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Styrelsen informerar
Saabfestivalen 2015

Nu är Saabfestivalen över och den måste anses vara 
en succé. Men ett sådant här arrangemang sköter inte 
sig själv, utan alla frivilliga insatser hade det inte gått. 
Ett stort tack till alla dessa! Bland annat Saabklubbens 
Trollhättesektion, Sonett Club of Sweden, Saab Turbo 
Club of Sweden och inte minst Saab bilmuseum. De 
skall verkligen ha en eloge för detta!

För Saabklubbens del stod Anna och Håkan med vår 
Saabo och representerade oss på söndagen. Sedan hade 
vi självklart en försäljning ur vårt lager där Janne och 
Helena drog det största lasset, med känslan att vi sålde 
bra. Hur bra får vi veta snart. Tack alla som hjälpte till 
för SSKs räkning.

Saabklubbens ekonomi
Ekonomin ser bra ut med tillgångar på våra konton 

på närmare två miljoner. Arbete pågår just nu med att 
samla och säkerställa våra konton. Vår nya kassör, 
Mats Berglind, gör ett utmärkt arbete här.

Glädjande är också att klubben nu med marginal 
passerat 3 000 medlemmar.

Internationella Saabträffen 12-14 
Augusti 2016 [INT2016]

Den nya arbetsgruppen för INT2016 har rivstar-
tat med arbetet inför nästa års träff i Östergötland. 
Projektledera är Dick Ström. Snart skall ett program 
presenteras och därefter kommer tydliga roller for-
muleras. Vidare information om hur detta arbete går 
vidare finns på annat ställe i denna tidning samt på 
http://intsaab2016.com/

Nytt träffbidrag om 5 000 kr
Träffgruppen har fått mandat av styrelsen att bevilja 

ekonomiska bidrag på upp till 5 000 kr för arrang-
emang av träffar. Det finns dock ett antal kriterier för 
detta:

– Man skall ansöka om träffbidrag i förväg
– Bidrag kan enbart sökas av medlemmar
– Träffen ska främja/marknadsföra Saabklubben
– Ersättning betalas ut mot kvitto i efterhand
Personer som inte är medlemmar än är givetvis även 

välkomna till dessa träffar. Skicka ett mejl till adres-

sen traffar@saabklubben.se om ni önskar anordna en 
träff med bidrag.

Banträffar inom Saabklubben
I maj var det bankörning på Mittsverigebana vilket 

Norrlandssektionen anordnade. Det var en bra upp-
slutning, med ett fantastiskt jobb av vår lokalsektion. 
Vår styrelse vid skrivande stund beslutat att de skall 
få anordna denna träff/bankörning även nästa år. Så 
håll koll efter datum.

Reservdelsverksamheten
Styrelsen har tillsammans med Janne beslutat om 

en ny reservdelsorganisation, då den tidigare inte har 
fungerat på ett optimalt sätt. Nu har vi två fokusgrup-
per (92-96 och 99/900). Sedan har vi en ny grupp som 
bara har hand om praktisk tillverkning. Än så länge 
ingår enbart Janne där, så hör av dig om du vill bidra 
praktiskt till vår reservdelstillverkning!

Vi har en hög efterfrågan och många önskemål om 
delar. Med anledning av detta kommer 40 % av Jannes 
arbetstid här framöver att läggas på nytillverkning. När 
detta sker så behöver lagret stärkas upp och det kom-
mer göras av Helena. Hon är anställd på heltid fram 
till årsskiftet, både för att täcka upp för Janne samt för 
att bidra till vår webbshop. De senaste månaderna har 
Helenas insatser i vår reservdelsverksamhet kommit 
mycket väl till handa för våra medlemmar.

Klubben har nu även nytillverkat framskärmar till og 
900, som beräknas finnas lager efter semestern. Vi har 
även lagt en beställning på bromssköldar till 99/900. 
Vi väntar snart in övre länkarmar till 99/900. Det har 
precis kommit in ett gäng sportsystem till olika bilar, 
håll koll i webbshopen.

Till sist väntar vi på offert på fram- och bakskärmar 
till Saab 96.

Ny MHRF-ansvarig
Christer Melwinsson har efter flera års tjänst slutat 

som MHRF-ansvarig för Saabklubben. Vi vill tacka 
Christer för hans insatser hos oss. Styrelsen har utsett 
Michael Rasmusen som ny MHRF-ansvarig.

Styrelsen
Svenska Saabklubbens
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Nya 
kalenderfoton 

sökes! 
Svenska Saabklubben har nu under några år 

skickat ut en Saabkalender till sina medlemmar 
och detta har varit uppskattat så det kommer en 
ny till er med Bakrutan nr 1-2016.

Detta betyder också att vi behöver komplettera vårt 
bildarkiv med nya frächa bilder på era fordon!

Sedan ett par år vet vi att ni klubbmedlemmar sitter 
på en stor bildskatt. Kameraslutarna går ofta varma på 
träffar och utflykter och det kan bli många bilder på 
ett år. Så varför inte skicka en eller flera som bidrag 
till nästa års kalender? 

Kraven på bilden du skickar är att den är i färg, hög-
upplöst (bästa .jpegkvalitet brukar räcka; bildstorleken 
brukar då ligga någonstans 1-2MB). Motivet ska vara 
tydligt Saab-anknutet men det måste inte vara en bil 
rakt-upp-och-ner. 

Sedan tidigare år inskickade, men ej utnyttjade, bilder 
är automatiskt med i urvalet även i år så dessa behöver 
ni inte skicka in på nytt.

Vi ser helst att vi får in bilderna innan den sista 
November så fundera inte för länge innan ni skickar 
in era bidrag!

Till sist! Kalenderinformation om träffar vore det 
bra om vi får oss tillsänt innan årsskiftet!

Skicka era bilder till mejladressen 
bakrutan@saabklubben.se

Red  
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BAKRUTAN
Klubbtidning för Svenska Saabklubbens med-
lemmar och trycks i 3 400 exemplar vid  SIB-

tryck i Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!

Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, 
Saabäventyr, annonser  m m till 

tidningsredaktören på 
mejl bakrutan@saabklubben.se  eller till 

Anders Johansson
Anumark 13, 
905 95 Umeå

.
(Ej till Saabklubbens adress)

Material till tidningen mejlas enklast i valfritt 
dataformat.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 material.
Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsätt-

ning att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan 2015            
       Nr 4  8 November.

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.
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Telefonnummer till reservdelsverksam-
heten: 073-03 69 480 
Öppet för direktförsäljning över disk 

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr

Tisdag & Torsdagar mellan 13,00-17,00 samt onsdagar 16.00-20.00.
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 klubbshop@saabklubben.se

Reservdelar & Klubbshop

Nytillverkade reservdelar Augusti 2015

Avgassystem, halvsats passande 
Saab Sport och Monte-Carlo 
1962-1966 
Art.nr: 007-HASP

Pris: 1890:-

Avgasrörssats mellan främre o 
bakre ljuddämpare. 
Passar till: Saab 96 Sport och 
Monte-Carlo 1962-1966 
Art.nr: 717803

Pris: 795:-

Sportavgassystem till Saab 99
Art.nr: 065-K, Saab 99 1971-
1975 1,85L+2,0L, Samtliga 
sedanmodeller. 

Pris: 2175:-

Sportavgassystem till Saab 99
Art.nr: 065-K0, Saab 99 1976-
1984. Samtliga sedanmodeller 
dock ej turbo. 

Pris: 2450:-

Dörrtätningslist Framdörr, Saab 
Original. 
Passar till: Saab 99,90,900 2,3drs 
1974-1993
Art.Nr: 409682   Vänster Sida.
Art.Nr: 409683   Höger Sida.

Pris: 1395:-/sida

T-clips till dörrtätningslister.
Passar till: Saab 95,96 1970-1980 
Dörrtätning nedre. 99,90,900 
1969-1993, Dörrtätningslist, 
Samtliga modeller.
Art.Nr: 691161  

Pris: 6.-/st

Patentlock till Golvplåt och Trös-
kelända.
Art.Nr: 731375  För Golvplåt  
95,96 1965-1980
Art.Nr: 704698  För Tröskelända 
92,93,95,96  1950-1964

Pris: 120:-/st

Täningslist till Bagagelucka Saab 
92,93,93F 1953-1960
Art.Nr: 706611

Pris: 325:-/st

Packning,mellan spjällhus och 
förgasare samtliga Saab 2-Takt 
med Solex enkelförgasare.
Art.Nr: 784785

Pris: 30:-



66 BAKRUTAN 3-2015 7

Ljuddämpare Bakre Saab Sport 
och Monte Carlo 1962-1966
Art.Nr: 731185

Pris: 1095:-

Art.Nr: 709227          Svänghjul, 
Samtliga 2-Taktsmodeller

Pris: 240:- 

Art:nr: 709228-SA        Sväng-
hjul inklusive låsplåt, Samtliga 
2-Taktsmodeller

Pris: 295:- 

Skruv & Bultsatser
Diverse Skruv, Bult o Muttersatser kan vi nu 

erbjuda från reservdelslagret.
Balansaxel (Original)  Saab 95,96 
V4 1967-1980 
Art.nr: 884830

Pris: 1895:- 

Reparationssats 
växelspakslås,Saab 99,90,900 
1969-1993 Samtliga med manuell 
Växellåda. Saab Originaldel. 
Art.nr: 933744 

Pris: 725:-

Stropp/Bältesledare Saab 
93,95,96 1959-1965 
Art.nr: 781354

Pris: 125:- 

Framskärmar, Saab 9000 CS 
1992-1998, CD 1995-1997
Art.nr: 32000141  Vänster
Art.nr: 32000141  Höger

Pris: 995:-/skärm

Art.Nr: 716833-SA1    Fram-
skärm Saab 95,96 1960-1964 
Pris: 275:-/Sats.

