vi är otroligt nöjda med 
9-3:an som nu rullat hela 10500 mil. 

Man får i hur mycket packning som helst i bagaget, 
goa säten och dessutom är den bränslesnål. Och 
bra klipp i motorn! 
Vi har inte ångrat oss en minut att köpa denna 

Saab 9-3 då den ger oss glädje med skratt på 
vägen. Saaben har fungerat underbart bra.
 
När det gäller plåt vid en olycka så fick min 

kvinna se resultatet efter att en stor Land Rover 
gjorde ett tappert försök att parkera i bagageut-
rymmet på Volvon. Så nu var det inget mer tal om 
liten bil längre. I nittio small det och det bästa men 
mest otroliga var att jag klarade nacken i smällen.

Det ska vara en SVENSK bil.
Text och foto Fredrik Martinsson

 Ja ja, inte mycket att göra åt. Jag kontrollerade 
annonsen flera gånger den veckan för att se så 
den var kvar.
Är i kontakt med firman som har bilen i Kristi-

nehamn. De kunde dock inte ”boka” bilen åt mig.
När man väl var hemkommen så kastade jag mej 

på telefonen och ”bokade” Saaben. 
Så två dagar senare så gick resan upp till Kristine-

hamn i min systers 745. Efter en noggrann genom 
gång av bilen, jag hade redan bestämt mig, så blev 
det en stunds pratstund med försäljaren. Fel hittar 
man alltid och jag var inte sen att framföra dessa. 
 Ett bud från mig lades och jag meddelade att bi-

len skulle med hem. Det var fortfarande semester 
för deras mekaniker som då skulle åtgärda felen 
på bilen. De ville inte släppa bilen med mindre än 
att felen var åtgärdade.



6 7

Min bil 2
Bilen  är av 1965 års mo-

dell. Bilden är tagen vid 
Vederydssjön söder om min 
hemort Månsarp.

Bilen registrerades första gång-
en i februari 1965 och regist-
rerad med nummer BD 55829. 
Förste ägare var Gustav Kan-
karanta i Karungi i Tornedalen.

Det finns uppgifter på två ägare 
till, båda från Malmberget. Bilen 
hämtades av förra ägaren från 
Jokkmokk till Svenljunga. Den 
var näst intill rostfri men dålig 
i lack och små-bucklig så jag 
lagade den lilla rost som fanns 
och jag lät lackera om den 2010.

Den är utrustad med XP-kona, 
2” avgassystem och lite annan 
förgasarbestyckning. Förstärkt 
med hårdare fjädrar och stöt-
dämpare. Den är en kopia av min 
första bil som inhandlades i maj 
1970. Sedan blev det bara SAAB. 
Hittills har det blivit 16 stycken.
 

 Text och foto Lars-Eric Olofsson

Saab 96 - 65
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Nu när hösten är här på riktigt och vi nyligen genomfört vår förmodligen sista träff för 
året så känns det relevant att lite i förväg summera 2013 och berätta för er andra vad 
som händer här i Halland.

Hallandia 
Sommarträffar 2013

 På initiativ av Mats-Ove Fredlund samlade vi 
under hösten 2012 ihop ett gäng saabklubbare 
från Halland med omnejd för att återstarta lite 
träffverksamhet här i Halland då den legat i dvala 
ett tag.
Vi hade några mindre träffar där vi diskuterade 

hur vi skulle gå in i 2013. Vi beslutade tillsammans 
om en agenda som innebar att vi skulle dra igång 
med några få planerade träffar samt ett rally. 
Vi delade huvudansvaret i huvudsak mellan tre 
personer. Mats-Ove som tar huvudansvaret för 
träffar, värvning av medlemmar osv, Gary som tog 
fram en ny logga, trycksaker och som även tog 
på sig att arrangera ett rally under året samt jag 
själv som tog på mig arbetsuppgiften att sköta 
mailkontakt med våra medlemmar och även sköta 
om vår nystartade hemsida. Bortsett från detta så 
beslutade vi att vi inte ska ha någon alltför upp-
styrd ledning och organisation då medlemsantalet 
än så länge är relativt litet och det är lätt för alla 
som vill att göra sin röst hörd.
 

Under senvintern hade vi två träffar eller möten 
om man så vill kalla det som i huvudsak syftade 
till att komma igång och träffas och snacka lite 
Saab och fortsatt planering av året.

Träff vid Björkäng vägkrog
Den första ”riktiga” träffen var i april på Björ-

käng vägkrog utanför Varberg. Det var en lyckad 
träff då det efter våra mått var en stor uppslutning 
med både folk och bilar.
Vi hade motsvarande vägkrogsträff fast ett antal 

mil söderut på Hallandsås (som faktiskt ligger i 
Skåne) en regnig söndag månaden efter.

I juni månad genomförde vi vårt första rally som 
hade organiserats av Gary på ett föredömligt sätt. 
Den som är nyfiken på hur ett roadbookrally 
fungerar kan gå in och titta på www.scatterrally.
com för mer information.
Under sensommaren träffades vi i anslutning till 

Sjönevads marknad och Byafesten i Karl Gustav 
utanför Varberg. Syftet med dessa träffarna var att 
få visa upp oss lite för en större publik än vanligt.Samling inför träffen i Björkäng utanför Varberg.
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Under vårt rally i juni hade jag en av ledarfigu-
rerna i den lokala  VW klubben som kartläsare 
och han fick blodad tand så han tog med sig 
konceptet och genomförde ett liknande ar-
rangemang i den egna klubben. Ett plus ett är 
ju som bekant två så resultatet av detta blev 
ett gemensamt rally med de båda klubbarna 
i början av september. Ett klubbmästerskap i 
två klasser: flest antal deltagande ekipage samt 
bäst snittpoäng på själva rallyt. Den första klas-
sen vann våra folkvagnsvänner klart men när 
det gällde att hålla ordning på tid och trippmä-
tare så var segern solklar till oss i Saabklubben. 
Det hela avslutades med fika och prisutdelning 
vid vackra Särdals kvarn utanför Halmstad. Ar-
rangemanget var mycket uppskattat och det 
bjöds på riktigt fint sensommarväder. Vi ser 
fram mot en uppföljning nästa år men då ska 
vi givetvis vinna båda klasserna.
Tredje söndagen i oktober avslutade vi året 

med att återbesöka Björkäng vägkrog för lite 
fika och Saabsnack.
 
Vi har under året i jämn takt sakta men säkert 

knutit till oss många nya medlemmar och vill 
önska både dom och gamla medlemmar God 
Jul och ett Gott nytt år samt välkomna till vår 
verksamhet 2014.
 

Text & foto 
Peter Olsson. Saabhallandia.

Samling inför starten av höstrallyt

Prisutdelning efter rallyrundan

Fordonsuppställning vid målgången i det fina höstvädret.
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P 44302  
Ibland säger ett ord mer än tusen bilder. P 44302 väcker garan-
terat intresset hos många Saab-entusiaster. Detta är en minutiöst 
renoverad rallybil med en unik historia!

Text Karl Ask Foto Anton Björklund, med flera
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”Jag nyper mig ännu en
 gång i armen. 

Nej, jag drömmer inte.” 

u förstår jag hur det måste kännas för 
en troende att komma in sitt heligaste 
tempel, för så kändes det att sätta sig 

i denna bil. Man får nypa sig i armen flertalet 
gånger för att inse att det är sant. Jag kör Pat 
Moss Carlssons bil, ja, ni läste rätt. Den bil som 
hon körde med på 60-talet och som senare Åke 
”Bryggarn” Andersson vann Svenska Rallyt med 
1966. Det är inte varje dag man får den chansen. 
Jag har sett bilen förvandlas till det den är idag 
och vet jobbet och tankarna som Gunnar lagt ner. 
Tänk om det händer något? Hur skall jag kunna 
förklara det, eller ersätta honom. Men den startar 
och tvåtaktsljudet ur den trimmade motorn gör 
att jag får gåshud över hela kroppen. Jag nyper 
mig ännu en gång i armen. Nej, jag drömmer inte. 
Okej, nu kör vi! 

Glädjen som rusar i kroppen när man kör, och 
att den verkligen går. Den bara vill mer och mer. 
Men jag vågar inte, dessutom är det inga rallyvä-
gar jag kör på, utan stadstrafik i Göteborg. Och 
uppmärksamhet väcker den överallt. Först på 
grund av ljudet, sedan när man ser den söta lilla 
bilen som låter mer än ett jetplan. Tummen upp 
där, grabbgänget som vänder sig storögt om. Le-
endet breder ut sig och jag vågar kanske gasa lite 
till. En rondell och jag mes-kör lite. ”Jaha, nu blev 
den sur...” konstaterar jag. Gas är den rätta melo-
din. Efter att den överflödiga bensinen förbränts 
så går det som innan. Nu övergår leendet i ett 
skratt. ”Går det att ha så här kul?” funderar jag på.  
Liseberg släng dig i väggen för här kommer en 
Saab!

N
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En man med sinne
 för detaljer

Den andra januari 1964 registrerade 
Saab tio bilar för tävling. Numrerade 1-10. 
nummer 10 var en 95:a servicebil. Num-
mer åtta var safaribilen, nummer ett Erik 
Karlsson ”På takets” bil och nummer två 
var Pat Moss bil.
Pat Moss gick över till Saab efter att hon 

gift sig med Erik Karlson ”På taket”. Den 
här bilen är en av dem hon körde och det 
var den hon körde med längst av alla bilar. 
Hon var inte blyg i körningen, utan körde 
som sjutton. Mest känd är hon väl för att 
hon vann damklassen i Monte Carlo rallyt 
1964 med 302:an.
 Bilen höll även måttet när Åke ”Bryg-

garn” Andersson körde i Svenska Rallyt 
1966.  Här vann bilen den sista stora segern 
för en tvåtaktare.
Gunnar körde rally på den tiden alla 

gjorde det. och trots att han bodde i Göte-
borg så körde han Saab! Saken är den med 
Gunnar att han har lätt för siffror och han 
memorerar dem utantill. Frågar du honom 
om artikelnumret på sporttoppen så får du 
det utan att tveka. Samtidigt hade han in-
tresse för de tio utvalda bilarna, han kunde 
chassinumren på ettan och tvåan utantill...
En dag när han var ute på en tur med sin 

renoverade sportbil för några år sedan så 
såg han en tvåtaktare skymta och intres-
set vaknade till.  Tur att Gunnar har ett 
gott och friskt hjärta när han såg vilket 
chassinummer denna bil hade... Hur dålig 
den än var så väcktes en glöd i Gunnars 
inre, men bilen var inte till salu. Förutom 
att vara bra på siffror så är Gunnar envis 
som en åsna. Han gav sig inte förrän han 
hade bilen hemma. Och som vanligt gick 
det hans väg efter ett tålmodigt väntande.
Då började det stora lyftet! Bilen plocka-

des isär i molekyler, sorterades upp och det 
kollades över vad som kunde återanvändas 
och vad som var tvunget att bytas. Bilen 
fick så en ny lack och sedan började allt 
pill med att få bilen tidstypisk. Den hade 
körts som rallybil länge. En handskfacks- I Gunnars garage finns massor av intressanta specialdelar till olika modeller.

lucka som skulle sitta i fick nytillverkas och 
modifieras efter det. Specialgrejer göras. 
Skruvar poleras. 

