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En enklare och bättre medlemshantering

Med tanke på turerna kring Saabs biltillverkning så skulle man kunna tro att folk överger Saab som 
bilmärke. Men icke. Intresset för Saab och engagemanget för dess många olika bilmodeller är fortsatt 
stort, vilket tydligt framgår i Svenska Saabklubbens tillväxt.

Saabklubben växer nämligen som aldrig förr. Un-
dertecknad blev medlem i klubben för knappt fyra år 
sedan. Därefter har vi ökat med över 1 500 nya med-
lemmar. I dagsläget har vi över 3 200 aktiva medlem-
mar och tillväxten ökar konstant.

Detta är glädjande, då det ger Saabklubben möjlighet 
att engagera sig ännu mer i Saabrelaterade aktiviteter 
på lokal, nationell och internationell nivå. Vi kan även 
fortsätta utveckla vår reservdelsverksamhet och hålla 
fler Saabar rullande ute på vägarna.

Det finns dock två sidor av detta mynt.

Saabklubbens IT-verksamhet, med vår hemsida, 
forum, webbshop m.m., har inte varit anpassad för 
denna tillväxt. Det har varit extra tydligt i vår re-
servdelsverksamhet, där mycket tid läggs på onödig 
administration tack vare undermåliga system. Jan och 
Helena gör trots det en otrolig insats där.

I skrivande stund arbetar jag med att byta tekniskt 
system för vår medlemshantering. Medlemshante-
ringen är kärnan i vår IT-verksamhet och när bytet av 
detta är klart, samt vår nya webbshop är på plats, så 
kommer man som enskild medlem bara ha en (person-
lig) användare för hela vår IT-verksamhet.

Den personliga användaren är den som man har för 
diskussioner med i vårt forum. Med samma användare 
ska man även komma åt medlemsspecifik information, 
som tidigare nummer av Bakrutan, färgrecept och 
rabattkoder. Till sist gäller då även denna användare 
när man beställer reservdelar hos oss.

Den nya medlemshanteringen kommer även under-
lätta arbetet för vår medlemsansvarige, Anna. Hon har 
likaså dragit ett tungt lass med administration i gamla 
system. Nu kommer mycket skötas automatiskt, vilket 
även avlastar henne. Och Anna ska likaså ha en stor 
eloge för sina insatser här.

Blir det för tekniskt nu tycker ni?

Då ska jag berätta om ett besök jag gjorde hos vår 
lokalsektion i Skåne tidigare. Där höll jag en presen-
tation av det nya systemet, med dess många fördelar 
genom automatisering osv. Alla på plats lyssnade noga. 
När jag var klar frågade jag om det fanns några frågor. 
Och en fråga fick jag:

”- Kommer man fortfarande kunna ringa till Janne 
och beställa delar?”

Och ja, EXAKT SÅ ska det fortsatt även fungera. Det 
nya systemet kommer ge Saabklubbens funktionärer 
och medarbetare mer tid över till medlemmarna. Om 
man inte vill bli teknisk så måste man inte det. Men 
om man vill dra större nytta av tekniken som medlem 
så kommer det vara möjligt.

Nu sker som bekant arbetet med Saabklubben på 
ideell basis och för en småbarnsförälder är tidsupp-
skattning inte alltid så enkelt, men målsättningen är att 
den nya medlemshanteringen och den nya webbshopen 
ska vara på plats till stundande årsmöte.

Uteblivna medlemskort i detta 
nummer av Bakrutan

Det är med anledning av arbetet med den nya med-
lemshanteringen som årets medlemskort inte skickas 
ut med detta nummer av Bakrutan. Medlemskortet 
kommer istället till nästa nummer (Bakrutan 2016-
02). Så om du inte har betalt din medlemsavgift för 
2016 - se då till att göra det nu!

De av er nya medlemmar som saknar introduktions-
utskicket kommer att få detta så snart som medlems-
registret åter är i drift.

Svenska Saabklubbens styrelse
gm Jonathan Sulo
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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 2,   17 April.

   Nr 3,   21 Augusti
       Nr 4,    6 November

I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.