Art.Nr: 790316-SA       Bakskärm 
Saab 96 1960-1980 

Pris: 175:

Art:nr: 790408-SA        Stötdäm-
pare fram 93,95,96,90,99 1956-
1987

Pris: 

Art.nr: 716833-SA2     Fram-
skärm Saab 95,96 1965-1980

Pris: 275:-/Sats.
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Reservdelar & Klubbshop

Nytillverkade reservdelar Augusti 2015

Batterikåpssats, Saab 900,9-3 
1994-2003, sitter originalmon-
terat på Viggenmodellen, men 
monteras med fördel på ovanstå-
ende modeller. 
Art.nr: 30586808-SA

Pris: 450:-/sats

Monteringssats Bromsbelägg 
fram Saab Sport o Monte-Carlo 
1962-1966. 
Art.nr: 718416-SA

Pris: 80:-/sats.

Kopplingsslang, Saab 95,96 
1969-1980 
Art.nr: 737142

Pris: 325:- 

Kopplingsslang, Saab 99,90 
1976-1987 
Art.nr: 893065

Pris: 395:- 

Framskärmar till Saab 900 
1979-1993, (utan hål för 
sidoblinkers) har nu saab-
klubben nytillverkat
Art.nr: 
923736  Vänster 
923737   Höger

Pris: 1895:- 

Gummibuffert mellan kaross och 
övre bärarm fram.
Passar till: Saab 93,95,96 1956-
1980 Tillverkat i Sverige. 
Art.Nr: 707114

Pris: 90:-/st 

Packning gavellock växellåda 
Saab 93,96 1956-1964 3-Väx-
lade. 
Art.Nr: 710430

Pris: 125:-

Trycklock, Kylare Saab 99 1969-
1970
Art.Nr: 837285   

Pris: 95:- 

Kylarlock, Saab 95,96 
1969-1980
Art.Nr: 886170

Pris: 80:- 

Beställningar
Du beställer enklast de delar du behöver 

från vår webbshop på: svenskasaabklub-
ben.nordicshops.com/index.html

Här kan du som medlem i Svenska 
Saabklubben 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: om du inte hittar det du söker i 
webshoppen. Kan vara så att reservdelen 
finns ändå. Mail går förstås också bra, 
adressen är: reservdelar@saabklubben.se

Välkommen med din beställning!
Reservdelsansvarig Svenska Saabklubben

Jan Karlsson



Oriopartner
Saabklubben har nu blivit Oriopartner (F.D Saab Parts) det innebär att du som Saabklubbsmed-

lem kan  beställa Saab original reservdelar genom vårt reservdelslager till era nyare Saabmodeller. 

Vi kommer att göra beställningen 1-gång per vecka ( Måndagar) och  kommer vi att leverera delarna 
till er snarast. Observera att beställningen ni gör är bindande på reservdelar som inte är lagervaror hos 
Saabklubben. 

Beställning av reservdelar görs via mail eller per telefon, därefter får ni pris och leveransbesked av oss 
på delarna ni frågat om. 

Viktigt är att vi får chassinummer eller registreringsnummer till er Saabmodell vid beställningen

Reservdelsansvarig Svenska Saabklubben
Jan Karlsson
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Tech 2-samordnare
Svenska Saabklubben är som bekant en förening som inkluderar alla modeller av Saab, från Saab 92 

till de moderna bilarna. För att bättre bemöta och hjälpa ägare av nyare Saabar så har vi nu infört en 
Tech 2-samordnare i Saabklubben.

Tech 2 är ett diagnosverktyg/instrument som kan 
kopplas in i Saabmodeller, från senare OG900/9000 
och framåt. Det används för att läsa ut (och släcka) 
felkoder och på andra sätt programmera om sin bil (t 
ex gifta in/ur en stereo). Det är ett väldigt behjälpligt 
verktyg.

En Tech 2-maskin är inget som gemene man har 
hemma då den kostar en bra slant (5-6 000 kr och 
uppåt). Men vi har ett antal medlemmar som ändå har 
investerat i detta. Samtidigt kan bilverkstäder ta väldigt 
bra betalt för att utföra ingrepp (även av enklare slag) 
med Tech 2.

Saabklubben har medlemmar över hela Sverige. 
Många är glada att få hjälpa och träffa andra Saaben-
tusiaster. Därför vill vi nu upprätta ett form av register 
över medlemmar med Tech 2, som man kan kontakta 
vid behov och få hjälp med sin nyare Saab.

För detta har vi nu infört en Tech 2-samordnare. 
Denna medlem heter Daniel Mattsson, bor i Göteborg 

och kan kontaktas på tech2@saabklubben.se eller 070-
846 13 28. Om du har en Tech 2 och vill bistå andra 
medlemmar, kontakta då gärna Daniel. Detsamma om 
du har behov av hjälp med en Tech 2.

Daniel kommer inledningsvis att upprätta ett enklare 
register, som han ombesörjer. Tanken är att vi i för-
längningen ska göra det möjligt för våra medlemmar 
att hitta Tech 2-medlemmar via vår hemsida.



Vårt lands första och största rallystjärna har gått i mål 
för alltid. Erik Carlsson ”på taket” avled på ett sjukhus 
i London den 27 maj i sviterna efter en fallolycka i 
hemmet i Eaton Bray. Han blev 86 år och efterlämnar 
dottern Susie med familj. 

Erik Carlsson växte upp i Trollhättan och intresset 
för motorcyklar och bilar förde honom till Pelle Ny-
ström, som var Nortonimportör och känt motornamn. 
Pelle blev hans mentor och tillsammans körde de 
Midnattssolsrallyt och tävlingsintresset var tänt. Kar-
riären inleddes med motocross, isbana och TT-lopp 
med motorcykel innan han fick råd att köpa en Saab 
92 och börja köra rally.

Vid militärutbildningen på I 15 i Borås utsågs han till 
Årets Soldat. Han gillade när det var ordning och reda 
och hårda villkor. Något som han skulle få stor nytta 

Erik Carlsson
En hyllning till en av bilvärldens största ikoner

av i de påfrestande långdistansrallyn som blev hans 
melodi. Ju hårdare och tuffare förhållanden desto mer 
trivdes Erik. Han var envis, djärv, oöm och påhittig. 

Skolarbete var inte hans grej. Han nöjde sig med van-
lig skolgång och började tidigt tjäna sina egna pengar 
efter att hans båda föräldrar gick bort i Eriks tonår. När 
rallytävlandet tog fart trivdes Erik helst utomlands. I 
Dolomiterna var det ofta fartsträckor med tusentals 
meter djupa ”diken” utan vägräcken. ”Här skramlar 
det länge Palmen om vi åker av” var hans sätt att se 
på utmaningarna.  

De stora rallysegrarna kom i början av sextiotalet med 
tre raka RAC- och två Monte Carlo-rally vinster. Ingen 
var i närheten av sådana resultat vare sig här hemma 
eller ute i Europa. Men mest nöjd var han över de två 
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”You like fisk 
or fläsk?”

andraplaceringarna i Spa-Sofia- Liege. Rallyt var 560 
mil långt och pågick 96 timmar med endast en timmas 
uppehåll i Sofia! 

Frestelsen var naturligtvis stor när han blev upp-
vaktad med ett guldkantat kontrakt av ett utländskt 
bilföretag. Han satt med pennan i handen men blev 
dock Saab troget. Ambassadören Carlssons betydelse 
för att få Saab känt och erkänt runt världen kan inte 
nog framhållas. Vid infarten 
till Saabmuseet i Trollhät-
tan har han hedrats med en 
rondell som bär hans namn.

Hans popularitet var stor 
och han var den självskriv-
ne ledaren varhelst han dök 
upp, lika rak och rättfram oavsett sällskap, hög, låg, 
rik eller fattig. Språket var mustigt och på Trollhätte-
svengelska charmade han publiken varhelst han 
framträdde. Han var generös och noga med att alltid 
framhålla andra som bidragit till hans framgångar. Men 
han var krävande. Missade man en avtagsväg och han 
tvingades backa kom det blixtsnabbt ”En får se sig om i 
värl`a!” ”Plän, dö tämp – sill vo plä!” Så kunde det låta 

när Carlsson ville ha full tank av tvåtaktsbränsle på en 
fransk mack. Eller när han bjöd ut sin blivande fru Pat 
första gången på restaurang ”You like fisk or fläsk?” 

Den stora föraren i den lilla bilen gjorde att han ofta 
fick slå ur underläge mot betydligt motorstarkare 
konkurrenter. När han blev tråkad för att han vägde 
för mycket kom svaret snabbt: Bättre tjock om magen 
än tjocker  i huvét! 

Erik var en väl sedd 
gäst hos prins Bertil och 
prinsessan Lilian på Villa 
Solbacken. Där var högt 
i tak när de drog roliga 
historier. Erik var alltid 
underhållande och slag-
färdig, en egenskap som 

även användes ofta i hemmet tillsammans med sin 
älskade hustru Pat och svågern Stirling Moss.

Klädd i clubblazern med Mount Kenya Safari märket 
på bröstet och den svarta, slitna flygkaptenväskan i nä-
ven har nu Erik Carlsson gjort sin sista resa. Vi minns 
med glädje populäre Eriks bravader och försöker 
glömma att han inte längre finns ibland oss.

 
   Text Gunnar Palm
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”Karlsson på taket”
Susie and I said goodbye to our 
wonderful brother-in-law, Erik 

Carlsson, this morning. 

He is back together and happily 
fighting with Pat now! 

/Stirling Moss

”Till närmast anhöriga!

Minns de trevliga stunder med Eric bl.a. på Nordkap 
1997 med målgång i Trollhättan och andra Saabfesti-
valer som jag har haft möjlighet att närvara.

Än en gång kan jag inte förstå att Eric inte finns 
ibland oss längre.”

Med Vänliga Hälsningar från
Arne Andersson Värnamo

”When I was a kid, every time I saw a Saab I’d be 
excited because of Erik Carlsson’s rallying exploits. 
Our local Rector (in Eversley and Bramshill, Hants) 
- who was a car enthusiast - bought one.” 

/Guest

”So sorry to hear about Erik, he was one of my ral-
lying heroes when and just after I left school. I always 
did and still do love those Saabs two-stroke and V4 
versions. Reunited with Pat.” 