Ja, ni som sett Gunnars bilar i verklighe-
ten vet att ingen detalj är oviktigt och får 
lämnas åt slumpen. ALLT skall vara per-
fekt. Och det är det verkligen efteråt. 

Men under den första spännande turen 
med bilen så skar motorn ihop. ”Jaha, då 
var det bara att fixa det” sade Gunnar. 
Han fick köpa tillbaka nya kolvar av un-
dertecknad som köpts av Gunnar några 
månader tidigare. Man ställer upp för vän-
ner! Efter det första missödet så blev det 
kanon och bilen är ett monster att köra. 
Man blir rädd för sig själv, men när man 
tvekar så surar den ner sig. Så det gäller 
att låta hornen vara halvt framme. 

Gunnar har försökt följa det som var 
tidstypiskt efter bilder som finns att få tag 
på. Lätt har det inte varit, jag vet hur han 
har svurit över de där Schweiziska klock-
orna.

Gunnar är en renoveringstyp som lever 
för renoveringen och lägger ner själen i 
bilen. (fråga bara hans fru Sonja, för han 
är inte hemma mycket). Noggrann som 
få. Men nu när projektet har varit färdigt 
ett tag så har andra bilar kommit in i ga-
raget och han funderar på att avyttra den. 
Så vill du ha en unik bil så har du nu en 
chans.
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Smakfullt ombyggd Recarostol. Två Sportar i ett sanslöst bra skick.

Gunnar Haglund har alltid nära till ett gott skratt och är en levande citatmaskin.
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3 % och special-oljan luktar minst sagt. Maskineriet - här kan man skruva i vita handskar, 
men det behövs knappast.

Bildtext överflödig.
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Teknisk fakta om bilen.

Saab 96 T-Sport -64

Drivlina: 
850 CC Sportmotor, filad enligt grupp 2
Lanciaförgasare (Solex C44P3I) och ställbar 
oljepump för motorn

Växellåda:
Slutväxel 7:38, tätstegad drevsats special 1, 
solfjäderkoppling med hårdare lamell

Specialutrustning:
60 liters tank
T-Sport karossförstärkningar
Specialbyggd handsfacklucka med två inbyggda 
trip-ur
Tag Heuer klockor, ett tidtagarur för sekund-
visaren på deltid, den andra är för åtta dygns 
klocka
Dubbla reservdäck
Fack för 3 oljebehållare
Fällbar passagerarstol med nackkudde
Midjebälte på förarplatsen
Låga backspegeln
Extraljus

(väldigt) Kort om T-Sport
T:et står för tävling. Men finns det någon mer historia 

kring denna udda modell? Inte mycket.
Den hade speciella extraljusfästen och starktons-

signalhorn som specialutrustning samt att vissa var 
monterade med ljustuta.
T-Sporten är en Sport med standardinredning och 

ingen isolering eller underedsmassa. Vissa har öppnings-
bara fönster och andra inte. De gick en extra slinga vid 
sidan av och var förstärka redan på bandet. 

Inbjudande eller hur?

Pat Moss Carlsson slutade femma totalt på 
Monte-Carlo rallyt 1964 i just den här bilen.

Bildtext överflödig.

Åke ”Bryggarn” Andersson i full karriär. 
Arkivbild okänd fotograf
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Vem var hon egentligen?
Pat Moss, eller Carlsson som hon hette sedan 1963, är utan tvekan en av världens mest 

kända kvinnliga tävlingsförare och blev snabbt en idol för många.

Bild på Pat Moss som togs på Ulrika-sträckan i södra Östergötland under 
Midnattssolsrallyt 1964. Fotograf: Sten-Arvid Larsson

Monte Carlorallyt 1964. Arkivbild 
fotograf okänd.

Efter åtta år som förare åt BMC fick hon ett 
erbjudande hon inte kunde motstå. Ford behövde 
en bra förare och kontrakterade Pat 1963.
- Då var Cortinan ganska ny och jag tävlade med 

en Cortina GT. Tyvärr var det ingen vinnarbil i 
rally som Lotus-Cortinan skulle bli, så det blev 
inga framstående placeringar för Ford.
Det var en av anledningarna som gjorde att Pat 

gick över till Saab 1964 som då hade ett gediget 
rykte som vinnarbil. 1964 började hon även 
köra med en svensk kartläsare, Elizabeth ”Liz” 
Nyström.
- Med Liz körde jag i 1964 års Liège-Sofia-Liège 

rally, ett kraftprov på 560 mil som vi klarade riktigt 
bra. Vi slutade på en fjärdeplats totalt i Saaben och 
Erik kom tvåa det året.
I Akropolisrallyt gick det ännu bättre och Pat 

kammade hem en bronspeng det året. Pat blev 
snart förknippad med Saab och Monte Carlorallyt, 
även om det inte var lika starkt som maken Erik.
- Det gick ganska bra och den bästa placeringen 

kom 1965. Erik körde sitt bästa Monte Carlo 
någonsin och var snabbast på alla fartsträckor 
utom en. På den förlorade han mycket tid på 
grund av att isbildning i förgasarna och slutade 
på en 20:e plats.
Men man kan säga att det inte blev någon större 

fara på taket eftersom Pat försvarade familjens 
heder och Saabs färger väl i tävlingen då hon både 
vann damklassen och kom trea totalt i tävlingen, 
två placeringar bättre än året innan.
1965 var ett bra år och ett tag ledde hon återigen 

det hårda Safarirallyt i en Saab. Det gick undan värre 
på de sandiga och leriga vägarna, och över den ylande 
motorn hördes ett konstigt ljud.
- Jag bad Liz titta efter och hon hängde sig ut genom 

rutan och kollade. Sedan hasade hon sig in igen och 
skrek att hjulet höll på att trilla av.
Pat trodde henne inte och ville se efter själv så efter 

ett förarbyte i hög fart hängde även Pat ut genom 
passagerarsidan och såg problemet.
- Jag skrek till Liz ”Christ, you’re right” (Herregud 

du har rätt) medan vi bytte tillbaka.
Det hindrade dem inte från att fortsätta tävlingen i 

full fart och vid nästa stopp fick mekanikerna fixa till 
det så gott det gick med en svets och en wire runt 
bakaxeln som extra stöd.
Efter första rundan låg de fortfarande i ledningen, 

men överskred tidsgränsen i den andra och kom 
därmed inte med i prislistan.

Läs fulla artikeln på: http://www.classicmotor.se/artiklar/
artiklar/20081021/pat-moss/
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Monte Carlorallyt 1964. Arkivbild 
fotograf okänd.

Serviceuppehåll. Arkivbild fotograf okänd.

Reklambild från Saab  | http://www.forum-auto.com/sport-auto/histoire-du-sport-auto/sujet378191-140.htm
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Första Nevs-Saaben har nu rullat av bandet i 
form av en 9-3 Aero Sedan, med en Turbo4 motor. 
En bensinmotor som säkert känns igen från GM/
Spyker-tiden. Nu startas det hela i en långsam 
takt för att man skall säkerställa kvalitetén. I vår 
kommer kombiversionen samtidigt som en facelift 
samt den nya elbilen. De 200 första elbilarna är 
redan sålda till Kina. Men några lär hamna här. 
Spännande är att du som köper en ny Saab kan 

göra det direkt från deras hemsida och när du 
hämtar den kommer du att få en rundvandring på 
fabriken samt besöka museet. Sedan hämtar du 
ut bilen direkt från fabriken. Här kan vi prata om 
direktkontakt med kunden. Det skall bli kul att 
se hur det fungerar. Får jag föreslå en semester 
samtidigt du köper bilen? 
Passa på nu, Sverige är den första markanden de 

säljer Saabarna på. 

Fågel Fenix flyger igen!

 NEVS nya Saab-logotyp. 
Men den uppmärksamme vet 
att Saab redan använt sig av 
denna logotyp en gång i deras 
historia.

”Vi är inte klara, detta är bara starten” säger 
Mattias Bergman, VD för NEVS.
På presentationen, alltså innan bilen rullade av 

linan var det kul när Mattias lyfte fram arvet med 
allt från Ursaaben till 900 turbo. Jag tycker att man 
märker att han verkligen gillar Saab! Han lyfter 
även fram alla olika Saabklubbar som finns,och 
att Saabentauaster är speciellt inbitna. 

Och så en kort intervju med Annie Lööf, närings-
minister.

Hallå där Anne Lööf!
Har du någon relation till Saab?
- Min mans familj är Saabfantaster. Så det är in-

ärvt i blodet. Vår familj är dock en Volvofamilj, om 
jag nu vågar säga det. Jag är stolt att få vara med 
i återöppnandet av en stor industrianläggning.
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Ordförande Karl Ask och näringsminister 
Annie Lööf (C).

 NEVS första serietillverkade bil för försäljning.

Foto & text Karl Ask

Hur kändes det att sitta i den nya Saaben?
- Det kändes väldigt bra, skön att sitta i. Vi hade 

en Saab 9-5a tidigare och den älskade vi.

Kan du tänka dig att köpa en?
- Definitivt, när det blir bilbyte i familjen. 

En elbil då?
- Jag tycker om NEVS idé att bygga för framtiden 

med klimatsmarta bilar. Och just att man bygger 
elbilar i Trollhättan är bra för Saab som varumärke 
och man visar att man ligger i framkant. 

Du tror på detta alltså?
- Ja, det gör jag! Jag är en optimist. Fast samtidigt 

finns det många utmaningar, det bygger på att de 
måste sälja bilar. 

Fågel Fenix flyger igen!
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Den blev av till slut, festivalen i Trollhättan. Självklart skulle jag dit för att träffa folk och 
tjata Saab med andra med samma intresse. Helgen planerades in så inget fick komma 
emellan, inget!

Vilket skulle visa sig vara så fel, så totalt fel. Lör-
dagen som man väntat på kom. Grabben och hans 
kompis (liten Saab-löver till) skulle med. In i bilen 
och iväg. Från Tibro till Lidköping var Saabarna 
lätt räknade men efterhand började vägen fyllas av 
nytt och gammalt. Det var mycket trevligt att se 
Saabarna ute på vägen. Resan flöt fint än så länge.
 
När vi nästan är i Trollhättan så gör bilen ett 

rejält ryck, känns nästan som att jag skulle tappa 
motorn men bilen rullar på ett tag till. Men ännu 
ett ryck och så ytterligare ett till. Jag fick till slut 
rulla in till kanten.
Bilen totalvägrade att starta nu. Vad göra? Troll-

hättan ligger två km bort, jag kunde ju se staden 
från där vi stod.

Det var bara att öppna huven och börja gå ige-
nom det mesta. Saabar rullar förbi medan jag står 
med huvudet under huven. Till och med Polisen 
susar förbi utan att stanna. Snart uppdagades vad 
felet var. 
Jag har missat att tanka bilkräket. Därmed utsä-

ger jag en del trevliga ord till mig själv. En misstag 
för första gången i mitt liv och så klart på själva 
festivaldagen. Nu är goda råd dyra.  Som tur är 
jag arbetsklädd, har så kallade signalbyxor på mig 
så jag syns. En bärgare dök upp så jag gav mig ut 
mitt i vägen...ingen bensin där. Grabbarna har nu 
även börjat att klaga över hunger vilket inte gör 
situationen bättre.

Nu såg jag en passande amerikanare, en Buick 
från 1948, så jag klev ut igen på vägen. Ingen ben-
sin där heller men vi kunde åka med in till stan. 
Bilen fick stå helt enkelt. Trevlig person som jag är 
enormt tacksam för. Till slut är vi på träffområdet 
och strosar omkring. Grabbarna får mat.
 