- Saabklubbens årsmöte 
2016 videosänds på nätet

Nu bör man som medlem i Saabklubben främst 
delta på vårt årsmöte i Trollhättan, men om man 
inte har möjlighet att närvara på plats så kommer 
vi att videosända årsmötet på nätet. Som medlem 
kan man följa årsmötet och ställa frågor via vi-
deosändningen, men inte delta i voteringar (enligt 
våra stadgar).

För att ta del av videosändningen, besök följande adress: 
http://arsmote2016.saabklubben.se

Videosändningen kommer att vara lösenordsskyddad, med 
det lösenord som återfinns på sida 44 i detta nummer av 
Bakrutan. Vidare information återfinns på adressen ovan.

Detta är första gången som vi videosänder ett årsmöte så 
ni får ha överseende med eventuella tekniska missöden. För 
videosändningen anlitas dock en seriös svensk videotjänst 
(så det är svenska menyer osv.). Sändningen ska fungera 
med både datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Vid eventuella frågor om videosändningen, kontakta gärna 
webbmaster@saabklubben.se.

Webbmaster Jonathan Sulo

Årsmötesdeltagande från 
Umeå 2016

I år kommer det att ges en möjlighet att delta i 
Svenska Saabkubbens årsmöte på videolänk från 
Umeå. Detta betyder att de medlemmar som uppsöker 
vår lätttillgängliga klubblokal på Storgatan i Umeå får 
möjlighet att både se, höra, och delta i eventuella 
omröstningar på det ordinarie årsmötet i Trollhättan.

Detta givetvis under förutsättning att det tekniska 
fungerar men för i år har vi gott hopp. Sistaminu-
teninfo kan ni se på vår hemsida http://saabklubben.
se/norrland/

Vidare frågor runt detta besvaras av undertecknad 
eller Norrlandssektionens ordförande Tomas Ramsell

Webbmaster Svenska Saabklubbens Norrlandssektion 
Anders Johansson



Öppettider:
Tisdagar: 
Telefonöppet mellan kl: 
13.00-16.00
Öppet för besök mellan 
kl: 16.00-18.00

Onsdagar: 
Telefonöppet mellan kl: 
15.00-18.00
Öppet för besök mellan 
kl: 17.00-20.00

Torsdagar: 
Telefonöppet mellan kl: 
13.00-17.00

Övriga dagar o tider nås 
vi per mail. 

Nytillverkat
Pinne, dörrstopp
Art.nr: 712574
Passar till: 93F,95,96 1960-1980 
Pris: 40:-/

Stänkskydd, bak
Art.nr: 723605
Passar till: 92 1950-1956, 93 
1956-1960, 95 1960-1971
Pris: 425:-/st

Gummige-
nomföring
Art.nr: 715655
Passar till: 
93,95,96 
1956-1963 
Manöverkabel 

Konpinne
Art.nr: 731723
Passar till: 93,95,96,99,900 1956-
1980 Växelstångsknut. 
Pris: 75:-/st

Bromssköld, fram 
Art.nr: 717748
Passar till: 96 1962-1966 Saab 
Sport och Monte-Carlo
Nytt pris: 495:-/st

Prisjustering

Bromssköld, fram 
Art.nr: 732804
Passar till: 95,96 1967-1980
Nytt pris: 395:-/st

Bromstrumma Bak
Art.nr: 719974
Passar till: 96 Sport och Monte-
Carlo 1962-1966
Nytt pris: 1750:-/st

Tändspole-Torpedvägg
Pris: 390:-/st
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Hans Willebrand Tel: 0480-330 56

Reservdelar & Klubbshop

Telefonnummer till reservdelsverksamheten: 073-03 69 480 
Mejladressen är reservdelar@saabklubben.se
Materialförvaltare Håkan Larsson Tel: 0504-100 22 
Mejl: klubbshop@saabklubben.se

Jan Karlsson 
Bangårdsv. 4 D 
656 71 Skattkärr

Emblem, motorhuv och bagage-
rumsdörr
Art.nr: 826246
Passar till: 99 Turbo 1978 
Pris: 750:-/st



Saabklubben ordnar en reservdelsmarknad i vår

Lördagen den 21.a Maj 2016 ska ni boka in för en trevlig dag vid Svenska Saabklubbens reservdels-
lager i Skattkärr där vi kommer att ha försäljning från vårt lager, vi kommer att ha bra priser på 
utvalda delar, både på nytt och begagnat.