/Regards, Trevor.

”Lots of great memories, not least of which calling 
him one day while I was in England and getting your 
sister on the phone, had a nice chat with her, then 
”oh, but you must want to talk to Erik” and without 
so much as a pause shouted ”EEEEEERIIIIIIK!” as 
he was out in the garden. 

We weren’t able to get together that day but also 
had a friendly chat. I hadn’t talked to Erik since Bob 
Sinclair died and I called him with the news in hopes 
he would be able to come over. Please pass on my 
condolences to Suzie.” 

/Best to you, Sir Chip Lamb,Augusta, 
GA, USA SAAB & motorsports friend

Minne från en Saabfestival för länge sen.
Undertecknad hade som uppgift att vara domare i 

93-klassen tillsammans med Martin Bergstrand för 
att utse den 93a som vi tyckte skulle ha första pris.

Med mig hade jag min grabb Tomas på 5 år som re-
dan då var stor och sann Saab-entusiast och beundrare 
av vår stora idol Erik Carlsson, liksom alla vi andra.

Vi sprang på Erik innan domarmötet och hann prata 
lite där han morsade glatt på Tomas och tyckte det var 
kul med så unga deltagare på festivalen, dessutom med 
eget VIP-kort runt halsen.

När domarmötet skulle börja med Erik som given 
ordförande kom det fram att den som skulle döma i 
99a-klassen inte kunde komma.

Erik hade genast lösningen klar: Vi tar Tomas istället!
Många ögonbryn höjdes och huvuden vändes fram 

och åter på höjdarna från Saab Automobile och de 
andra sponsorerna från olika företag tills någon tog 
mod till sig och frågade vem Tomas var.

Erik sa enkelt och rättfram ”Ekbergs grabb, han kan 
alla Saabmodeller och är jättebra!”.

Den modige harklade sig och frågade ”Är han här?”.
Tomas ställde sig upp, en tvärhand hög och nu var 

det många hakor som nästan slog i bordet. Men ingen 
vågade säga emot Erik som till sist skrattade och sa att 
Tomas kan mycket men att vi kanske skulle ha någon 
lite äldre som domare i 99-klassen.

Då pustade alla ut och skrattade lite generat.
Martin och jag skrattade länge åt detta och vår tredje 

domare Tomas var överens med oss om att rätt 93a 
vann.

Kul minne av Erik som jag aldrig glömmer.
Yngve Ekberg
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Att allas vår Mr Saab, Erik Carlsson, lämnat oss 
har nog alla Saab-entusiaster och vänner till Erik 
blivit varse nu. Det var en sorgens dag när den 
ledsamma nyheten nådde oss.

Eriks betydelse för märket och för oss 
entusiaster kan inte nog överskattas. 
Världen över har Saab-entusiaster fått 
glädjas över att träffa honom och prata 
en stund, Erik var alltid lika hjärtlig och 
hade tid för var och en.

Alla har vi något minne av Erik, det 
kanske är från en träff, en rallyfilm, en 
intervju eller kanske ett besök hemma 
hos Erik?

Mitt första minne måste varit i samband 
med ett återförsäljarevent på Saab i Gö-
teborg där min far arbetade. Jag har också ett vagt 
minne av att Erik deltog som föredragshållare på en 
av Bilklubben Saabs många möten i Göteborg. Sedan 
dess har jag träffat Erik många gånger, och ofta har 
ämnet glidit in på flyg och Flygvapnet, som ju var ett 
område som också låg Erik varmt om hjärtat.

Erik, vi saknar dig..
    /Martin Bergstrand

”It was with great sadness that I learned of Erik’s 
death yesterday. My father first met Erik in 1960 
when we became Saab Distributors and our family 
remained firm friends with Pat and Erik throug-
hout their lives. 

I last met up with Erik earlier this year 
for a special birthday treat with fellow 
Saab dealers and ex Saab GB directors 
and dealers. 

How I remember seeing Erik flying th-
rough the forests in the 60’s on the RAC 
rallies and then helping us on track days 
at Donington or Silverstone on too many 
dates to remember. We were one of the 
first dealers in the UK and continued to 
represent Saab for some 49 years until 

things took a turn for the worst. 
We now represent further franchises but fittingly I still 

have a soft spot for Saab and retain a Saab 93 Carls-
son in white for ”old times sake”. There couldn’t be 
a better tribute to the man and a great friend. He will 
be sadly missed by everyone who had the pleasure of 
knowing him.”

/Richard Lamb, Chairman, 
Gordon Lamb Holdings Ltd

”He was a gentleman. 
He truly made place for everyone!”
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Stort firande i Saabstaden
Var kan man hitta mer än 1 000 Saabar och en 

stor mängd Saabfantaster från hela världen på ett 
och samma ställe? Ni gissade rätt ... Saabfestivalen 
i Trollhättan!

Första Saabfestivalen, med korandet av ”Sveriges 
häftigaste Saab”, hölls 1982 på Hedenlunda utanför 
Nyköping med Bilsport som sponsor. Saab tog då 
fram en fin broschyr ”Saab Customizing” med bl a 

Leif Mellbergs måsvinge-99:a. Tillbehörsförsäljningen 
gick strålande efter Festival-starten inkl ökad försälj-
ning av begagnade Saabar vilket var syftet med det 
hela! 1983-1989 fortsatte man med arrangemanget 
i Nyköping på Rosvalla och senare på Stora Torget 
och ändrade namnet till ”Världens häftigaste Saab” 
efter tysk seger 1984! Från 1990 så flyttade man till 
Trollhättan och anordnade Festivalen vartannat år med 
fler och fler klassegrare efter hand.

För mig själv var det i alla fall tredje festivalen och 
definitivt inte den sista!

Forts på nästa uppslag!
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Smygstart
Vi åkte ner från Stockholm redan på torsdag 

eftermiddag den 4 juni, en dag innan det officiella 
programmet skulle börja. Destinationen var Gö-
teborg, staden där vi skulle hälsa ett gäng Saabar 
från tyska Kiel välkomna. Saab:s återförsäljare 
Autohaus Lafrentz tillsammans med tyska grenen 
av Orio och Saabblog.net hade för andra gången 
organiserat en ”pre-tour” och det blev alltså 45 
olika Saabar, inklusive en 9000 Kombi!

Första stoppet: NEVS
Det blev en fin kortege från färjekajen till Tröll-

hättan.  Vi höll upp farten avsevärt för att hinna 
komma i tid för de första delarna i programmet 
på Stallbacka. NEVS hade öppet hus och erbjöd 
olika intressanta aktiviteter, bland annat guidade 
turer i utvecklingslabbet, provturer med en 9-3N, 
seminarier mm.  Intresset var väldigt stort, fram-
förallt för det stora dragplåstret: presentationen 
av NEVS vd Mattias Bergman. Vi blev mycket 
imponerade av det NEVS hade att visa och säga. 
Alla var oerhört positiva om framtiden och Saa-
bandan verkade starkare än någonsin!

Saab 9000 i helkombiutförande

Kanske en kommande Saabmodell på NEWS:s utvecklingslabb.NEWS Vd Mattias Bergman berättar om företagets 
framtidsvissioner och planer.
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Full fart och glada miner från Kinnekulle ring.

Saabmuseet
På eftermiddagen var det dags för ett kort besök på 

museet. Även där fanns det en del olika aktiviteter 
runtomkring och föreläsningar att lyssna på men det 
som var mest glädjande var det ständigt växande an-
talet Saabar som anlände till museets stora parkering. 

Kinnekulle Ring
Lördag var scenen för bistra ansikten, hjälmar, 

glödheta turbokompressorer och kombinationen av 
stickande lukt av svett och bränt gummi för snab-
baste delen av festivalen. Dagen visade sig vara en 
mycket eftertraktad utmaning för många... 08:30 
fanns hundratals Saabar redan på startfältet för 
den obligatoriska säkerhetsgenomgången. Mycket 
intensiv bankörning på den 2072 meter långa klas-
siska Kinnekulle Ring blev det sedan. Det fanns 
möjligheter för både de halvprofessionella förarna 
(hjälm krävdes...) som ”vanliga dödliga”, men vilka 
otroliga scener det gav! Detta blev en väl organise-
rad dag med funktionärer från Saab Turbo Club of 
Sweden, Club Sonett Sweden och givetvis Svenska 
Saabklubben på plats.
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Dag 3: Grande Finale
De tidigare dagarna hade varit mycket spän-

nande, men söndagen lovade bli en värdig 
avslutning, med bagagelucke-loppisen men 
framför allt stora bilutställningen av alla del-
tagande Saabar. Det tog flera timmar innan alla 
bilar hade hittat sina platser men anblicken 
var igen fantastisk. Så många olika modeller, 
färger, utförande, mm. 

En hel ny Saab
Under dagen presenterades 

även en hel ny Saabmodell, fast 
en gjord av betong med syfte 
att stoppa trafiken. De vita, re-
flexförsedda betong-Saabar de-
signade av trollhättebon Simo 
Heinonen kommer att spärra 
vägar i Trollhättan framöver. 

Ida Eriksson med ”Blocket” Saaben som skulle säljas med ”alla” fel och därefter renoverades av Maptune Performance 
i Örebro och Högdalens Bil & Skadecenter samt delar från Orio.

Saab på Saab åker in på utställningsområdet

Betongsaab för att stoppa trafik 
i Trollhättan.
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i toppskick, borde det kanske kännas lite. Hursomhelst 
blev det en speciell festivalavslutning med prisutdel-
ning av museiintendenten Peter Bäckström, Orios 
Sverigechef Mikael Backman och Susie Rawding, 
Erik Carlssons dotter.

Nöjd
Mer än 1 000 Saabar räknades den sista dagen av 

festivalen. Inte bara från Sverige utan också från 
Norge, Finland, Danmark, Island (!), Estland, Lett-
land, Litauen, Polen, Ryssland, Tjeckien, Ungern, 
Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, 
Tyskland, Schweiz, Österrike, Luxemburg, Belgien 
och Nederländerna. Med dessutom besökare från Kina, 
USA, Irland och Australien kunde Saabfestivalen 2015 
kallas den i särklass största internationella Saabeve-
nemanget i världen. Det hade varit mycket intensiva 
dagar men beväpnad med min egen pokal (till min 
9-4X), över 1 400 bilder och en hel del ny Saabenergi 
återvände vi hem mycket nöjda.