Hur tusan får man nu tag på bensin och ut till 

bilen igen så att man kan ta sig hem? En syster i 
Ljungskile involverades och hon kom och häm-
tade mig. Grabbarna fick stanna kvar hos med-
lemsansvariga Anna Gunnarsson under tiden jag 
var iväg för att hämta bilen. Så allt löste sig till slut.
 
Nåväl, nu skulle vi hem och bilen är nu tankad. 

För de som vet så har Volvo 740 ett välkänt 
typfel, tankmätare och tempmätare är som ett 
lotteri; ibland fungerar den och ibland inte. Min 
funkade inte. 
Vi hoppade in i bilen och lämnade området. 

Nu plågade jag bilen lite som straff för det som 
inträffat förut.
Lagom när vi kom upp vid den stora vägen står 

det en gul Saab 99 vid rödljusen med två (för 
många välkända) personer i: Lasse och Sibylla. 
Småprat utbytes där oss emellan och som på 
en given signal, gult på signalen, sker en nickning 
mellan mig och Lasse. Och vägen är helt tom på 
bilar. Grönt och kampen är igång direkt. Saab 99 
mot Volvo 745, gammalt mot nytt. 100 hk mot 
116 hk. Smidig bil mot ett skåp.

Saabfestival med en 740
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Detta är en känd kamp mellan två svenska rivaler. 
Men ack så ojämn. Eller inte. Jag får helt enkelt 
plåga bilen för att vinna. Jag har nu även två hys-
teriskt skrattande grabbar i bilen som hejar på. 
Det är ju kamp. 
I en växling så är jag för snabb med kopplingen 

så det skrapade bra i dreven i växellådan men 
den höll.
Vem ska vinna? Kampen är otroligt jämn och 

jag skrattade mycket under kampen, likaså Lasse 
och Sibylla. Vägen våldtogs nu brutalt av dessa två 
svenska ikoner. Jag nådde nu till slut en hastighet 
av 145 km och tog täten och vann. Fast jag tror 
nog att Lasse släppte gasen för att jag med en 
sossebil skulle får vinna. Resten av resan hem 
flöt problemfritt. 
  
På söndagen åkte jag till festivalen med en vän 

i hans Saab 95 med bastuvärme. Den gick inte 
att stänga av.
Och det var varmt må ni tro. Att en svensk bil 

har värme vet vi men här var det som ett kärn-
kraftverk, huga så varmt.

Söndagen flöt väldigt mycket bättre utan lör-
dagens strapatser. Många fotografier togs, det 
fikades och åts och köptes delar och det pratades 
med flertalet människor. Delarna som jag köpte 
fick transport hem av Anna och Håkan från Tibro. 
Vi var ju fyra stycken i 95:an så delarna fick inte 
plats.

En bil jag fotograferade var en gulrollad Saab 900. 
Ägaren hade även kapat ner en 900 i små delar 
och lagt i glasburkar. Om det var en fix ide vet 
jag ej men nog är det galet. Någon annan hade 
tagit en gammal 96 och satt den på ett chassie 
från en nyare 9-3. Häftigt bygge.
 
De som anordnade träffen ska ha en stor eloge 

och tack för en fantastisk helg. För de som kom 
vill jag säga: Bra uppslutet. Vi ses ute på vägarna 
i sommar!
 

Bild och text: Fredrik Martinsson.
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Har som nybliven medlem fått den trevliga tidningen Bakrutan. Eftersom jag i höstas 
köpte min sedan länge efterlängtade SAAB 96 tvåtaktare och fick överta mycket saker 
bl.a.  en Teknikens värld från 1963 tänkte jag att det kan vara av intresse för många. 

Läsarbrev om Saab 96

Noterar att testet görs på vanligt 
teve-maner grundligt med diverse repa-
rationskostnader, reservdelskostnader 
och måttuppgifter mm. Tycker det är 
roligt/intressant att se att ett motor-
byte kostade 65:- och är billigare att 
göra än ett bromsbandsbyte för 75:- . 
Om det ska tolkas som (1) framsynt 
att det är så lätt att byta motor eller 
som (2) en konsekvens av att motorn 
inte håller så länge så det måste vara 
förberett för lätt byte lämnar jag till 
läsaren att bedöma. 
Kort om bilen: Den är registrerad som 

1962 års modell men uttagen april året 
därpå, så den ser ut som en 1963:a. Jag 
vet inte om den är så sen födseln eller 
om den är modifierad. Bilen har också 
en baklucka från 1964 med SAAB-
märket. Bilen är karossrenoverad på 
80-talet och omlackad 1985 enligt 
uppgift. 

Förra ägaren Viljart Strömberg köpte bilen 2007 och har 
renoverat och gått igenom den tekniskt. Viljart jobbade 
många år på SAAB så det var väldigt roligt att prata med ho-
nom om hans SAAB-erfarenheter. Bilen har rullat 7800 mil. 
Den vänlige säljaren av min bil berättade att man tävlade 

lite grann om hur fort det gick att lyfta ur en motor och 
rekordet var visst 10 minuter.
 Nu vet vi ju att dessa fina tvåtaktsmotorer kan gå väldigt 

långt med rätt vård. Men fel hanterade så är dom ömtåliga. 
Kan ju också jämföras med att när turbomotorn var ny 
det visade sig hur ömtålig den var för felbehandling och 
felskötsel. Men allt det där hör ju till SAAB och ger en lite 
speciell känsla.

 Vänliga Hälsningar 
Medlem 5666 Per Westerdal.



24 252525



26



26 27



28



28 29

September 2012 träffade Nils Gunnar Svensson, Sten Olof Göthberg och undertecknad 
Saab:s mest framgångrike racingförare Gösta Karlsson (GK) i  Varberg för att få svara 
på lite frågor om racingåren på 60-talet.

Gösta Karlsson berättar mer

Gösta skördade stora framgångar med saabbilar 
under åren 1958-1966 och bärgade 12 SM–tecken 
förutom ett EM-guld och många topplacering 
i EM för standardbilar. Han berättar med stor 
ödmjukhet om sina framgångar och uttrycker 
stor tacksamhet till de gamla kamraterna och 
medarbetarna på Saabs tävlingsavdelning, som 
hjälpte honom. GK beskriver detta som mycket 
roliga år. Än idag är saabåren och de kontakter 
dessa skapade en stor källa till glädje för den 
gamle mästaren, genom återföreningar, uppvis-
ningar och personliga möten. 

De första åren
Gösta berättar att han inte kunde så mycket 

om trimning då han började att bygga sin egen 
tävlingsaab, men det var två saker  han lärt sig i 
samband med MC-tävlingarna. Skarpa kanter i en 
motor skall rundas och att ett fordon skall rulla 
lätt. Han visar oss en slipmaskin från Atlas Copco 
med vinklat huvud för roterande filar med tre mm 
skaft, som nästan är ett måste för att bearbeta 
överströmningskanalerna i en Saabmotor.

Saab 93 specialstandard =” grupp 
3” för 1959 års säsong (N8041)

Eftersom det idag inte finns några bevarade 
eller nybyggda grupp tre bilar, bad vi Gösta om 
en detaljerad beskrivning av bilen. Det fanns 
ingen inredning i bilen, förutom en GT-stol och 
instrumentbrädan. Sidopapparna var utbytta mot 
grågalon limmade mot plåten. Fönsterhissen var 
ersatt av en läderrem på känt racingmanér. En 
aluminiumplåt täckte öppningen till bagagerum-
met. Bortsett från vindrutan användes plast i de 
övriga rutorna.  Stötfångarna fick man ta bort. 
Bilen sänktes genom att fjädrarna kapades två 
varv och fjädringskomponenterna nollställdes (då 
drivaxeln var vågrät läge justerades bärarmsinfäst-

Grupp 4 bilen i samband med  is SM 1963 ( foto Nils Gunnar Svensson)

Luftdriven fil för bearbetning av Saabens 
överströmningskanaler (foto UA)
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ningen till neutralläge). Krängningshämmaren togs 
bort och stötdämparna byttes mot Auto-Trygg 
gasdämpare. Hårdare bromsband från Ferodo 
monterades och man bytte de bakre bromscy-
lindrarna. Avgassystemet hämtades från den s.k. 
supersatsen (trimningssatsen) till Saab GT 750, 
ett två-tumsystem.

 Motorn filades enligt Saabs trimningsanvisningar 
- och lite till. Stor noggrannhet gällde avseende 
vinkeln på överströmningskanalerna. Vevhushalv-
orna passades ihop korrekt. Avgassamlare och 
insugsrör passades in noga.  Topplocket planades 
och klämspalten svarvades till korrekt mått. 
Insugsrör för dubbelförgasaren på grupp-tre-
motorn inköptes av bröderna Falk i Stockholm 
efter att man en natt lånade insugsröret på en 
Sonett I som stod i utställningshallen på arbets-
platsen (Philipssons bilpalats) och kopierat detta.  
Förgasaren, en Solex 44 P II kunde köpas över 
disk hos en  Boschåterförsäljaren för ca 600 kr.  
Dubbla bränslepumpar med separata brytare, 
som krävde noggrann hantering för att den täm-
ligen känsliga förgasaren inte skulle ” sura ner” 
tändstiften.
Vattenpumpens in- och utlopp förstorades, 

liksom vattenröret under motorn. Termostaten 
ersattes av ett rör och två av fläktens vingar 
kapades bort. Strömfördelaren svetsades och 
tändningen ställdes in på varje cylinder med 
mätklocka. En högeffektständspole från Bosch, 
TK 12 A10, ersatte standardspolen. Svänghjulet 
lättades medelst svarvning och sedan balaserades 
det tillsammans med tryckplattan. Tryckplattan 
försåg med stift (för att komma i ”det balan-
serande läget” efter demontering) och extra 
fjädrarar skruvades i. För att undvika haveri på 
den lite tungtrampade kopplingen monterades 
förstärkta så kallade ”tyska pinnar” uppe och 
nere i kopplingsarmen. Saabens standardvevaxel 
modifierades genom att ”förankringar” svetsades 
och skruvades i vevslängarna, som sedan fylldes 
med glasfiberarmerad plast. Detta var Göstas 
metod för att höja vevhuskompressionen och 
efterlikna den konstruktion som fanns på den då, 
mycket mycket sällsynta, GT-axeln. Den gängse 
metoden vid denna tiden var att fylla vevaxeln 
genom att limma balstraträ. Detta hade dock 
nackdelen av att allt som oftast komma ut via 
avgasröret.  Växelådan schimsades om för att allt 
skulle gå så lätt som möjligt och man minskade 
oljemängden till 1 liter.

1960
Detta år fick GK köpa en bil med kraftig rabatt 

(registeringsnummer N 7020) som kördes i grupp 
två till andra plats i SM på landbana. Gösta körde 
även bilen i flera utlandstävlingar. I september på 
500 km tävlingen på Nürburgring tillsammans 
med Ingemar Johansson Bredaryd (Placering två). 
Även vid Flugplatrzrennen i Innsbruck och Gratz. 
Sedan tog GK hem segern i Copenhagen Cup på 
Roskilde Ring med samma bil.