Beställ gärna delar som ni är i behov utav i förväg genom vår webshop eller per mail/tfn så kan ni hämta ut 
dem på plats. 

Om ni vill sälja delar själva så är ni välkomna att göra det, 200:- är kostnaden och den betalas på plats. 

Vi har inte obegränsat med utrymme på gården så vi vill ha in er anmälan senast den 2016-04-30 om ni vill 
vara säker på att få en säljplats. 
Bokning görs per mail: reservdelar@saabklubben.se eller per telefon: 073-036 94 80 

Vi kommer att köra igång grillen vid 12-tiden där ni kan köpa hamburgare och korv,kaffe, saft, fika finns 
också att köpa. 

Kl 08.30 öppnar vi för säljare
Kl 10.00 öppnar vi för besökare
Kl 16.00 Stänger Marknaden

Plats: Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr

Välkomen SSK Reservdelsverksamhet

Tillfälligt erbjudande!
Saabklubben kan erbjuda klädsel-
tyg original till Saab 95,96 1962-
1967 (ej Sport eller Monte-Carlo) 
i färgerna: Rött och Brunt, dock i 
begränsat antal. 

Beställningar görs per mail eller 
per telefon till Saabklubbens 
reservdelslager, kommer ej att 
finnas som artikel i webshoppen. 

Art.nr: 734579-1    Klädseltyg 1st 
Framstol, Färg: Rött. 595:-

Art.nr: 734579-4    Klädseltyg 1st 
Framstol, Färg: Brunt 595:-

Art.nr: 734579-2    Klädseltyg 
96 alla säten o sidopaneler, Färg: 
Rött 2495:-

Art.nr: 734579-5    Klädseltyg 
96 alla säten o sidopaneler, Färg: 
Brunt: 2495:-

Art.nr: 734579-3    Klädseltyg 
95 alla säten o sidopaneler, Färg: 
Rött 2595:-

Art.nr: 734579-6    Klädseltyg 
95 alla säten o sidopaneler, Färg: 
Brunt 2595:-
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Auktion årsmötet 2016

Info om bilen: 
Motor 2,0L 

95 Hk  4-växlad

Kaross: 2 drs
Färg: Ambragul Y8

EMS instrumentering 
(1972 års-modell, Vita tecken)

Framstolar och baksäte är bytt till 1975-76 års-
modell    Inredningens Färg: Lejongul

Miltal okänt
Fungerar bra i Motor o Växellåda

Bra sommardäck 6-7 mm

Ej mycket rost då bilen gått i många år i Norrland, 
är ett mycket bra o lätt objekt om man vill renovera 

den till finbil. 
Bilen kommer att vara besiktigad och 

körbar när auktionen hålls.Om möjligt skall den 
också tas med efter auktionen. 

Utropspris: 2000:- 

Saabklubben kommer att hålla en auk-
tion på en Saab 99 1973 2,0L som klub-
ben fått i gåva efter att årsmötet avslutats 
i Trollhättan. 
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  Svenska Saabklubbens 
årsmöte 2016

Kallelse

Nu är det åter dags för årsmöte !

Huvudplats: Saab car museum i Trollhättan
Sekundär plats: UVS kansli, Storgatan 67 i Umeå (ansvarig norrlandssektionen) . Mötet kommer att 

videosändas till norrland och de som närvarar räknas som närvarande på årsmötet. Övriga medlem-
mar kommer att ges möjlighet att se årsmötet på webben men ej räknas som deltagare och får ej rösta.

När: Lördagen den 19 Mars 2016 med början kl 12.

Vi gör som vanligt en kontroll av medlemskapet vid insläppet till mötet, så ta med ditt medlemskort 
eller ditt medlemsnummer! Detta gäller alla platser.

Årsmöteshandlingar kommer att tillgängliggöras på vår hemsida bakom medlemsinloggning under 
”medlemmar”, senast två veckor innan mötet. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet men gärna tidigare så att vi får tid 
att behandla dem inför mötet.

Sedvanlig marknad hålls efter mötet. 
 

Välkomna!
önskar Styrelsen
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Reservdelar Årsmötet

Om ni behöver ha reservdelar till era Saabar levererade till Årsmötet i Trollhättan 2016 så är det bara förbe-
ställning av delar som är aktuellt det här året. 