Första helgen i juni 2017 är redan blockad i alma-
nacken...

Text och foto Michèl Annink

Hyllning till Mr Saab
Gör inget tråkigt, gör något roligt hade ”Mr Saab” 

Erik Carlsson sagt om hur han skulle bli ihågkom-
men. Och så blev det. I stället för en tyst minut för att 
hedra den bortgången Saablegenden fick alla höra det 
karakteristiska ljudet av hans ”283” samt två andra 
röda tvåtakt 96or. Imponerande!

Prisutdelningen
I inte mindre än elva olika kategorier kunde man 

vinna pris. Det kan kännas mycket men om man tänker 
på antalet bilar och hur många av dem som faktiskt var 

Susie Rawding, dotter till Erik Carlsson, här tillsammans 
med sina döttrar var med vid prisutdelningen.

Erik Carlsson in memoriam

Artikelförfattarens 9-4X blev en av klasssegrarna och 
förstapristagarna för dagen.
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Full fläkt!
Kort rapport från Saabfestivalen

Årets Saabfestival var nog den en av de en av de kallaste, 
blötaste och blåsigaste i träffens historia.. Det gjorde inte 
så mycket, tvärtom, det bidrog bara till en bättre försäljning 
av tröjor och jackor för Saabklubben. Tack! Värmen kom 
istället från de många besökare som sökt sig till Trollhättan 
på söndagen, besökare från alla världens hörn.

Jag, Karl, Janne, Helena, Mats B, Anna och Håkan stod 
och sålde skärmkantslister, bromsbackar, stänklappar, och 
mycket annat till våra medlemmar, eller snarare till deras 
bilar. Det var en mycket lyckad festival. På fredagen hade vi 
i styrelen möte, några var med oss via Skype. Protokollet 
finns att läsa på Saabklubbens hemsida.  

Lördagens aktivitet bestod i banracing på Kinnekulle 
Ring. Detta skedde under stundom i regnigt väder men 
det verkade inte hindra förarna.

På söndagen var det marknad, utställning och en tyst 
minut för Erik Carlsson. Tvåtaktarna var uppställda fram-
för museet och Peter Bäckström hade ett inledande tal, 
sedan startade vrålet och  låt oss säga, intet öga torrt. När 
dimmorna lättat och motorerna stängts av så höll Peter 
en intervju med Gunnar Palm där många roliga anekdoter 
berättades. Efter denna trevliga tillställning bjöd museet på 
korv med bröd eftersom det var Eriks favoritmat. 

Ett stort tack till alla som gjort denna festival möjlig. 
Bland annat Saabklubbens Trollhättesektion, Sonett Club 
of Sweden, Saab Turbo Club of Sweden och inte minst 
Saab bilmuseum. De skall verkligen ha en eloge för detta!

Text: Anton Björklund, Foto: Anders Magnusson, 
Anton Björklund, Karl Ask
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Fullträff på Emmaboda Flygfält
9.8.2015

Träffen kan närmast beskrivas som ett nöjesfält 
för vuxna. Eller kanske barn lite beroende på hur 
man ser sig själv.

Genom ett samarbete mellan Svenska Saabklubben, 
tidningen Bilsport, Saab Car Musem, Club Sonett 
Sweden och Saab Turbo Club blev denna dag möjlig.  
Träffen var en genuin Saabträff där alla bilar var väl-
komna och Saabandan stod i centrum. Många med mig 
tyckte träffen var lyckad just på grund av att man fick 
se bilarna i sitt rätta element. Köras! Vare sig det gällde 
på grusslingan, 201 meter dragrace eller på konbanan. 

160 fordon var anmälda men troligen var där ännu 
fler, solen  hade också kommit. Det märktes - på både 
bilar och besökare.

Runt lunchtiden kom en vacker Saab Safir flygande 
över fältet, det var en pilot från Blekinge Flygklubb 

som satt bakom spakarna. En imponerande syn och 
hörupplevelse på den klarblå himmelen.

Därefter kom en vacker kortege bestående av alla 
typer av Saabar för alla som ville delta. Detta för att 
hedra Erik Carlsson. Kortegen leddes av ”303:an”.

Ville man sedan fortsätta tävla mot varann, förbättra 
sin tid på konbanan eller bara gå runt och småprata 
med likasinnade så fanns det gott om tid för det. På 
eftermiddagen stod Mr P-A Johansson och Joakim 
Bernhardsson för underhållningen. Det var en jämn 
kamp mellan dessa två förare på konbanan. Slutligen 
stod ändå Joakim som vinnare på tiden 58,00 sekunder. 

Vi vill tacka alla som medverkat till träffen och det 
står redan klart att denna träffen återkommer nästa år. 

Text: Anton Björklund, 
Foto Anton Björklund, Karl Ask

Niklas Karlssons Saab 96 -65 på rallyslingan.

Oldsmobile med en rejält trimmad Saabmotor.
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Prisbord inför utdelning till samtliga klassegrare.  Foto Benny Svensson.

Saab 93F -60, NG 900 Turbo och Turbo X, alla var välkomna att köra på konbanan.

Mr P-A Johansson med sin tusenhästars 9-3.
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IntSaab 2015 2-7   Augusti i Norge.
Årets internationella Saab träff tog plats i Norge med start i Bergen. Det fanns c:a 140 bilar i deltagar 

listan som sorterades efter ålder. Äldsta bilen med startnummer 1 var en Saab 93 A från 1957 och nyaste 
var Saab 9-3, 9-5 2010-2011.
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IntSaab 2015 2-7   Augusti i Norge.
När vi läste om att årets internationella Saab träff 

skulle hållas i Norge så tänkte vi att vi absolut skulle 
vara med. Vi hade precis missat förra årets träff i Polen 
så det var hög tid att deltaga för första gången. Vi som 
åkte var Pilot: Marcus Bergfeldt, Co-Pilot: Manuela 
Bergfeldt och Kartläsare Günter Kastenfrosch. 

Vi åkte även en egen liten pre-tour via Tyskland, 
Belgien, Frankrike och Danmark. 

Kolla gärna www.saabblog.net

Pre-tour. Det fanns även möjlighet för deltagarna att 
åka en pre-tour mot Bergen vilket det var många som 
deltog i. Plus att Fredagen och Lördagen hade även 
aktiviteter planerade i Bergen med bland annat en bil 
utställning på torget i Bergen.
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Dag 1 Bergen-Flåm. 
Vi hade lämnat Danmark och Hirtshals bakom oss 

kvällen innan tillsammans med 2st andra deltagare. 
Efter Stavanger så närmade vi oss Bergen vid lunch-
tid så det blev att göra en kortare rundtur i staden på 
grund av det alltid så dåliga vädret här. Vi lämnade 
det dåliga vädret bakom oss och fortsatte via Dale och 
Stalheimskleiva till Flåm Camping. Vilken fantastisk 
väg. Det första besöket i Norge började redan bli ett 
minne för livet.

Dag 2 Flåm-Skjölden. 
Dagen började bra för Smålänningen. Hade planerat 

att spara in lite på frukosten eftersom vi är just i Norge. 
Så vi besökte istället ett bageri i närheten där notan 
för frukosten landade på 380 NKR. Sedan gick det 
uppför från Aurland med smala vägar tills vi kom till 
Stegastein men en fantastiskt panorama utsikt. På dessa 
vägar var det många modiga Saab ägare i äldre bilar 
som inte tvekade att bestiga bergen för ner kommer 
man ju alltid eller ? Vi slutade kvällen på ett Hotel i 
Skjölden vid ännu en fantastiskt fin fjord.
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Dag 3-4 Skjölden-Loen. 
Vi startade vid c:a kl 10. Varje dag kan man välja 

mellan två olika rutter en längre och en kortare så det 
är hur mycket tid och ork som man har. Vi valde att 
ta den kortare rutten via Sogndalsfjora, Skei & Utvik 
och befarade att den inte skulle bli riktigt lika fin men 
vart ju en helt underbar dag. Höjdpunkten på dagen var 
vid Jostedalsbreen National Park. Vi hade tyvärr inte 
hittat något boende i Loen så vi bodde några kilometer 
bort i Olden vid Norges värsta väg. På kvällen så var 

det dags för Grillning i Loen på ”base camp” väldigt 
trevligt. Och dagen efter så fanns det möjlighet till flera 
olika utflykter på dagen men vi valde att ta en lugn 
dag efter varit på vägen i 3 veckor ungefär. Framåt 
kvällen så var det dags för höjdpunkten en bilkolonn i 
Loen och sedan en 3-rätters middag på det fantastiska 
Hotel Alexandra i Loen. Ungefär 300 personer ”Saab 
galningar” fanns i den stora bal salen. Det var mycket 
känslor inblandade Mr. Olav Faleide var så glad att se 
så många Saabar och trevliga människor i hans lilla 
hemby. En helt fantastisk kväll återigen.
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Dag 5 Loen-Åndalsnes. 
Idag gick vi upp ovanligt tidigt för vi hade en liten 

utflykt planerad utanför färd rutten. Vi var tyvärr 
tvungna att lämna Team Nr 9 från Nederländerna 
bakom oss då dom hade fått problem med bilen. Vi åkte 
via Grådås för att sedan ta oss tillbaka mot Geiranger. 
Vi åkte även upp på Dalsnibba 1500 m.ö.h Europas 
högsta väg med vy över en fjord. På kvällen tog vi oss 
fram till Trollstigen Camping. Återigen en underbar 
dag här i Norge vilket också skulle bli den sista för 
denna gången.
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Team Nr 7 hade en lite törstig bil men det var bara att fylla på :) Värt att tillägga var ju att dom även var med 
på pre-tour och även post-tour samt Saab Träffen i Emmaboda! Bra kämpat!