1961
Inför denna säsong köpte GK två bilar:  N 36151 

och N36150. Den sistnämnda användes även som 
privatbil. Den förstnämnda var en grupp-tre-bil 
med motor från Saab. I grupp två bilen hade 
Gösta en egentrimmade motor. I is-SM grupp tre 
upp till 1000cc belade GK en andra plats, efter 
Bengt Gustafsson Halmstad på Saab (med GK:s 
fjolårsmotor!!) och slog värste konkurrenten Bo 
Ljungfeldt i en Ford Anglia med en poäng. Detta 
år vann Gösta sina första SM-guld, både i grupp 
två och grupp tre på landbana. 

Gösta och Sigge på väg till långlopp på kontinenten 
(foto Nils Gunnar Svensson)
De första åren hämtade ofta en kamrat täv-

lingsmotorn i fabriksporten på Saab i Trollhättan 
inför tävlingarna. Detta eftersom man i början på 
sextiotalet färdigställde och servade de trimmade 
motorerna på motorlabbet.  Mekanikerna som 
hjälpte Gösta under dessa år arbetade till vardags 
på den VW–verkstad där Gösta var verkmästare:  
Mats Karlsson, Lars-Erik Aronsson, Kent Jonsson 
och Gösta Uhlin. Efter varje tävling lämnades 
sedan motorn åter i Trollhättan för genomgång. 
Dessutom hade Gösta många gånger hjälp av 
goda vänner, bland andra av svågern Lars-Boris 
Svenbring och vår klubbmedlem Bertil Stener, 
att hämta och lämna tävlingsbilar på tävlingsav-
delningen.
Även detta år deltog GK och Ingemar Johans-

son i 500km-tävlingen på Nürburgring och vann 
klassen.
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Saab Formel Junior

1961 körde Erik Carlsson och Carl-Magnus 
Skoog de två bilarna, som på sin tid var absolut 
snabbast på raksträckorna. GK körde våren 
1961 chassitester och motorprov med FJ:n på 
Karlskoga och fick sedan förtroendet av Saab, 
att förutom tävling i två standardvagnsklasser, 
även kör den snabba formeljuniorbilen, då någon 
av de ordinarie förarna var upptagna med rally-
tävlingar i  Västkustloppet, Danmark Grand Prix 
och på Skarpnäck. Bästa resultat var en andra 
plats på Skarpnäck och tredje i Västkustloppet. 
Enligt Gösta var inte bilen så svårkörd som vissa 
hävdade, men det var en ”spännande” bil att köra.

skärmar och baklucka. Innertaket var borttaget. 
Detta år använde man också en solfjäderkoppling 
(liksom på FJ:n). Dunlops racingdäck var dyra, så 
ofta körde man på träningen med Pirelli.
Säsongen började med en tredje plats i is-SM. På 

bana hade GK mycket hårda fighter med Ljung-
feldt i Anglian. När säsongen var slut stod dock 
Gösta som SM-vinnare i klassen. I Ljungfeldts 
hårdtrimmade Anglia, hade man förmodligen 
lånat en del trimningsidéer från den tidens F3 
motorer, vilka ju i princip alltid var bygga på Ford 
E 105-motorer d.v.s. samma motor som i Anglian.
På en bild från Falkenberg kan man se att bilen 

går med fyr-bultade fälgar, medan man tidigare 
hade  fått hålla tillgodo med trumbromsarna 
även på den snabbare grupp tre-bilen. Det enda 
som skilde motorn i denna bilen från grp två:an 
var dubbelförgasaren med sitt speciella insugsrör.
1962 år körde Gösta sin egen bil (N39614) i 

grupp två, men med en fabriksmotor. I samband 
med finalen på landbana drabbades GK av in-
fluensa och förlorade SM-titeln till Erik Berger, 
som även han körde för fabriksstallet det året 

Gösta i depån med Formeljunior bilen 1961 ( GK´s 
fotoalbum)

1962
Grupp-3-bilen (P 90238) var helt igenom en 

fabriksbyggd bil från Saab. Denna bil var ännu 
lättare än Göstas egna och hade en vassare mo-
tor (man lärde sig ju på tävlingsavdelning med 
tiden att det gick att öka porttiderna allt mer) 
På gamla bilder ser man att stötfångaren fram var 
ersatt av en symbolisk aluminiumprofil. Troligen 
hade den aluminium i huv o dörrar samt plast i 

SM-finalen på Skarpnäck 1962 med grupp3:an ( GK´s 
fotoalbum)

Is SM Mantorp med grupp 3 bilen 1962( GK´s 
fotoalbum)

6 timmars tävling på Nüburgring 1962 tillsammans 
med Ingemar Johansson, på väg genom Karusellen. ( 
GK´s fotoalbum)
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Även detta år åkte Karlsson/ Johansson långlopp 
på Nürburgring, men tvingades bryta. På hösten 
körde GK och Erik Berger i Bergers fabriksbil P 
90237 på Brands Hatch.
Förutom racertävlingarna brukade Gösta ”sticka 

emellan” med skogsåka och lyckades som B-
junior bli totalsergrare i Roxenrundan och total 
tvåai Gästabudstroféen och belade som senior en 
hedrande fjärde plats i SM deltävling Älgjakten i 
tillförlitlighet i Karlskrona -63. 

1963
Den gamla P 90238 blev grupp fyra:a bil och 

förvandlats efterhand exteriört till en Sport, som 
var maximalt lättad. För att förstå omfattningen 

av lättningen kan man titta på det s.k. Monstret 
på Saabmuseet. Det fanns ingen inredning i bilen 
utom förarstol och instrumentbräda. Över allt var 
det borrat lättningshål. Motorhuv och dörrar var 
gjorda i aluminium och skärmar + bagagelucka i 
plats enl. NGS. Troligen var det chefkonstruktören 
Rolf Melde som kommit upp med idén att använda 
de gamla Formel Junior-motorerna i standardbi-
len. Redan 1962 hade dåvarande ingenjören Kjell 
Knutsson på tävlingsavdelningen konstruerat ett 
insugsrör som svetsades i stålplåt på den s.k. 
Reaverkstaden (en experimentverkstad med 
oanade resurser och hantverkskunnande, som 
var en kvarleva från flygplanstiden i Trollhättan) 
för de 1,5, horisontellt monterade Solex (40 Phh) 

År SM Is SM 
Landbana 

Trimnings-
grad

Modell/Reg nr Kommentar

1959 3 grp 3 93B- N 8041 Roskilde
1960 2 Grp2 96-N 7020 Roskilde, Nürburgring
1961 2 Grp 3 96-N 36151

1 Grp 2 96-N 36150 Nürburgring grp 2
Roskilde

1 GRP 3 96-N 36151

1962 3 Grp 3 96-P 90238
3 Grp 2 96-N 39614 Nürburgring, T-SM
1 Grp 3 96-P 90238 Fighter m Ljungfeldt

                                                                                                P 90237 Brands Hatch m Berger
1963 1 Grp 4 96/Sp-f.d. P 90238

1 Grp 2 Sp-P 97350 P 97350 EM 1:a 
2 Grp 4 96/Sp-f.d. P 90238

1964 5 Grp 4 96/Sp- f.d.P 90238
2 Grp 2 Sp- P 70525 EM P 70525

1965 1 Grp 2 Sp-N10508 Hösten -65  

Översikt över tävlingsbilar som Gösta Karlsson använde under sina aktiva år

Gösta i första ledet vid starten för grupp 4 klassen i Karlskoga 1963. ( foto Nils Gunnar Svensson)
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förgasarna. Denna modifiering var nödvändig för 
att motorn i standardbilen hade en mer upprätt 
position jämfört med den liggande monteringen 
i FJ. Detta var en 940 cc-motor med extra stora 
och svetsade balanser på vevaxeln och filad till 
absolut max. Troligen låg effekten på omkring 
95-97 hästkrafter.
Säsongen inleddes med vinst i vinterns is SM 

med en grupp fyra bil, se bild. Hela vintern var det 
mycket hårda dueller med stockholmaren Sven 
Carrhage som körde ett  engelskt specialbygge, 
Speedwell, med hundekojemotor. Även på bana 
var Gösta framgångsrik hemma i Sverige med 
grupp 4-bilen och kom tvåa totalt efter Harald 
Kronegård i en mycket snabb Lotus Elite.
Under bansäsongen körde GK också Sporten 

P 97350 i grupp två i SM serien och i sex EM 
tävlingar varav vinst i fyra lopp och totalseger 
EM, i klassen 700-850 cc.  På bilder kan man 
se att då bilarna körde i Sverige hade de ibland 
dörrsidor av grå galon klistrade på en ram, men 
vid utlandstävlingarn skulle ”bilarna var snygga” 
och då hade man standard 96:an:s dörrpappar!  
Denna bil ägs nu av Christer Wigren i Skåne och 
körs i 1000 cc cupen

1964
Is-SM med grupp fyra-bilen denna vinter var en 

stor besvikelse. Startplaceringarna på en istävling 
avgjordes i samband med ett accelerationsprov 

som avslutade träningen. Denna säsong ”rasade” 
växelådan gång på gång på grund av att diffen skar 
då Gösta växlade från ettan:an till tvåan. Man 
bytte växelåda nästan efter varje körpass, men 
problemen kvarstod. Tillslut tvingades man sätta 
in en tre-växlad låda, som närmast var byggd för 
en stridsvagn och då kom bilen i alla fall i mål. 
Totalplaceringen var dock blygsam, endast femma 
totalt, när säsongen var slut. Inför landbane-SM 
insåg man att grupp fyra-saaben var chanslös 
mot Kronegårds Lotus, Trobergs Copper S och 
Josephssons Marcos GT.  Gösta körde därför bara 
i grupp två-bilen P 70525 denna sommar, med en 
andraplats i SM efter Sigvard Johansson och en 
närmast full EM-säsong med två andraplatser och 
en tredjeplats som bästa resultat. 

1965
SM på landbana denna sommar var i princip en 

intern uppgörelse inom Saab stallet bestående 
av GK, Bo Brasta, Björn Rothstein och Sigvard 
Johansson.
Detta år inleddes troligen med fjolårsbilen för 

Göstas del. Enligt Motoråret hade man nya bilar 

6 timmars tävling på Nürburgring  i EM 1963 ( GK´s 
fotoalbum)

Grupp fyra bilen i samband med  is SM 1963 
( foto Nils Gunnar Svensson)

Monstret: Interiör på ”monstret” på Saabmuseet, som ger 
en bild av hur en grupp 4 bil såg ut invändigt (foto UA)

En grupp fyra motor på 
Saabmuseet 
( foto Nils Gunnar 
Svensson)
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Gösta o Sigge på prispallen på Nürburgring efter seger 
1966 med 97-hästarn ( foto Nils Gunnar Svensson)

Rothstein och Gösta Karlsson med sina fullastade racerSaabar i färjekön vid Dover efter  EM tävling på Mallory Park 
1964 ( foto Nils Gunnar Svensson)

(långnos Sport)  till vårtävlingen på Karlskoga men 
både Gösta och Sigge drabbades av motorhaveri. 
När sommaren kom och klassningspapperen blev 
klara för långnos-sporten stod det klart att man 
glömt klassa insugsröret till Lanciaförgasaren och 
alla fabriksförarna fick återgå till kortnos-sportar. 
Gösta tvingades i all hast köpa en egen bil N 
10508 som användes under hösttävlingarna dvs 
Skarpnäck och Karlskoga.  När säsongen var slut 
var det åter GK som var mästare i klassen grupp 
två upp till 850 cc. 
Utlandstävlandet var begränsat, men i Motoråret 

1965 skrev man ”en ljuspunkt var Gösta Karls-
sons och Sigvard Johanssons strålande körning 
på Snetterton som resulterade i seger i 850 
cc-klassen”
Detta var GK:s sista hela år som aktiv fabriks-

förare för Saab.