Dag 6-7 Åndalsnes-Trollhättan. 
Det fanns även möjligheten att följa med på en post-

tour från Åndalsnes till Lillehammer Dag 6. För att 
sedan dag 7 fortsätta mot Saab Museum i Trollhättan. 
En del deltagare fortsatte även efter detta mot övriga 
resmål i Södra Sverige bland annat Saab träffen i Em-
maboda. Vi följde med till Lillehammer för att sedan 

åka mot Sverige och Sälen för en natts vila innan 
hemresa mot Småland.

Vi vill gärna skicka ett tack till Gammelsaabens 
Venner för en fantastiskt fin arrangerad IntSaab2015 
i Norge!

Text och foto Marcus Bergfeldt



Den internationella träffen, IntSaab2015, gick av 
stapeln i Norge mellan 31/7 - 6/8. Det var en välbe-
sökt och uppskattad träff, med flera dagar av långa 
bilturer i det vackra norska landskapet. Vad jag 
har förstått så gick trumbromsarna rätt så varma 
på tvåtaktarna i Norge denna vecka.

Tillsammans med Dick Ström åkte jag från Göteborg 
för att besöka denna träff under två dagar. Ingen av oss 
hade egentligen tid för det, därav det korta besöket, 
men det blev en skön tur i vår Saab. Tanken var först 
att ta OG900 caben, men Dick tyckte det blåste för 
mycket i håret. Så vi körde en OG9-3 Aero istället, 
vilket var tur med tanke på vädret!

Vi besökte IntSaab2015 för att berätta om den inter-
nationella träff, IntSaab2016, som arrangeras i Sverige 
och Vadstena mellan den 12 och 14 Augusti nästa år. 
Det var ett givande och positivt möte, som gav oss 
inspiration och idéer till vår träff.

Nu ska vi se till att komma upp i samma nivå som 
(samt försöka överträffa) våra vänner i Norge.

Mer information om den internationella träffen i 
Sverige nästa år kommer att publiceras i framtida 
nummer av Bakrutan samt på www.intsaab2016.com

Vi syns i Vadstena!.

Text och foto Karl Ask

Internationella Saabträffen i Norge - En 
inspirerande snabbvisit inför IntSaab 2016

32 BAKRUTAN 3-201532



3232 BAKRUTAN 3-2015 33



Norrlandsträffar sommaren 2015,  del 1.
Svenska Saabklubbens norrlandssektin startade upp sommarens aktiviteter redan i slutet 

av Maj 2015 med en banträff på Mittsvergebanan strax söder om Härnösand. Denna gav 
mersmak för samtliga närvarnade och planer finns nu för en fortsättning nästa år i någon 
form.

På följande sidor har vi samlat lite bilder och några rader från de olika aktiviteterna. 
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Norrlandsträffar sommaren 2015,  del 1.
Bilden på denna sida är från vår träff i på Olofsfors bruk i samarbete med tidningen Klas-

siker, som genomfördes helgen före midsommar. Den här träffen växer i omfattning för varje 
år men ännu finns det utrymmen för vidare expansion så ni är välkommna att besöka träffen 
och dess fina inramning nästa år! 

Text: Anders Johansson Foto:
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Bandag på Mittsvergebanan
Vid Höga Kustens infart en knapp mil söder om Härnösand ligger den nu snart 20 år gamla Mittsver-

gebanan och där tillbringade ett gäng från Saabklubben en lördag i slutet av Maj. 

Morgonen inleddes med duggregn och snålblåst vil-
ket gav en hal och lite förädisk bana men allteftersom 
dagen gick så blev det både varmare och soligare. Då 
banan torkade upp så ökade givetvis också hastighe-
terna och de bästa varvtiderna låg runt 19 sekunder. 
Något enstaka besök i sandfållorna kunde noteras 
under eftermiddagen.

Saab 96-orna hade genomgående en dag med broms 
och kylproblem så för dessa tog dagen slut redan efter 
lunch medan de nyare fordonen höll ut framåt kl 15 då 
vi avslutade med kaffe och uppstädning.

Undertecknad tillsammans med Thomas Ramsell var 
ansvariga för licenshanteringen och i övrigt fick vi  
god uppbackning av ett gäng lokala funktionärer samt 
restaurangpersonal som fixade hamburgare och fika. 

Text och foto Anders Johansson

Urban Lindgren Östersund, jagar Johan Eriksson. 
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Från vänster ser vi William Gidlund Örnsköldsvik, Nils Olafssen och Tommy 
Olavssen, båda Sundsvall i duell med varnadra 



Per Öberg Älandsbro, jagar ikapp William Gidlund.

Mattias Ericsson jagas av  Johan Eriksson Svenstavik och Nils Olofssen Sundsvall

Johan Eriksson håller undan för Gustav Eriksson Bispgården.
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Urban Lindgren var en av de flitigast däcknötarna under dagen

William Granholm var en av de få tvåtaktschauförerna.

38 BAKRUTAN 3-201538

Johan Johansson gör ett besök i en av banans sandfållor. Kanske en test av Saab:ens förutsättningar inom rallycrossen.



Per Öberg gör snabbcervice mellan två heat på förmiddagen.

Nils Olafssen får hjälp med däcksbyte inför hemfärden
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Klassikerträffen på Olofsfors bruk
För tredje året i rad anordnade Anders André med 

funktionärsstab en numera välbesökt Saab o vete-
ranbilsträff på Olofsfors bruk utanför Nordmaling. 

Besökarantalet har gått brant uppåt och i år var vi ett 
40-tal Saab och totalt någonstans mellan 200 – 250 
fordon. Bland annat så hade både Volvo och Alfa egna 
klubbträffar på plats.Arrangemanget fick i år också 
en mycket god uppbackning från tidningen Klassiker 
som också hade eget folk på plats och skött mycket 
av marknadsföringen.

De flesta deltagarna dök upp vid 10-tiden och ägnade 
dagen åt såväl vår egen tipsrunda som brukets visning 
av området samt bilsnack i långa banor.

Johnny Andersson från Stenfors intervjuas om sitt 
Saabinnehav av Classikers utsände Fredrik Nyblad 

Överst i mitten ser vi den Saab 96 GL från 1980 som blev en 
av pristagarna i träffens juryvalda ”finaste bil”. Ovan ser 
vi till vänster bilägaren Per-Erik Öberg som gratuleras av 
träffgeneralen Anders André samt till höger Fredrik Nyblad 
som för dagen fick agera konferencier.
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Klassikerträffen på Olofsfors bruk
Ingen träff utan fordonsbedömmning och här har vi 

de viktigaste pristagarna:

Flest rätt på tipsrundan hade Thomas Fridh med 17 
rätt av 20 möjliga

.
Juryns val var dessa fyra bilar (utan rangordning):
Saab 96 GL 1980, Per-Erik Öberg
Alvis TC 108 1956, Per Svante Bergström
De Lorean DMC-12 1982, Mikael Liljeholm
Citroën CX 2400, 1979, Lars Holmström
Folkets val:
Chevrolet Bel Air 1956, Hans-Erik Gustafsson

Text och foto Anders Johansson

Till höger en väl renoverad 99-Turbo från 1979 vid hemfärd 
från träffen.Ägare Rune Danielsson Umeå.

Nedan: en Saab 900 T 16 från 1985 var ägare heter Johan 
Söderholm från Sjulsmark.       
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Grunkor och Mojänger 2015
 Idag blev det ”ole dole doff” bland mina SAABAR, om vilka som skulle få äran att hänga med på 

”Grunkor & Mojänger”. Det ärofyllda uppdraget föll på min gamla trotjänare från -55 och den sist 
inkomna V4:an från -71, 2 stycken säkra kort från ”stallet”.

Vi anlände 20 minuter innan det öppnade, så denna 
gång ”pruttade” 92:an på snabbare än beräknat. Väl 
på plats fick vi parkera in oss i ”saabhörnan”. Årsmo-
dellspekrumet blev från 1955 till 1980 bestånde av en 
92:a, en 93:a, en Sonett, en V4:a Monte Carlo samt 
sex V4:or och en 99:a EA.

Men som sagt ett besök på ”Grunkor & Mojänger” 
är alltid ett trevligt inslag i vardan här oppe i norr, 
även om den som idag råkande infalla på självaste 
nationaldagen.

                                     
Text och Foto Johnny Andersson

Jag demonstrerade ”original bäddsatsen” 
i min 92:a och med huven öppen blev den 
en riktigt ”sockerbit” bland besökarna. 
En person kom fram och berättade at 
han kände den som hade köpt 92:an ny 
1955, och det är ju faktiskt lite osannolikt 
egentligen.

Grunkor & Mojänger har med åren bli-
vit en mer av en bilträff än en ”mojäng 
träff”. Förut kunde man få se mycket 
udda ”grunkor & mojänger” som fanns 
undangömda i ladorna runt omkring i 
byarna. Men efter 15 år så kanske utbudet 
har utarmats. Däremot  fick vi oss en åktur 
med en gammal Volvo från -53 med en 
unik bogserad passagerarvagn bakefter. 
Den hade varit på många äventyr under 
sin karriär, bland annat hade den 19 st 
finska vinterrally`n i bagaget. Då vi efter 
den timmes långa rundturen återvände 
till ”hållplatsen” hade regnet gjort sitt 
intåg, så dom flesta hade börjat avsluta 
denna dag.
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Cityrundan 2015
Cityrundan i Umeå är synonymt med 

MHRF:s nationella veteranfordonsdag 
på nationaldagen den 6 Juni och i år 
då denna inföll på en lördag så var det 
många arrangemang som konkurre-
rade om uppmärksamheten.  

Deltagande Saab:ar begränsade sig där-
för till endast två stycken men humöret 
hos dessa var i alla fall på topp.

Undertecknad med kollegor Peter och 
Rune ansvarade för klubbens kontroll 
där vi i år arrangerat en bågskyttebana 
i miniformat där deltagarna fick testa på 
att skjuta med lite enklare proffsbågar 
tillhandahållna av Umeå bågskytteklubb. 
Skjutskickligheten varierade men överlag 
så lyckades de flesta få riktigt bra poäng 
och träffbild.