1966
GK körde endast två bantävlingar detta år. 

Tillsammans med Sigvard Johansson vann Gösta 
sextimmars på Nürburgring med Sigges 97-häs-
tare. Paret körde också bilen i ett långlopp på 
Snetterton. Vid denna tävling användes den s.k. 
”reservmotorn” ( eftersom man inte hunnit 
renovera 97-hästarn efter Karlskoga och Nür-
burgring). Denna motor gav 96 hästkrafter, men 
förstördes i samband med Snettertontävlingen.  
Eller som GK beskriver det: ”Sigge körde en 
vevstake ut genom blocket”

Epilog

Ovanstående sammanfattning försöker ger 
en bild av omfattningen och intensiteten under 
Gösta Karlssons år som framgångrik Saabförare. 
Tänk bara hur många mil dåtidens förare fick 
i tävlingsbilen, som ju användes privat, till och 
från tävlingarna och många gånger i två klasser/
tävlingshelg. Betänk också hur många gånger man 
bytte motor, från tränings/transportmotorn till 
tävlingsmotor och sedan åter till träningsmotor 
för att åka hem. Enligt mekanikern Lasse Arons-
son kunde man på den tiden klara ett motorbyte 
på 14 min!! 
Jag är full av beundran för Gösta Karlssons 

prestationer som mekaniker och förare och är 
oerhört glad över att fått lära känna en verklig 
legend.

Ulf G Andersson



34 35

Max & Ville 
Saabmekaniker som upplyser

Då är alla helger över för denna gång, och för engångsskull är man ute i hyfsad tid!
Nu ser jag framemot Bremen Classic i månadsskiftet jan / feb. Väl värt ett besök om man gillar gamla 

bilar och tillbehör.

Vintern har vi fortfarande inte sett röken av i skåne ännu, men den kommer säkert.
Jag får tacka min stand in från förra numret då jag verkligen led av tidsbrist.
Men nu koncentrerar vi oss på avsnitt nr 17.

Först ut denna gång blir ett SI på SAAB 99 turbo dataerat april 1978 och montering av förvärmarslang.

Bild 1
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SI nummer 2 kan ju vara av intresse även idag när det har blivit poppis att etanol konvertera sina 
bilar. Detta SI:et för SAAB 900 från juni 1984 på talar att bränslenivågivarna inte tåler etanol inom 
vissa årsmodeller.
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Dagens bilar är fullproppade med elektronik, men på 70-talet var det sparsamt. Men det lilla som 
fanns kunde skapa problem även det. Här kommer ett SI från februari 1974 ang SAAB 99 LE / EMS. 
Det gick en skröna, vet ej om det är sant, men en 99 EMS ägare som dagligen passerade radio / tv 
masten i Hörby  fick ryckningar och tjuvstopp varje gång han passerade masten!
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Nu när ALLA SAAB är accepterade i klubben så avslutar vi denna gång med SI från januari 2001 och 
gäller både 9-3 samt 9-5 och hur man modifierar sittdynan om den ör loss i framkant.

Detta får vara allt för denna gång, nästa gång 
vi hörs så är det dags att börja rulla ut “dom 
gamle” igen.

Hälsningar Max&Ville

Vid tangenterna Michael Rasmussen
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Denna artikel är hämtad från IB motorsport nr 4 -1968 och 
insänd av Uno Persson i Tidaholm.  
Kan kanske vara inspirationskällan till Solstadssaabarna?

Red
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Viktigt angående reservdelsverksamheten. Beslut på årsmötet!

Saabklubbens reservdelar
Reservdelsverksamheten har nu kommit 

igång och ni medlemmar får era delar. Men 
arbetssättet som är idag när reservdelarna 
är en integrerad del i klubben är inget håll-
bart sätt att jobba på. 
Styrelsen måste lägga alldeles för mycket 

tid på detaljer kring verksamheten och det 
gör att andra delar inte får den uppmärk-
samhet som sig bör i en klubb. Samtidigt 
blir det krångligt med tanke på ekonomin, 
allt i en bokföring. Det kostar stora pengar. 
Men även frågan om moms som måste tas 
på allvar. 
Därför måste något göras, det kan inte 

fortsätta som det har gjort hitils! Även 
om det inte märkts utåt. Ni medlemmar 
får era delar.
Av den anledningen presenterar styrelsen 

tre olika inriktningar som årsmötet måste 
ta ställning till. Styrelsen har inte tagit 
ställning för en inriktning utan det är upp 
till er medlemmar att bestämma vilket 
håll klubben skall gå. Alla inriktningar är 
genomförbara och vi tror på alla. Men de 
har olika fördelar och nackdelar. 
Vid årsskiftet hade vi ett lagervärde av ca 

1,75 miljoner kronor. Januari månad sålde 
lagret för ca 198 000kr.

Möjliga alternativ

Alternativ A; 
kontrollerad nedläggning.

Vi fortsätter med verksamheten i dagens system. 
Men med målet att bara sälja ut så mycket av 
lagret som möjligt. Ingen nytillverkning och bara 
inköp av sådant man vet säljs innan det andra 
steget av lönebidraget för Jan Karlsson går ut I 
Maj 2015. Då gör man en stor aktion och lägger 
ned verksamheten efter det.

Positivt
-  Klubben får ut så mycket pengar som    

 möjligt för delarna i lagret.

Negativt
-  Ingen nytillverkning delar till våra gamla  

 Saabar sker.
-  Verksamheten kommer att försvinna  

 och medlemsantalet i SSK kommer   
 att minska.

Alternativ B. 
Försäljning av verksamheten till 

extern aktör.

Styrelsen har fått in ett bud på verksamheten 
från Lennart Nilsson från Kil. En känd medlem 

och Saabprofil. Styrelsen utvärderar hans förslag 
som kommer presenteras på årsmötet. 
Styrelsen vill dock inte låsa sig vid en aktör utan 

väljer årsmötet denna inriktning bör man gå ut 
på marknaden och se vilket intresse det finns för 
verksamheten. Fördelen med Lennarts bud är att 
det är ett samarbetsavtal som förhoppningsvis 
gör att medlemmarna stannar kvar i klubben. 

Positivt
- Klubben slipper driva verksamheten.
- Klubben slipper det ekonomiska riskta 

 gandet kring reservdelarna.
- Medlemsavgiften slipper höjas.
- Klubben får in ett kapital för att skapa  

 en stabilitet i klubben.

Negativt
- Klubben tappar kontroll på verksamheten.
- Klubben och då medlemmarna kan inte  

 styra nytillverkningen.
- Klubben gör en förlust på lagret.
- Klubben går miste om eventuell vinst i  

 framtiden.
- Klubben frånsäger sig sina fördelar till  

 olika delar mm.
- Klubben äger ingen kontroll på prissätt 

 ningen.
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Alternativ C.
 Starta eget bolag

Det är en fråga som stötts och blött i många 
år. SSK startar ett AB som är helägt av SSK och 
därav medlemmarna genom SSK. Bolaget skall 
agera professionellt. SSK styrelse utser en bolags-
styrelse som sköter verksamheten. SSK styrelse 
eller årsmötet kan bestämma om ägardirektiv, 
men bolaget sköter detaljstyrningen. Under 
hela 2014, eller så länge som det finns något att 
sälja så gör man det ur klubbens lager. Summan 
på övertagandet i bolaget skall vara så lågt som 
möjligt. Men allt som köps in och ny tillverkas 
köps in till det nya bolaget. På det sättet slipper 
bolaget inleverera moms på hela lagervärdet utan 
bara på det som klubben vid övertagandet har 
som lagervärde. Ett värde som vi borde kunna 
påverka så det bli så lågt som möjligt. 
Från 2015 måste medlemsavgiften höjas med 

ca 100kr. Då går ca 200kr/medlem direkt till 
reservdelsbolaget, som i första hand skall gå till 
nytillverkning av delar. SSK styrelse kan fokusera 
på klubben. Företaget fokuserar på reservdelar. 
Detta betyder dock inte att hjälp från medlemmar 
inte behövs. Vid försäljning borta och nytillverk-
ning behövs alltid hjälp. 

Om årsstämman röstar för start av eget bolag 
så behöver klubben konsultera hjälp vid ingången. 

Positivt
- Klubben/medlemmarna är 100% ägare  

 till ett reservdelsbolag och har full
 kontroll över det.
- Nytillverkning av behövda delar kan 
 göras trots bristande ekonomisk vinning  

 för företaget/klubben
- En eventuell vinst som bolaget gör går  

 till reservdelar eller tillbaka till klubben.
- Klubben dras inte med i konkurs om  

 bolaget inte skulle klara sig.

Negativt
- Medlemsavgiften behövs höjas med ca  

 100:-kr
- Klubben får inte förstärkning i kassan  

 vid vinst i bolaget, vinsten återinvesteras  
 i bolaget.
- Klubben får inte en ekonomisk 
 förstärkning som en försäljning skulle  

 innebära.
- Klubben har inte kapital att satsa lika  

 mycket pengar som vid en försäljning.
- Att driva en verksamhet är alltid en 
 ekonomisk risk.

Med denna konsekvensredovisning hoppas styrelsen att medlemmarna kan fatta ett 
förnuftigt beslut på kommande årsmöte och den visar också vikten av att ni kommer 
på årsmötet!

Årsmöteshandlingar kan beställas via info@saabklubben.se

Välkommna

Styrelsen 
Svenska Saabklubben

Videokonferens
Svenska Saabklubben kommer att sända detta årsmöte via videokonferens. 
Länken till konferensen kommer att förmedlas via vårt forum, vår hemsida och vår 

Facebooksida. 

Det blir en öppen videokonferens, som är tillgänglig även för icke-medlemmar. Tanken är att vi ska få 
ett större intresse för klubben på detta sätt. Det är dock inte möjligt att delta i votering om man ser 
på videokonferensen, så vi uppmanar ändå så många medlemmar som möjligt att komma till årsmötet.

Styrelsen
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  Svenska
 Saabklubbens årsmöte 2014

Kallelse till

Nu är det åter dags för årsmöte !
Lördagen den 29 Mars 2014 med början kl 12.

Plats:  ”Vårt hus” Skogsvallsvägen 45 i Skattkärr (En mil öster om Karlstad)

Mellan 11,00-11,45 kommer det att serveras varm soppa med bröd
Kaffe,Te,Saft och bulle serveras när vi tar en paus under årsmötet

Årsmöteshandlingar kan beställas via info@saabklubben.se

Efter avslutat årsmöte kommer en sedvanlig reservdelsförsäljning ske ur 
Svenska Saabklubbens reservdelslager vid klubbens reservdelslokal, Strandhemsvägen 3. 

Vi kommer att ha utförsäljning av bra begagnade delar till mycket fördelaktiga priser. Nya 
reservdelar kommer också att säljas, men vi ser gärna att ni förbeställer dem innan via vår 

webshopp eller per mail: reservdelar@saabklubben.se eller tfn: 073-03 69 480 
Tisdagar-Fredagar 12,30-16,00

Vi kommer tar gärna emot andra säljare i samband med vårt årsmöte. Kontakta
 reservdelar@saabklubben.se för mer information om detta.