Text och foto 
Anders Johansson

Ted Stockhaus med en Sonett var ett av dagens Saabekipage och det andra 
är en Saab 93 tillhörig Per Berglund och detta ser vi nedan.

Weels Nat:s i Umeå 2015
Årets upplaga av Weels på Dragonfältet såg ut att kunna bli en blöt tillställning då jag kom till utställ-

ningsområdet vid 8-tiden på morgonen men frampå dan klarnade det upp och blev riktigt fint.

  Tillsammans med Rune sattes tältet upp och och en 
del annan klubbregalia arrangerades på lämpligt sätt. 
Lite senare än tidigare år dök också huvudparten av 
utställningsdeltagarna upp så hela området var fullt 
någon gång efter kl 13

Till vår hörna kom ett femtontal fordon och många 
besökare. Sonetten och 92:an var de största dragplåst-
ren. I sedvanlig stil fortsatte evenemanget i Umeå 
centrum på kvällen som avslutades med att vi blev  
bjudna på fika av UVS.

Text och foto Anders Johansson
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Saaben som aldrig blev till. 
Det är vida känt att Saab långt innan konkursen 2011 arbetade på en ersättare till den åldrande mel-

lanklassaren 9-3, ett arbete som hade allra högsta prioritet hos den då Spyker-ägda tillverkaren. Ryk-
tena om en ny 9-3 hade figurerat länge och redan strax efter Spyker Cars övertagande i början av 2010 
gjorde Viktor Muller klart att en sådan är av högsta prioritet och fanns således med i den då gällande 
affärsplanen. Och konstigt vore annars. Utan en modern mellanklassare kan knappast någon familje-
bilstillverkare överleva.

Nu anställdes amerikanen Jason Castriota, tidigare 
anställd på Pininfarina, som ny designchef och bör-
jade genast prata om hur en ny 9-3 skulle se ut. Det 
framkom  uppgifter om en helt ny, egenutvecklad 
bottenplatta som den nya bilen skulle baseras på, om 
hybriddrivlinor och motorer från BMW.

Sedan tog det stopp och det bokstavligen när pro-
duktionslinan i Trollhättan stannade av på grund av 
pengabrist som gjorde att vare sig underleverantörer 
eller Saab-anställda kunde betalas. Detta skedde i april 
2011 och tillverkningen kom aldrig att återupptas innan 
konkursen var ett faktum. 

Modellnamnet 9-3 går tillbaka till 1998 när den första 
GM-baserade Saaben, Saab 900 med premiär somma-
ren 1993, fick en relativt kraftig ansiktslyftning och i 
samband med detta bytte namn. Det var från början en 
olycksdrabbad bil som led svårt av födslovåndor med 
undermålig kvalitet och ett trögt Opel-chassi. När 900 
blev 9-3 hade man dock fått ordning på modellen och 
kvaliteten hade blivit god, men inget kunde dölja det 
faktum att det var en hopplöst daterad bil som inte hade 
mycket att sätta emot moderna mellanklassare som till 
exempel VW Passat eller BMW 3-serie.

Nedan: Till vänster andra generationen Saab 900 (1994-97) som utvecklades till den första 9-3:an genom ett ordentligt 
facelift 1998. En snygg bil med svåra kvalitetsproblem som dock löstes med åren. Till höger 9-3 generation 2 med premiär 
2002. En betydligt mer lyckad bil men också en mer utslätad karaktär.
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2002 presenterades den andra generationen av 9-3 
och Saab var åter på banan. Fortfarande var den Opel/
GM-baserad men nu hade Saab varit med i utveck-
lingsarbetet från början. Förutom den intetsägande 
utsidan fanns där ett villigt, något överstyrt (!) chassi, 
goda utrymmen och en snygg interiör med stark Saab-
smak. En bra men inte anmärkningsvärd bil och nog 
var BMW:s evigt framgångsrika 3-serie fortfarande en 
tydligt vassare bil. Det är alltså denna 9-3 som fanns 
kvar i produktion när företaget gick i graven. 

NEVS
Glädjande nog (?) köptes både varumärke och fabrik 

upp av Nevs, National electric Vehicle Sweden, under 
2012. Nevs är ett Kinesisk-ägt konsortium som ämnar 
att fortsätta bygga bilar under Saab-flagg. Dock är 
huvudsyftet att tillverka konkurrenskraftiga el-bilar 
även om det har spekulerats i att även Saab-bilar 
med förbränningsmotorer kommer att byggas. Inled-
ningsvis har man klargjort att man tänker återuppta 
9-3-produktionen i form av en uppdaterad version av 
den befintliga modellen, i början med förbrännings-
motorer och sedan med el-drift. Under tiden kom-
mer utvecklingen av en helt ny bil på den så kallade 
Phoenix-plattformen att återupptas, ett arbete som 
påbörjades av Saab långt innan konkursen och som 
Nevs nu alltså planerar att fortsätta. 

Den helt igenom Saab-utvecklade plattformen ska 
vara mycket flexibel och kunna anpassas till märkets 
alla framtida modeller, och detta kommer förstås att 
göra det enklare och billigare att utveckla fler nya bilar. 
Den flexibla plattformen var faktiskt en förutsättning 
för det reella intresse som faktiskt fanns för Saab-
fabriken (och märket) efter konkursen. 

I början av året läckte det ut bilder på nätet som fö-
reställde en tidig design av nästa 9-3 och kort därefter 
släppte Castriota ut bilderna på en i princip färdig 
bil, åtminstone vad designen beträffar. Och först då 
framkom med all tydlighet vad Sverige, och världen, 
verkligen hade missat! 

Fotografierna visade nämligen en sanslöst snygg 
och modern mellanklassbil som osade av Saab-gener 
i varje skrymsle. Min första spontana reaktion – när 
den värsta wow-faktorn hade lagt sig – var att jag 
blev ledsen. Varför får vi inte se den här bilen i för-
säljningshallarna och på vägarna!? Dessutom skulle 
den genom Phoenix-plattan ha blivit mer svensk än 
alla tidigare nya Saabar efter GM:s inköp 1990, samt 
få utmärkta turboladdade BMW-motorer under huven. 
Saabs moderna fabrik, som hade full kapacitet till 

produktutveckling, säkerhetforskning och kvalitets-
kontroll, skulle därmed ha kunnat utveckla och bygga 
en riktig drömbil för alla tjänstebilsförare som tröttnat 
på BMW och Audi, eller för alla dem som bara vill ha 
en riktig Saab. 

Hockeyklubba
Bilderna på Castriotas 9-3 visar på tydliga Saab-

element från förr och det är precis så vi vill ha det! Det 
långt framdragna taket, taklinjen och bakrutans lutning 
ner mot bagageluckan samt den bakre fönsterlinjen 
som har formen av den så kallade ”Hockeyklubban” 
(introducerad på Sixten Sasons Saab 99 från 1968), 
är tydliga ekon från Saab 99 och 900. Alla dessa 
designelement bildar tillsammans en ytterst gemytlig 
och karaktärsstark helhet för alla som längtat efter en 
ny Saab. 

De designelement som framgick närmast övertyd-
ligt på den berömda designskis  som läckte ut hösten 
2011 – den rejält välvda vindrutan, den typiskt mus-
selformade huven samt formen på taket som liksom 
tjocknar till fram mot vindrutan – är dock borttagna 
från Castriotas slutgiltiga design. Huven böljar istället 
som på den gamla trubbnosen, Saab 93 och 96 från 
sent 50-tal och tidigt 60-tal, något som också präglade 
konceptbilen Phoenix på Genéve-salongen 2011.
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Det är precis så här som svängarna måste tas ut om 
märket ska kunna särskiljas från andra så kallade 
premiummärken och erbjuda något eget, något udda. 
Vi får bara hoppas på att produktionsbilen som Nevs 
jobbar på får behålla dessa moderna, utmejslade linjer 
och att det blir någon produktion över huvud taget. 
Dessutom är det nog många som önskar att man inte 
bara släpper en elbil utan också förser de nya Saabarna 
med normala förbränningsmotorer så att Saab verkli-
gen återuppstår på riktigt.

Nedan: Saab Phoenix Concept som visades i Genève 
2011 och som stod som inspiration till Saabs slutgiltiga 
9-3-design. 

Interiören kanske kan ses som en föraning om hur 
den kommande produktionsbilen skulle ha sett ut 
invändigt. 

Nedan designskissen av nya 9-3 som hade betydligt 
mer utmejslade drag än den färdiga bilen.

Hybrid i framtiden?
Kanske bör också någon form av hybriddrivlina bli 

aktuell, något som ju faktiskt var under utveckling 
innan konkursen, och som skulle ge näring åt märkets 
fina miljöimage. För att bredda kundunderlaget så 
mycket som möjligt bör nya 9-3 också erbjudas som 
kombi och cabriolet och så småningom kanske även i 
en sportig SUV-kostym. Men det första och enda rätta 
steget måste vara att köpa loss Castriotas design och 
bygga bilen som den ser ut på bilderna!

Dessa fantastiska bilder har redan fått habegäret att 
gripa tag om många framtida bilköpare och jag är en 
av dem. Om kineserna bara håller vad de lovar och 
finansierar utvecklingen finns det inget som hindrar att 
nästa 9-3 blir en snygg, kompetent och högkvalitativ 
utmanare till Audi, BMW, Mercedes, Volvo och Lexus. 
Fabriken har både utvecklings- och tillverkningsresur-
ser att klara av det på egen hand. Det enda (förutom 
pengar) som behövs är viljan och förmågan att tänka 
rätt, att tänka Saab!

Filip Ericsson
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Svenska Saabklubben 
Nissebo Lanna
719 93 Vintrosa
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Plusgiro: 476 52 46-6

Svenska Saabklubbens 
styrelse 

Ordf.: Karl Ask, 
073-72 77 647 
ordforande@saabklubben.se

Vice ordf. Martin Bergstrand
018 - 36 91 56
viceordforande@saabklubben.se

Sekreterare Anton Björlund
Tel: 073 - 030 21 51
sekreterare@saabklubben.se

Media

Kassör Mats Berglind
070 - 224 47 88
kassor@saabklubben.se

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

Sektionsansvariga

Träffgrupp

www.saabklubben.se 
info@saabklubben.se
Medlemsavgift år 2015: 350 kr
Familjemedlem:              100 kr
Användarnamn: 2015-03
Lösenord: ”Carlsson”

Kontakt och avgifter

Medlemsansvarig

Media

MHRF-besiktningsmän

Svenska Saabklubbens ”Teknikombudsmän
Till dem kan du som medlem vända dig då du har frågor om respektive 

Saabmodell eller har funderingar som rör lacker eller Tech-2.

Fordonsmodell Ombudsman Telefon

Saab 92/93 inkl GT John Jonasson 08-71 52 429

Saab 96 TT GT MC o Sport Lennart Holmgren 026-25 70 15

Saab 96 V4 MC De Luxe Lejf Blomberg 0502-45 042

Saab 95 TT / V4 Mattias Roswall 0143-13 922

Saab 99 Magnus Dufva 08-38 45 64

Saab 900 Michael Rasmussen 0418-43 36 10

Saab 9000 Magnus Höglund 021-80 30 26

Saab Sonett Hans Eklund 0514-27 222

Saabo Erik Randa 08-64 64 999

Lack/lackering Patrik Henriksson 0290 - 72 203

Tech-2 Daniel Mattsson 070-846 13 28

Och du! 
Ring inte jättesent på kvällarna, 

utan försök att respektera husfri-
den.
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Speedparts i Uddevalla
Rabattsatserna varierar från 0 till 40%. Du hittar en kod 

i anslutning till varje produkt. Rabattkoderna 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 klubb-
tillhörighet och vilket medlemsnummer du har i Saabklub-
ben så dras rabatten av från bruttopriset 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

Cameo Film & TV AB
Mot uppvisande av giltligt medlemskort lämnar Cameo 

10 % rabatt på Saabfilmer i ordinarie sortiment      Tel: 
070-453 2928

Rabatt på övernattning  

Scandic Hotels
Genom Motorhistoriska Riksförbundet får Saabklubbens 

medlemmar rabatt på Scandic Hotels. Se MHRF hemsida 
för mer info: www.mhrf.se

Saabåterförsäljaren ANA 
Trollhättan AB 

lämnar 15% rabatt på Saab original tillbehör  
och reservdelar mot uppvisande av giltigt medlem-
skort i Svenska Saabklubben.

ANA Trollhättan AB Tel. 0520-47 27 00
Kardanvägen. 18, Box 921   46129 Trollhättan 

Top n´Trim Shop i Helsingborg 
Top n´Trim erbjuder bland annat många olika typer av 

lister till din Saab. Saabklubbens medlemmar erhåller 15% 
på material. Top n´Trim Shop Rundgången 10  254 52 Hel-
singborg Tel. 042-20 09 69 www.topntrim.nu

CardYourCar
CardYourCar erbjuder ett stort antal Saab-relaterade 

produkter. De har den officiella SaabsUnited-shopen 
och är officiell återförsäljare av Hirsch. Saabklubbens 
medlemmar har 10 % rabatt på samtliga artiklar (för-
utom kampanjprodukter). För att ta del av rabatten, 
ange klub3df761dpa vid beställning

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.

Läderspecialisten
Läderspecialisten säljer lädervårdsprodukter från Furni-

ture Clinic. Produkterna används för rengöring, fläckbort-
tagning och reparation av läder, läderfärger m.m. Saabklub-
bens medlemmar erhåller 15 % rabatt vid angivande av kod 
“saabklubb” vid beställning: 

Rennsport Haus Sweden
Saabklubbens medlemmar erhåller 5-10% rabatt på det 

flesta delarna till SAAB om inte annan rabattsats står an-
given.Beställningar görs via telefon eller mail. Glöm inte 
att ange ditt medlemsnummer. Hemsida: rennsporthaus.se

Email: info@rennsporthaus.se Tel. +46(0)73-0921928

Ekman Bil&Båt AB på Värmdö
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt, vid upp-

visande av giltigt medlemskort.

Maptun Performance AB
Maptun utvecklar och tillhandahåller uppgraderad 

mjukvara samt trim- och originaldelar till nyare modeller 
av Saab. Medlemmar erhåller rabatt vid registrering på 
denna sida: https://www.maptun.com/se/ Maptun Parts – 
Svenska Saabklubben. Ange följande kod vid registrering: 
” SSK2015MT ”

Förmåner
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytillverkade 

delar ur Sonettklubbens reservdelslager
http://www.sonettclub.se/
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Säljes
NOS delar till 2-takt.

4 st drivknutsgummi.
 
1 st plåtkåpa inre med mutterstycke
 
Pris med frakt inom svergie  550 kronor
Thord Lindberg  0703376657
thord-lindberg@tele2,se
thord-lindberg@hotmail.com

SAAB V4 1967
Mycket fint objekt som endast gått 4700 mil.Röd
Jag hade igång den för två år sedan ock körde lite.
Stått inomhus på logen i många år. Jättefin inred-
ning.
Jag är andre ägaren och har koll på historiken.
 
Snobbringar
Avgastass
Två plädar
Tackräcke
Sommar o vinterhjul 
 
Pris: 17 000 kr
 
Olle Bengtsson ( Gästrikland )
070 761 47 45
0290 420 67

Saab 96 V4  årsmodell 1976
Nybesiktad, rostfri, har drag. 
Motor och växellåda fungerar bra,
Tre tidigare ägare, Mätarställning 10 500 mil,
Diverse delar följer med, nervös tankmätare, som-
mar och vinterhjul,

Prislista 2015 sjunger på sista versen, och det firar 
vi med att ge ut nyhetsblad nr:4.

Jag har lite nytt till nyhetsbladet bl.a framhjulslager 
( SKF ) passande 2T/V4, stötdämpare 2T/V4 både 
som olja och gas,lamellcentrum till V4 med sex 
fjädrar, ventiltryckare STD till V4, kopplingsslang 
V4 69 - 80. och ett antal nya detaljer till både 2T 
och V4.

Intresserad? Prova min prislista den blir din för 60:- 
och du får en rejäl stunds läsning för pengarna. Sätt 
in dem på mitt plusgiro 475 06 59 - 7 eller sänd mig 
tre selma i ett kuvert, i båda fallen glöm inte ditt 
namn och adress.
Har du en fråga eller vill beställa från listan så ring 
mig eller skicka ett mail. 

Mvh Karl-Anders

Saab 96 V 4 1975
Mätarställning 12 000 mil, Nylackad, Ny klädsel,.
Pulverlackade fälgar och nya däck.
Ny koppling samt nyligen underredsbehandlad.

Pris: 45.000:- 

Birger Olsson
Kyrkogatan 4
794 30 Orsa
070 - 397 49 70

Priside: 25000kr
finns utanför Karlstad.
jerry jansson.  0767258029.

Köpes
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Önskas köpa drag till saab v4 mindre defekter inget 
hinder
Jan-Erik Karlsson Medlems nr 4011 
Tel 0706622981  Jkar1@spray.se



Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9112
242 97 HÖRBY
0415 - 40 22

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

Gotlandssektion
Björn Askengren
Roma Busarve 638
622 54 Romakloster
0498-50038 / 0704-298278
Askengren@telia.com

Saab Stockholm
Jonathan Sulo
070-564 30 40

Gästrikland
Martin Agstam
026 - 12 91 26

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

Norrlandssektionen
Thomas Ramsell
070 - 312 43 39

Vi fortsätter med träffarna på Bialitt andra 
torsdagen i månaden kl 1800. Träffarna kan 

innehålla föredrag, videovis-
ning eller bara en träff bland 

Saabentusiaster. 
För uppdaterad info se http://

skane.saabklubben.nu
Välkommna  Styrelsen

Vi träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en 
onsdagskväll i månaden och vilket i höst blir onsda-

gen den 14 Oktober, 11 November 
samt den 9 December. 

För uppdaterad information
 se: norrland.saabklubben.se

Välkommna styrelsen

Internationella Saabträffen 2016 
För ytterligare information: http://intsaab2016.com

Arbetet med Internationella Saabträffen 12-14 Augusti 2016 går framåt i rätt takt och det kommer 
att bli en fantastisk upplevelse för våra långväga gäster.  Jag fick uppdraget av nya styrelsen i våras att 
samordna organisationen kring eventet och det är verkligen en unik chans för oss i Saabs hemland att 
visa upp en annan sida av märkets historia! 

Lars Mårtensson med flera har under föregående 
år lagt en bra grund kring eventets upplägg som vi 
kan bygga vidare på och klä upp med aktiviteter. Det 
tackar vi för!

Sommaren har mest gått åt till att verifiera upplägget 
i tid och rum, säkra upp kontakter och boka upp alla 
nyckelresurser vi är beroende av. I augusti kunde vi där-
för med stolthet närvara vid det Norska IntSaab 2015 
och marknadsföra oss med en tryckt välkomstbroschyr 
(som ni kan hitta som PDF-fil på www.intsaab2016.se)

Nu under hösten börjar arbetet med att tajta åt ra-
marna och sätta budget samt styra upp avtal med alla 
leverantörer. Därutöver behöver de olika aktiviteterna 
sorteras, prioriteras och detaljplaneras. Jag satt ihop en 
organisations struktur vi ska använda inför och under 
arrangemanget för att underlätta vårt arbete. I samband 
med marknaden i Norrköping föreläste jag kring och 
den kommer även att presenteras via forumet. Syftet är 
att styra arbetet kring roller och funktioner istället för 

enstaka personer.  Vill man jobba med arrangemanget 
IntSaab 2016 finns det därför lagom stora arbetspaket 
att ta tag i under alla etapper. Hör av dig!

Vid själva genomförandet kommer vi att behöva funk-
tionärer för de olika aktiviteterna. Många uppgifter är 
mycket enkla att utföra. Har ni familj/vänner som vill 
göra en insats ett par timmar för att evenemanget skall 
flyta på bra så är vi mycket tacksamma.