Välkomna!
önskar Styrelsen

4 maj söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg - sä-
songspremiär
17 maj lördag kl 13:30, Utflykt! Vi träffas vid 

Preem-tappen på Göteborgsvägen i Sävedalen 
kl 13:30, sedan kör vi gamla vägen till Tollereds 
Öfvre Kraftstation och får en guidad visning av 
Saab-entusiasten Göran Gustafson! Vi bjuder 
på kaffe och fikabröd. Karta till Preem hittar du 
här: http://kartor.eniro.se/m/nxx3B och info om 
kraftstationen här: www.toekmuseum.org Det 
är Göteborgsvarvet samma dag så kör inte via 
Göteborgs centrum!
6 juni fredag kl 12, Nationaldagen/Veteranbi-

lens dag - Gustav Adolfs Torg

13 augusti onsdag ca kl 18-21, Träff vid Bar-
ken Viking (allmän veteranbilsträff arrangerad av 
GMHK, http://www.gmhk.org/sv/kalender.html).

24 augusti söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg 
- säsongsavslutning

Övrigt: Onsdagsträffar vid Barken Viking hela 
sommaren för alla bilmärken ca kl 18-21. Har du 
förslag på aktiviteter, reklamprylar vi ska ta fram 
eller något annat så skicka gärna ett meddelande 
(gothia@saabklubben.se)!

Träffar med Saab Gothia, Göteborg 2014:
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Nytt i Saabklubbens forum
Saabklubben bytte teknisk plattform för sitt diskussionsforum för strax över 2 år sedan. 

I samband med detta byte så flyttades inte det tidigare forumet och dess trådar, inlägg 
och användare, utan det blev en nystart med det nya forumet.

Sökes: Redaktörer till Saabklubbens hemsida
Saabklubbens hemsida (http://saabklub-

ben.se/) behöver få lite mer kärlek. Vår 
hemsida innehåller sedan tidigare väldigt 
matnyttig information, artiklar och tips om 
olika Saabmodeller. Detta är något som 
behöver underhållas, utvecklas och kom-
pletteras av någon/några personer med 
rätt kunskap.

Saabklubbens hemsida baseras på en system 
som heter WordPress, som är världens största 
och enklaste hemsidesystem. Att hantera vår 
hemsida och dess innehåll är lika enkelt som att 
t ex arbeta med Word. Allt arbete sker direkt via 
en webbläsare. Man behöver inte vara ett tekniskt 
geni på något sätt för att bidra till vår hemsida.

Det vi söker nu för Saabklubbens hemsida är 
personer med goda kunskaper och kännedom om 
Saabs bilmodeller. Man måste inte kunna allt, men 
det är bra att ha lite koll så att man kan granska 
faktauppgifter. Om något är oklart så går det alltid 
att få svar här i vårt forum. Man behöver även 
kunna undsätta tid, någon eller några timmar i 
veckan, på att bidra till hemsidan.

Det vi främst behöver ordna med hemsidan, 
det är en ordentlig struktur och uppdaterat 
innehåll under ”Saabfakta” och dess undersidor 

(http://saabklubben.se/saabfakta/). Vi saknar t ex 
information om rätt många nyare Saabmodeller 
där. Men vi är även intresserade av att t ex få in 
mer innehåll under ”Media” och andra delar av 
hemsidan

Svenska Saabklubbens hemsida bör vara den 
främsta källan till information om Saabs olika 
bilmodeller. Med en informativ, välfylld och bra 
hemsida kommer vi kunna attrahera fler med-
lemmar till klubben, vilket gynnar oss alla. Som 
med övriga delar av vår verksamhet så är detta 
ett ideellt arbete, men våra redaktörer kommer 
givetvis att lyftas fram ordentligt på hemsidan.

Om du har den kunskap/tid som krävs för att 
bidra här, men känner dig osäker på WordPress, 
så kan jag hjälpa dig att komma igång. Det är 
verkligen inte svårt alls. Kanske är du en modell-
ombudsman hos oss sedan tidigare? Då vet du 
vilka frågor som förekommer ofta och som bör 
finnas med på vår hemsida.

Visst låter det intressant?!

Om du vill bli en redaktör för Saabklubbens 
hemsida, skicka mig ett meddelande här i forumet 
eller några rader via e-post till webbmaster@
saabklubben.se. All hjälp mottages tacksamt!

Nu har vi genomfört en sammanslagning av det 
tidigare forumet med vårt nya nuvarande forum. 
Över 150 000 inlägg har tillkommit i vårt nuva-
rande forum. Det gamla forumet kommer inom 
kort helt att stängas ned (det är kraftigt utdaterat 
och innebär en säkerhetsrisk för oss).

Det gamla forumet hade inte alla de olika mo-
dellkategorier som det nuvarande forumet har, så 
våra moderatorer har manuellt flyttat närmare 20 
000 trådar. Det var en enorm arbetsinsats, som 
de ska ha stort tack för (ett särskilt tack till vår 

nya forummoderator Christian Haugsöen som 
bidrog med en stor arbetsinsats för detta).
Ett liknande arbete har påbörjats för att införliva 

ett ytterligare Saabforum, 900klubbens, i vårt, då 
de som drivit detta delvis har tröttnat  Vidare info 
kommer då detta projekt är klart.

Svenska Saabklubbens forum har nu över 175 
000 inlägg och diskussionerna är både aktiva och 
hjärtliga. Om ni inte har varit inne i vårt forum på 
ett tag, gör oss då gärna sällskap där igen!

Webbmaster Jonathan
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Evenemang
 

.

Lokala träffsamordnare 
Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

Uppsala och 
Uppland 
Lars-Åke Karlsson 
018-36 77 06

Saabklubbens Gotland-
ssektion 
Lars-Olof Klintlöf 
0498 - 27 04 37       
0706 - 528 444

Södermanland/Västman-
land 
Fredric Yngveson 
Öknavägen 239 
632 39 Eskilstuna  0704-93 85 13

Saab Stockholm
Jonathan Sulo
070-564 30 40

Gästrikland 
Martin Agstam
026 - 12 91 26

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9112
242 97 HÖRBY
0415 - 40 222

Värmland 
Dick Ström 
Mariedalsgatan 7 
652 20 Karlstad 
Tel: 054-15 20 50

Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Scholandersg. 3B
417 27 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Vintern står för dörren med en betydligt glesare kalender än sommarperioden och vi hänvisar 
till  sektionernas hemsidor för vidare info alternativt ta kontakt med nedanståene träffsam-
ordnare.

Tidningsred

Viktigt gällande sommararrangemang 2014!
Kom ihåg att höra av er till träffgrupp/tidningsred eller skriv in på träfforumet om de träffar och 

arrangemang som ni ska arrangera sommaren 2014. Detta ska om möjligt göras innan deadline för 
nästa Bakruta den 13 April           Red
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Redan nu är det dags att skriva med stora bokstäver BANRACING i kalendern!
Lördag 24 maj har Svenska Saabklubben (äntligen) hyrt Mittsverigebanan!

Norrlands enda 
Banracing & Roadracing 

bana!

Vi vet att du värdesätter din körupplevelse och tiden du 
är på banan.
Vid Höga Kustens infart finner du Motorparken med 
Mittsverigebanan.

Den enda i sitt slag i Norrland och en given mötesplats 
för oss motorintresserade.
En krävande och teknisk bana, 2 km lång, 10 m bred med 
en nivåskillnad på 27 m. 

Damma av rallyhandskarna och börja plugga kurvorna så syns vi där! Möjlighet till enklare 
backluckemarknad finns på parkering, så tag även med dina överblivna delar du vill bli av 
med!
Tid: 24/5 2014 - 08.00-17.00. 

Var: Mittsverigebanan. 43 KM norr om Sundsvall. Skyltat från E4an.
Kontakta Anton Björklund, tel 0730 30215, mejl anton@aabh.se för mer information.  
Besök också www.motorpark.se för för ytterligare upplysningar.

Nu är vi verkligen ute i god tid!
Svenska Saabklubben har låtit 
hyra Linköpings Motorstadion 
Sviestad för en heldag i sann 

banracinganda!

” Sviestad eller Linköpings Motor Stadion är en lite speciell och tekniskt klurig bana. Dvs 
jätteskoj. Man kör bland annat genom ett parti som ser ut som ett övningsområde för att 
träna rondellkörning, låter orejsigt men är faktiskt väldigt underhållande. Under många år 
hade man en fartdämpande chikan mitt längs rakan men den används sällan numera. Banan 
är lite smalare än de största svenska banorna.”

Var: Öster om Linköping längs väg 35 mot Åtvidaberg

Tid: Söndag 17/8 2013,

Närmare tidpunkt kom-
mer i nästa nummer.
Även här finns möjlighet 
till bakluckeloppis!

Mer info kommer.
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Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i månaden och nästa tillfälle blir onsdagen 
den 9 April och sedan följer 14 Maj och 11 Juni. 
I vanlig ordning så kör Norrlandssektionen en rad träffar under sommarperioden som vi inleder 

i Burträsk och avslutar i Vännäs. Nedan får ni hela raden med träffar men kolla för säkerhets skull 
av på  vår hemsida www.norrland.saabklubben.se att det inte skett några förändringar. De allmänna 
träffar och marknader som omnämns närvarar vi med minst ett kontaktombud för klubbens räkning.

Avrostning Burträsk    17 Maj   Kontakt Thomas Ramsell  070 - 312 43 39
Bankörning Mittsvergebanan   24 Maj   Kontakt Anton Björklund 0730-302 15 
Sundsvalls Marknad   24 Maj  Kontakt Magnus Thorsell 070 - 260 62 70
Umeå Cityrunda   6 Juni  Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78
Grunkor o Mojänger Överklinten 7 Juni  Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98 
Olofsfors motorträff   14 Juni  Kontakt Anders Linne  0700 - 80 37 31
Weels Nats Umeå   28 Juni  Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78
Bjurholms Veterancruising  4 Juli  Kontakt Lennart Vilhelmsson 070 - 284 17 87
Ramsele Veterandag   12 Juli  Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39 
Lycksele Motorvecka   19 Juli  Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98
Guldrundan Skellefteå   16 Augusti Kontakt Johnny Andersson 070 - 528 57 98
Museets dag Vännäs  prel. 17 Augusti Kontakt Anders Johansson 070 - 510 88 78

Under perioden mitten Juni - mitten av Augusti träffs vi också på Gammlia hembygdsområde i 
Umeå på onsdagskvällar 19.00  -  21.00

Norrlandssektionens  
Träffar 2014

Saab och Saabo träff
Uppsala den 7-8 JUNI

Bjurholms 
Veterancruising 4 juli

Finbilsparkering på BiLeVi’s parkering, istäl-
let för på kommunparkeringen, som det varit 
tidigare år. Vinnaren av Folkets Val får en pokal. 
I vanlig ordning är allt motordrivet på hjul med 
en ålder på 30 år eller mer välkommet att 

Saabträff på Olofsfors 
bruk den 14 Juni

Välkommen till en heldag på historisk 
mark i Olofsfors! 

Fjolårets förmodligen största Saabträff i norr 
kommer att upprepas i år med fler 

fordon och aktiviteter!
Boka datumet och se vidare

 i nästa Bakruta!
Info: Anders Linne 0700 - 80 37 31

delta. Minglet blir förstås också kvar, det är ju 
en essentiell del av tjusningen med eveneman-
get, liksom tillgången på varmkorv och läsk. Vi 
hälsar alla välkomna och hoppas att vädret är 
med oss.
19:00 Uppställning av fordon på BiLeVi’s park-
ering (Folkets Val, röstsedlar inne senast 20:45)
21:15 – 21:30 Cruising
Lennart Vilhelmsson mobil: 070-284 17 87 
e-post: levi@home.se

Information om mötesplats och tid
 ges vid anmälan

Vi kommer att åka ut på landet för lunch, fem-
kamp och andra roliga lekar den 8 Juni.

Vill ni komma redan den 6 löser vi logifrågan 
på något bra sätt.

Vid frågor och anmä-
lan, kontakta Anders, 

073-826 70 48
eller sara.s.w@live.se
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Svenska Saabklubben 
Tegelvägen 7
723 48 Västerås

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2014: 350 kr
Familjemedlem:            100 kr

Ordförande: Karl Ask
Tel 0737 - 277 647
ordforande@saabklubben.se
Vice ordf. Hans-Göran Nåhlberg
Tel 0581-14209
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Lars Söderlund
Tel: 072-2762744
sekreterare@saabklubben.se

Media

Reservdelar & Klubbshop

Kassör Magnus Höglund
Tel 021-80 30 26
kassor@saabklubben.se

Användarnamn: 2013-04 
Lösenord: ”kolkanister”
Ansv. utgivare Bakrutan:
Karl Ask

Medlemsansvarig
Anna Gunnarsson
Frejagatan 13 
543 31 Tibro
Tel: 0504-100 22 
medlem@saabklubben.se

Org nr 867200-6502
Plusgiro: 
476 52 46-6

MHRF-besiktningsmän:

Sektionsansvariga:

Svenska Saabklubbens “Modellombudsmän”
Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respek-tive 
Saabmodell eller har funderingar som rör lacker och lackering.
Modell                           Ombudsman         Tfn
Saab 92/93 inkl. GT                 John Jonasson      08-71 52 429
Saab 96 TT inkl. GT, Sport och MC Lennart Holmgren    026-25 70 15
Saab 96 V4 inkl. MC,De Luxe          Leif Blomberg           0502-450 42
Saab 95 TT /95 V4                       Mattias Roswall 0143-139 22
Saab 99                           Magnus Dufva           08-38 45 64
Saab 900                             Michael Rasmussen   0418-433610
Saab 9000                          Magnus Höglund       021-80 30 26
Saab Sonett                             Hans Eklund             0514- 272 22
Saabo                          Erik Randa             08-646 49 99
Lack/lackering                              Patric Henriksson 0290-70203

MHRF-ansvarig Christer Melwinsson 
Heby 641 97 Katrineholm Tel 070-6979291

Simon Larsson      070 - 156 53 37         
Karl Ask                  0737 - 277 647
Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Magnus Höglund     070 343 06 46
Claes Hedlund          070-553 8330
Patrik Hermansson   0521-623 26
Lars”Julle”Olofsson  0700-717575
Lars Söderlund           072-276744

Hans Willebrand    0480 - 330 56
Martin Stenlund     0961 - 617 33
John Jonasson          08-71 52 429
Martin Bergstrand   018-369 156
Rune Danielsson      070-5844738
Lennart Holmgren  026-25 70 15
Bertil Maununen       019-314523

Ytterligare info finns på vår hemsida!

Träffgrupp

Och du! Ring inte jättesent på kvällarna, 
utan försök att respektera husfriden.

Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 klubbshop@...

Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
webmaster@saab  
klubben.se

Sibylla Gustavsson Tel 011-24 79 75
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
traffar@saabklubben.se

Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning över disk Tisdag-Fredag mellan 
12,30-16,00. Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se

Thomas Ramsell Tel 070-312 43 39 
Hans-Göran Nåhlberg Tel 0581-14209
Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Ledamot Åke Sandqvist
Tel: 070-958 23 01
ledamot@saabklubben.se

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr
Tel 073 - 0369480 

Forumansvarig: Emil Bengtsson 
Tel 070-536 21 85
Redaktion Bakrutan: 
Anton Björklund Tel 0730-302 151
Rolf Ahlberg Tel 070-346 09 23
Lars”Julle” Olofsson 0700-717575

Mejl: bakrutan@saabklubben.se

Saab Skånia:
Bengt Åkesson
Tel 0415 - 402 22
skania@...

Trollhättan:
Roland Widarsson
Tel 0521 - 22 30 33

Norrland:
 Thomas Ramsell  
 Tel 070-312 43 39
 norrland@...

Gotland
Björn Askengren
Tel 0498 50038

Göteborg
Mats Kadmark
Tel 0736-72 30 72
gothia@...

Hallandia
Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

Annonser Yngve Ekberg
08-774 28 85

Saab Stockholm:
Jonathan Sulo
Tel 070-564 30 40 
stockholm@...
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Säljes

Köpes

Avställda repobj:

9000 Turbo Aut årsmodell 1990
9000 årsmodell 1986 endast 15000 mil
900 årsmodell 1987 Jubileumsmodellen
900 Turbo årsmodell 1993
99 årsmodell 1984 
Fordonen är i varierande skick
Ring och hör! Priside 1000:-  - 3000:- kr per st.
Peter i Kristianstad 0738 – 465 811

Peter Holmberg
Allstorpsvägen 52-85
291 93 Önnestad

Prislista 2014, ute nu.
 

Du betsäller den enklast genom att lägga 60:- 
SEK i ett kuvert tillsammans med ditt namn 
och adress. 
Listan upptar lite NYA grejor som jag hittat bl.a 
Membran / Acc.pump för SOLEX dubbelför-
gasare.
Medbringare till fläktlagret på V4, Huvudcylin-
der broms 92,93,95,96   ---- Chnr: 134.999 ca 
½ 61. 
Dessutom Huvudbromscylinder till 2T 
95,96,96SP 1964 och till SONETT II, III. 
Clips till sandplåt 2T ---64, Genomslagsgummin 
/ fjädring 2T / V4. 
Pedalgummi till 2T / V4 , Värmekran ( 842599 ) 
SONETT II, III  V4 71 - 74 finns också i lager.
 
VÄLKOMMEN ! 
Karl-Anders Carlsson
Grunsbo 271
462 96 FRÄNDEFORS
Tel: 0521 - 431 33  
Alla veckans dagar 11.00 - 20.00

Dragkrok SAAB 95 75B - 78 (med gummistöt-
fångare)
 
Mats Sundberg, Sandviken, 073-692 69 70

Efter många trevliga år med gamla bilar och en 
givande samlar hobby år det dags att börja ren-
sa i ladan inför en eventuell framtida fastighets-
försäljning / renovering.  Bilar säljes.
 
Saab 900  2d cupe 16I 1988.  Ljusgrön-
metalic. Ljusbrun inred. Soltak och dragkrok. 
Motorv. Nyare 5v låda. Går mkt bra i motorn, 
20.000 mil tar ca 0.85 milen. I grunden välskött 
familjebil. Fin inredning och lack men med vissa 
yttre skador. Avst pga länkarms rost. Är ett mkt 
bra renobj!!  Pris 4.700 kr.
 
Saab 900 C.  2d cupe 1988. Vinröd. Mkt fin 
blå inredning. bra lack. Dragkrok och orginal 
radio. Frisk i motor och låda. Bra framvagn. Avst 
pga missljud i vänstre bakre hjulager. Lätt ren 
obj.! 24.000 mil  Pris 4.700 kr
 
Saab 900i 2d cupe 1988. Gråmet. Jubmodell 
med bra rödläder inred. Soltak och dragkrok. 
motorv. 19.000 mil. Mkt bra framvagn. Går 
fint i motor och låda. Till bilen finns delar från 
samma modell. Inredning. 2 dörrar. Baklucka. 
mm.   Som jag köpt upp på bilskrotar = inte 
gratis. Pris  8.700 kr
 
Delar. 
Har diverse saab delar. bla skärmar, 
dörrar,bakluckor, huv, kofångare, motorer samt 
mycket smått.
Till 2t och 99-900. Har inte i nuläget sakerna 
inventerade.  Bäst är att komma på besök och 
se själv. 
Annat.  Har även andra bilar i varierande skick 
och pris. Exvis Volvo express 1971. Pv 444 cali-
fornaia 1956. Peougeot 403 och 404.
2 st escort cab, samt två Audi. Två bilvagnar. 
En stor 1973 med div delar samt en liten från 
1957. Fergusson tea20 1951 med redskap.
 
För de icke bilgalna finns bla böcker, radio-
aparater, möbler, barnvagnar, kläder, nostalgi 
kuriosa.mm.
Bilar och saker säljs ut i lungn takt mot kont-
antbetalning under vår och sommar. Obs jag 
har inte affär!
Utan vill sälja av eftersom livet har annat som 
berikar och lockar.    Kontakt via telefon / mejl.

Pouchki Ripa Torpagården.  Tormarp 36. 312 
95 Laholm.Tel. 0430 - 22 303,  070 - 534 10 60, 
042 - 15 54 27. Mail     Pouchki@hotmail.com
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20 %
-15 %

Medlemspriser
Halva priset!Rabatt...

Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hit-
tar en kod i anslutning till varje produkt. Rab-
attkoderna är: AA=0%, A=10%, B=15%, C=20%, 
D & E=25% och F=40% Enklast beställer du via 
vår webbchop och bockar i rutan för klubbtill-
hörighet och vilket medlemsnummer du har i 
Saabklubben så dras rabatten av från brutto-
priset på fakturan. ( Du ser alltså inte rabatten 
förrän du får fakturan).
Speedparts Sweden AB Tel. 0522-665220
Schillers väg 4 Fax. 0522-665221
451 55 Uddevalla www.speedparts.se

BromsokRenovering i Kållered AB
Saabklubbens medlemmar erhåller rabatter på 
mellan 30% och 50%. Aktuella rabattsatser på 
vår hemsida.  www.bromsokrenovering.se
Södra Hildedalsgatan 7     Tel. 031-94 01 50 
417 05 Göteborg               Fax. 031-94 01 51 

Top n´Trim Shop bilsadelmakeri i Hels-
ingborg Top n´Trim erbjuder bland annat 
innertakstyg till Saab 99 och många olika typer 
av lister till din Saab. Saabklubbens medlem-
mar erhåller 15% på material. Top n´Trim Shop 
Rundgången 10  254 52 Helsingborg Tel. 042-20 
09 69 
www.topntrim.nu
Förenade färg Svenska Saabklubbens 
medlemmar får rabatt på allt ”flytande” med 
30% och på tillbehör med 20%. De har en 
kopia på Saabklubbens färgrecept för att vi ska 
få så exakta kulörer som möjligt. De har för 
närvarande samarbete med återförsäljare på 
ett tiotal orter runt om i Sverige. Se vidare på: 
http://www.forenadefarg.se/  Beställningar görs 
till Dieter på telefon 08-52259844 alternativt 
mobil 0739-604777. Man ska också bekräfta 
sin beställning på mail dieter.haggstrom@forena-
defarg.se med vad man beställt, sitt namn och 
adress förstås samt medlemsnummer i Saab-
klubben.