Registeringen för IntSaab 2016 kommer att öppna i 
januari 2016. Då kan man köpa sin evenemangsbiljett 
och boka ”IntSaab-reserverat” boende i Vadstena. 

I nästa Bakruta kommer det att presenteras mer in-
formation. Fram tills dess är det på www.intsaab2016.
se och genom Saabklubbens forum man kan hitta mer 
uppgifter. 

Vill man kontakta mig finns jag att nå via info@
intsaab2016.com eller mobil 0706 552211

Hälsningar
/D. Ström

50 BAKRUTAN 3-201550



5050

Nya Medlemmar hälsas välkomna !
Adam Båtstedt Strömstad

Aksel Elbe-
aek

Larsen Faxe Ladep-
lads

Alexander Lindhe Örebro

Alf Stigsson Uppsala

Allan Bergström 77142

Anders Laakakoski Karlsborgs-
verken

Anders Olofsson Växjö

Anders Hult Sunne

Anders Backe Billesholm

Anders Persson Gästrike-
Hammarby

Anders Forsberg Eslöv

André Hermansson Hedemora

André Lindén Skene

André Johansson Knäred

Andreas Edstam Skoghall

Anna Claesson Skene

Anneli Magnusson Karlstad

Anton Andersson Farsta

Auto En Restau-
ratie

Varsseveld

Bach Tron Vännäs

Bengt Nilsson Matfors

Birger Olsen Mysen

Björn Olsson Lund

Björn Jönsson Ystad

Björn Sundström Älvsjö

Björn HA-
rald

Hjelme Ålesund

Bo Karlsson Växjö

Bo Bogheim Asarum

Bosse Johansson Mariestad

Börre Lunde Volda

Carina Sundberg Hudiksvall

Carl Johan Linnér Habo

Christer Lexén Stora Le-
vene

Christophe Albig Karben

Claus-Dieter Haase Hamburg

Conny Odengrund Örsundsbro

Daniel Jönsson Åkersberga

Daniel Andreasson Alingsås

Daniel Mattsson Lerm

Daniel Degerrot Aranäsvall

Daniel Regnér Vänersborg

Daniel Sunesson Stockholm

David Hall Sollentuna

David Örtenvik Linköping

Detlef Neitz Unna

Ditmar Neuman Essen

Edgar Poellmann Wien

Eldar Embretsson Drevsjö

Elias Eklund Bräcke

Eric Kustberg Visingsö

Eric Gillon Courbevoie

Erik Franssen Katrine-
holm

Erik Svendsen Svinndal

Erik Paulsson Klippan

Erik Halldorf Karlskoga

Eva Munne Lund

Evonne Pettersson Tungelsta

Felix Johansson Vimmerby

Frank Rognstad 67040

Freddie Förster Linköping

Fredrik Pettersson Insjön

Fredrik Höglund Hammarö

Fredrik Jansson Alunda

Fredrik Ehrenholm Åkersberga

Fredrik Lindquist Nås

Fredrik Johansson Mjölby

Gert Klapp Lomma

Gerth Bonde Nilsson Hörby

Gunnar Olsson Årjäng

Gustav Andersson Strömsberg 
Bruk

Göran Lund Kungsbacka

Göran Olsson Töreboda

Gösta Rolf Tullinge

Göte Nygren Vintrosa

Hans Johansson Karlskrona

Harald Faugstad Stavern

Henrik Kjellman Arvika

Henrik Jansson 
Söderberg

Sörberge

Henrik Brenander Agnesberg

Håkan Johansson Bräcke

Håkan Åkesson Höör

Håkan Krondahl Klagstorp

Håkon Hobaek Oslo

Igancio Vivancos Austin

Ingemar Roosberg Brantevik

Iver Faukstad Nedre 
Heidal

Jan Viderholm Gagnef

Jan Kanto Haparanda

Jan Levin Malung

Jan-Erik Rönnlund Umeå

Jan-Ludvig Liljeson Djurholm

Janne Järvinen Eskilstuna

Jan-Olof Törnvall Gusselby

Jan-Åke Ewenberg Trollhättan

Jesper Olsson Trelleborg

Jim Hermansson Väja

Joachim Wanrup Upplands 
Väsby

Joar Breivil Dalen

Johan Haanpää Västerås

Johan Elfsrand Märsta

Johan Hansson Uppsala

Johan Mattsson Stockholm

Johan Olofsson Östersund

Johan Gränsgärd Järbo

Johnny Skoglund Gamleby

Jon Nordvall Hudiksvall

Jonas Hermansson Veddige

Jonas Cederblad Eskilstuna

Jonas Andersson Skövde

Jonas Salomon Bandhagen

Jonas Stridh Mörrum

Jonas Andersson Märsta

Jonatan Finné Västra 
Frölunda

Jonatan Broberg Lagan

Jonathan Gunnarsson Vimmerby

Juha Reini Karstula

Jurgen Zimmermann Hamburg

Jörgen Larsson Malung

Jörgen Andersson Varberg

Karl-Åke Isaksson Sollentuna

Katrin Mörck Stockholm

Kennth Nöjd Farsta

Kenth Andersson Fjällbacka

Kjell Eriksson Stora 
Skedvi

Kjell Dagerud Hållsta

Krister Forsberg Linköping

Kristian Axberg Nässjö

Kristoffer Thörtjesson Ryd

Kristoffer Stålhammar Ludvika

Lars Björkman Eskilstuna

Lars F tö Höganäs

Lars-Gunnar Andersson Karlstad

Leif Salander Storfors

Leif Wikström Västerås

Lena Josefsson Uddevalla

Lena Stridh Mörrum

Lena Christensen Bua

Lennart Nilsson Svedala

Lennie Edman Ter-
ning

Ludvika

Lorenz Larsson Torpsham-
mar

Lorin  
Mayer

Nordström Köping

Lucas Axman Östra Ryd

Lutz Edelbrock Katrine-
holm

Magnus Enorsson Vargön

Magnus Svänson Göteborg

Magnus Gunnervik Alafors

Magnus Högberg Alvesta

Magnus Bolinder Hjärup

Magnus Frodig Vimmerby

Marcus Jonasson Varberg

Marja Sorvari Hindås

Martin Håheim Sandnes

Martin Wallin Tibro

Mats Petersson Nässjö

Mats Bergholm Nacka

Mats Lormen Falkenberg

Mats Persson Karlstad

Mats Sundqvist Sundsvall

Mats Larsson Munka-
Ljungby

Matthias Georg Waldenbuch

Mattias Becker Lahr

Mattias Lundgren Uppsala

Mattias Bjökdahl Finspång

Mattias Skoglund Hoting

Maurice Gunderson Orinda Cali-
fonia

Mauritz Christensson Fjärås

Mia Westin Västerås

Micael Hernsröm Färlöv

Michael Dahlsten Forshaga

Michael Larsen Gentofte

Michael Thunström Tyresö

Michael Mareti Köpenhamn

Mikael Blixt Skara

Morgan Hedlund Torslanda

Moritz Breibach Sorsele

Niclas Karlsson Kristine-
hamn

Niklas Lindqvist Göteborg

Nils Hertzberg Harads

Ola Axelsson Ystad

Olav 
Midtsian

Salater Levanger

Ottar Magnus Sollentuna

Ove Gidlund Örnskölds-
vik

Patrik Nilsson Grums

Paul Courtenay Oslo

Peder Larsson Umeå

Peo Gertsson Ystad

Per Flodin Ludvika

Per Persson Trollhättan

Per-Erik Törner Rimbo

Per-Erik Ljungblom Helsingborg

Per-Olof Kinnunen Haparanda

Per-Plof Wastesson Söderkö-
ping

Peter Starandberg Knivsta

Peter Ryd Sollentuna

Peter Jacobsson Brålanda

Peter Karlssson Östersund

Petr Koudiner Köpenhamn

Przemgslav Palka Nissafors

Ragnar Olegård Göteborg

Rasmus Bjarnhagen Luleå

Richard Gr n Hallstaham-
mar

Rickard Möller Vellinge

Robert Eriksson Helsingborg

Robert Löthman Solna

Robin Johansson Mönsterås

Roger Åhgren Västerås

Roger Moberg Njutånger

Roger Söderlind Örnskölds-
vik

Roger Norberg Lavsjö

Roland Kristoffers-
son

Sveg

Roland Bengtsson Hörby

Rolf Lundberg Norrfjärden

Roman Teplov Lappeen-
ranta South-
Krelia

Ronny Andersson Umeå

SAAB 
Museum 
Kempin A

Anton   Wil-
ma Kempin

Aalten

Sampo Vanne Helsingfors

Simon Nilsson Vargön

Sixten Widholm Växjö

Sofie Svensson Västerås

Staffan Ström Täby

Staffan Ek Landvetter

Stefan Ståhlbom Örebro

Stefan Svensson Tormestorp

Stefan Karlsson Visby

Stefan Gustafsson Jönåker

Steffen Wirth M nchen

Sten Edlind Ås

Stig Ljung Skillingaryd

Sune Roland Alm Malmö

Svante Andersson Hallstavik

Sven Johansson Götene

Sven-Olle Strömqvist Rörvik

Sven-Åke Lagerkvist Köping

Sören Sjögren Västerås

Sören Sandered Haugesund

Therése Lisell Skurup

Tim Thomas Exter 
Devon

Tobias Sundblad Karlskrona

Tomas Sandberg Strömsund

Tommie Nylund Holmsund

Tommy Flising Västra 
Frölunda

Tony Backlund Lit

Ulf Simonson Boden

Ulrik Hansson Stockholm

Uwe Koser Köschinh

Uwe Seidel Albstadt

Uwe Raupach Hamburg

Valmino Wåhlsjö Borlänge

Viktor Gustavsson Arboga

William Karlsson Skinnskat-
teberg

Yesun 
Erdene

Holmström Örebro

Yvonne Johansson Hässleholm

Åke Nilsson Lund

Eva Gustavsson Jönåker