Rabatt på övernattning på Scandic Ho-
tels 
Se MHRF hemsida för mer information: www.
mhrf.se

Saabåterförsäljaren ANA Trollhättan AB 
lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt 
medlemskort i Svenska Saabklubben.
ANA Trollhättan AB Tel. 0520-47 27 00
Kardanvägen. 18, Box 921   46129 Trollhättan 

Cameo Film & TV AB
Mot uppvisande av giltligt medlemskort lämnar
Cameo 10 % rabatt på Saabfilmer i ordinarie 
sortiment      Tel: 070-453 2928

Swedol
Hos marknadsledande Swedol kan proffsen 
inom bygg-, entreprenad-, åkeri- och indus-
trisektorn – och andra som väljer proffskvalitet 
– handla vad de behöver. Här finns: elartiklar, 
verktyg, arbetskläder, fordonsdelar & tillbehör, 
hydraulik, lyft & last och förbrukningsvaror.
För att handla uppger du som medlem “Sven-
ska Saabklubben” i kassan. Kontantköp på detta 
konto får då göras mot uppvisande av giltigt 
medlemskort. Rabatten, 10%, gäller på hela 
sortimentet utom rödmarkerade priser (se 
katalog) samt redan nedsatta artiklar (kampanj, 
rea).”
ColorGlo
Har du slitage, missfärgningar eller skador på 
inredningen i bilen, båten eller soffan?
Vi är specialister på restaurering, reparation, 
färgning och rengöring av de flesta typer av 
inredningsmaterial, som till exempel skinn, plast, 
tyg och vinyl. 
Alla medlemmar får 15% på alla jobb hos 
Colorglo i Sverige.

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, 
vid uppvisande av giltigt medlemskort.
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Nya Medlemmar Välkomna !
5676 PETER GRANEGÄRD HEDEMORA

5677 JOHAN ELIASSON OCKELBO

5678 PIERRE WIKTORSSON SVEDALA

5680 BJÖRN LIDSTRÖM KROKOM

5681 CHRISTOFER RÖHRICHT MOLLÖSUND

5682 EMIL SELLGREN ÖRNSKÖLDSVIK

5683 GÖRAN BOSTRÖM LULEÅ

5684 MANUEL MACEDO JUNQUEIVA VILA DO 

CONDE

5685 BJÖRN THORNSTRÖM VÄSTERÅS

5686 SVERRE ÖYAMO OPPDAL

5687 STEFAN HEDLUND KRISTINEHAMN

5688 ANDREAS BERNHARDSSON SÄVAR

5689 TOBIAS KARLSSON SJUNTORP

5690 JAN KEMRYD HUDDINGE

5691 ÖRJAN WESTLING VADSTENA

5692 GUN ANDERSSON OCKELBO

5693 TOMMY KARLSSON KÅLLEKÄRR

5694 ERIK HÄLLMAN FALUN

5695 FREDRIK JENNETOFT MORA

5696 GÖRAN ENGLUND SIDENSJÖ

5697 PETER LASSBO STORA SKEDVI

5698 THORBJÖRN SANDSTRÖM VISBY

5699 ANDERS FREDRIKSSON INGARÖ

5701 OLOF EDGREN TORSÅKER

5702 THOMAS OLSON HÅLTA

5703 ERIK SVENSSON NORRKÖPING

5704 LASSE HASSELGREN ESKILSTUNA

5705 LENNART ANDERSSON ANNEBERG

5706 VICTOR MILL JÄRFÄLLA

5707 STELLAN HENNINGSEN ÅHUS

5708 DANIEL LUDVIGSSON SÖLVESBORG

5709 JOHN MÜLLER STUREFORS

5710 AGNE ENGSTRÖM SÖDERBÄRKE

5711 MARTINA KEJMAR SÖLVESBORG

5712 SEBASTIAN WESTERGREN ÖREBRO

5713 OLLE STAGNÉR KARLSTAD

5714 MATTIAS STEFFENBURG ROMA KLOSTER

5715 JAN PETTERSSON BJÄRNUM

5716 LUIGI PICCININI C O 

VIPTEL

LIMENA  PADOVA

5717 PETER JOHANSSON VÅRGÅRDA

5718 SARA GILLSTRÖM TULLINGE

5719 JOHAN OLOFSSON HJÄLTEVAD

5720 LENNART ÖJELID TRÄDET

5721 JAN-ERIK KARLSSON VÄSTERÅS

5722 THOMAS PERSSON BJÄRRED

5723 CARL-ÅKE ÅKESSON LANDSKRONA

5724 INGEMAR SELBERG BODEN

5725 DAN KÄLLBERG SOLLENTUNA

5726 AXEL THEUTENBERG DJURSHOLM

5727 JAN OTTOSSON FALUN

5728 STEFAN ANDRYS KÄVLINGE

5729 LARS-ÅKE SÖDERLUND SEGELTPRP

5730 HENRIK NILSSON VÄSTERHANINGE

5731 TORD HALLÉN NOSSEBRO

5732 HÅKAN WILDIG ÅSA

5733 JONAS MAZURKIEWICZ SÄTER

5734 DENNIS DE CLERK VALKENWARD

5735 INGVAR ERIKSSON HÖRBY

5736 MATS DANIELSSON BROMMA

5737 JEAN FLOHIMONT TROOZ

5738 OVE TSILMER LEDOJE

5739 JONAS WÄRNBERG YTTERBYN

5740 JONNY SKÖLD VIKBOLANDET

5741 JOHAN HELGESSON SJÖMARKEN

5742 JOHAN NYLANDER OXELÖSUND

5743 LENNART HED JÖNKÖPING

5744 CHRISTER GUSTAFSSON ÅMÅL

5745 LARS LUNDBERG HÖRBY

5746 DAN BORGVALL VIKARBYN

5747 JONAS JÖNSSON FÅGELMARA

5748 LARS JOHANSON KUNGSBACKA

5749 LEIF JOHANSSON KÅLLERED

5750 JOAKIM TEDESTAM GUSTAVSBERG

5751 JÖRGEN KARLSSON ÄRLA

5752 GERT-INGE ANDERSSON HÄSSLEHOLM

5753 MATS HERMANSSON LINKÖPING

5754 MIKAEL ALMQVIST LYCKEBY

5755 JÖRGEN HOLMBERG TOLLARP

5756 INGE NORIN HUDIKSVALL

5757 EMMA SJÖSTEDT TROLLHÄTTAN

5758 STURE JAKOBSSON LULEÅ

5759 LARS NYLÉN TNNGELSTA

5760 JONAS CALNER RINGARUM

5761 TOMMY LARSSON SALTSJÖ-BOO

5762 JONATAN LUNDBLAD ALINGSÅS

5763 BO ANDERSSON VÄSE

5764 JOHAN JENSEN GÖTEBORG

5765 MARKUS JOHANSSON ÖXABÄCK

5766 TOMAS HUBER MIXIT S O R PRAGUE-PRAG

5767 OLA VIKLUND BISPGÅRDEN     

5768 TOMMY ANDERSSON UPPSALA

5769 EJE ERIXON MÄRSTA

5770 INGE ANDERFJORD STUREFORS

5771 BARRY GALLAGHER DUBLIN 16

5772 PER SWEDMAN VATTHOLMA

5773 LEIF BROWALL ÄNGELHOLM

F 79 CAMILLA BERGLÖV-HER-

MANSSON

MELLERUD

F 80 MARGARETA NILSSON SKELLEFTEÅ

F 81 ANNIKA LÖNNGREN UDDEVALLA

Nya familjemedlemmar
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Blä. 

Jag har just spenderat en långresa i firmans Volvo 
V70, enklaste motorn. En 2009 nånting tror jag, 
9000 mil på mätaren. Jag bor i GÖteborg, det finns 
bara ett bilmärke kvar (typ..) inom landets grän-
ser och hjärtat borde brinna för stadens stolt-
het, Volvo. Men fyfan vilken djävla trist bil alltså. 
Kör-upplevelsen är USEL. Ratten är enorm, och 
alldeles för nära ansiktet. Det kanske är uträknat 
så av Volvo för krocksäkerhetens skulle, men i 
absolut innersta läget så har jag som är 1.87 lång 
rattdjäveln alldeles för nära för min smak. FOlk 
som är 1.60 typ måste ju vila hakan på den vid 
vanlig körning? Är det rätt när Airbagen smäller?
Det tar alltid en stund att hitta rätt på vägen 

med Volvon, den är som en kåt snok och vinglar 
nåt galet. Detta trots att den är typ ”Ny”. Effek-
ten är en sak, det kan jag inte belasta modellen 
som sådan med för dom har ju starka motorer 
i programmet, men att plöja svensk och dansk 
motorväg är allt annat än ett nöje i denna gravt 
undermotoriserade vagn. En omkörning är inte 
att tänka på om man kör vanlig landsväg, allt måste 
planeras en bra tid innan. Inga snabba manövers 
alls är möjliga, ser du en lucka som du vill in i är 
det kört, för även om du slänger in 2an och gasar 
djärnet så accelerar inte bilen alls. Man får hitta en 
lucka bakom sig och bromsa sig in - det är bilen 
styrka! När vänsterfilen äntligen öppnar upp igen 
så ger man full macka - men inget händer. Och 
vips så är man ikapp nästa lastbil och då hinner 
någon annan ut och så får man ligga bakom och 
sura igen..... (ja, jag är sjukt stressad när jag kör).
Väl hemma igen så hämtar jag min gamla sura 

Till sist.
Kåserier av Martin Simonsson - mer känd som TurboCab på diverse forum

1999 9-5 Sedan Vinter-express. Den är djävligt 
slut i bakvagnen och inte mkt till jämförelse. 
Men plötsligt har jag full kontroll igen, bilen är 
som ett snabbtåg på vägen och jag vet precis var 
den befinner sig och det är lättkontrollerat. Det 
känns mer stumt allting. Och det är ett mirakel, 
för bussningarna bak ligger i skilsmässa från övriga 
bilen. Så inte ens en relativt ung V70 som är helt 
ljudlös över guppen och välservad kan mäta sig 
med en sliten 1999 års modell 9-5 väghållnings-
mässigt. Hur är det möjligt?
Eftersom Volvon i fråga är sjukt stor och tung 

trots sin lilla motor, så har man satt in en lätt 
växlad låda. Har legat på motorvägen med lite 
bonus och varvat 4000 varv (!) hela förmiddagen. 
Förbrukning, ca 1 liter milen. Mest för att motorn 
är max belastad hela tiden såklart.... Jag kan ta en 
liter milen, om jag har 250 hästar att leka med. 
Nu har jag 14 (upplevd effekt) och får ändå slanta 
14.50 milen???
Man kör Saab, man åker Volvo. Aldrig är det tyd-

ligare än då man just gjort ett bilbyte som detta. 
Gud vad jag kommer sakna dom här bilarna en 
dag. Och jag måste nog provköra en R-modell 
nån gång, eller en vanlig Turbo av märket Volvo. 
Alla Volvo kan inte vara så här djävla ap-sura, det 
måste finnas bättre modeller?
Jag kommer nu grubbla hela helgen hur V70 

är sveriges mest sålda bil. Det måste betyda att 
svenska folket inte bryr sig ett skit om hur bilar 
känns? Och vi undrar varför Saab dog, dom var 
körda från början för dom byggde bra bilar som 
kändes underbara att köra. Men få förstod.... 
Sorgligt!

Martin Simonsson

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra torsdagen i månaden kl 1800. 
Träffarna kan innehålla föredrag, videovisning eller 

bara en träff bland Saabentusiaster. 

Titta gärna på vår hemsida för uppdaterad info  http://skane.saabklubben.nu
Välkommna  Styrelsen
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