Vi kommer inte att ha någon försäljning på plats utan bara leverans av förbeställda delar.

Beställningar via webshop, gör en notering i meddelande rutan ” Årsmöte 2016” då levereras delarna efter 
årsmötet till er och faktura är bifogad tillsammans med reservdelarna. 

Förbeställningar kan också göras via mail: reservdelar@saabklubben.se och per tfn: 073- 036 94 80.

Leverans av reservdelarna görs efter årsmötets slut på parkeringen utanför museumet. 

Välkomna

SSK Reservdelsverksamhet. 



Saab 900 cab från1986 
Detta är en historia om en 30 år gammal bil och en dröm som blir verklighet!

Det är nog en 20 år sedan jag satt med ett exemplar av Motorbörsen i min hand och mitt i tidningen 
höjdes min puls rejält, den första Saab 900 cab från 1986 som jag sett fanns på bild mitt framför mig. 
Vit var den och med ett rejält antal mil på mätaren så ansåg säljaren att det var ett renoveringsobjekt 
som skulle kräva sin man eller kvinna, för att renoveras till sin forna glans. Funderade och hjärtat sa ja, 
men förnuftet sa nej och så blev det. Inget samtal och ingen affär. 

speciellt imponerad. ”Ska du importera en Saab Cab 
från USA?”, det ser bättre ut skrivet än vad det lät över 
telefonen. Fick  noga beskriva varför just denna bil, 
tillverkad i Finland och exporterad till USA var värd 
mödan att importera till Sverige. 

379 tillverkade
Från Januari 1986 till Juli samma år tillverkades det 

totalt 379 exemplar av den första serietillverkade Saab 
Cabben. 350st blev tilldelade återförsäljare i USA och 
exporterades. Totalt tillverkades det över 48.000 st 
klassiska 900 cabbar och de blev en så stor framgång 
att det 1987 var över 1 års väntetid. Alla bilarna läm-
nade fabriken med 16v turbomotorer. De flesta var 

Under åren har jag funderat över denna unika bil och 
ångrat mig många gånger för att jag inte den gången 
kastade mig över telefonen, en tegelsten vid namn 
Mobira som lystrade till det gamla 450 nätet och över 
en knastrande linje ropat att denna bil ska jag köpa 
och det nu. Som tur är tar historien inte slut här utan 
2014 var året när jag skulle få se nästa Saab 900 cab 
från 1986 och denna gång stod den parkerad på ett 
industriområde i Denver, USA. 

Denna gång fanns ingen tvekan och direkt jag såg 
den på Facebook delade annonsen från en kamrat så 
kastade jag mig över telefonen och ringde min farbror 
i Göteborg. Han har en del kontakter i USA och jag 
gav honom ordern att ”köp den bilen för den måste 
bli min!”. Rösten på andra sidan telefonen lät inte 
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Affären
Efter denna genomgång om varför man skulle im-

portera en Saab från USA till Sverige, saknade min 
släkting inga argument annat än att klockan i Denver 
var strax efter 03:00 på natten och att säljaren troligen 
låg och sov, men att han skulle skicka ett mail och 
förklara att bilen var såld om säljaren var seriös. Efter 
en 30 minuter får jag ett samtal där det förklaras att jag 
numera är ägare till en gammal Saab cab. 

Säljaren vid namn Jerry Danner, sade sig ha en Saab 
verkstad i Denver med 17  anställda. Det hördes på 
min farbror att han inte riktigt trodde på hans historia 
och skrattade gott åt den Amerikanska ”Hill Billieyn” 
som han kallade honom för. Men Jerry var väldigt se-
riös och dessa ord har han fått tugga på några gånger 
vid detta laget. Jerry var otroligt lättsam och visade 
sig vara ordförande i  Saab club of North America. 
Han hade tillsammans med Tom Nelson hämtat bilen 
i Laramie,  Wyoming för att den skulle säljas till en 
annan klubbmedlem och renoveras i USA. 

Av olika anledningar så blev det inte verklighet och 
bilen lades ut till försäljning på Craiglist.Org. Den 
verkliga ägaren och säljaren var Glenn Duncan som 
köpt bilen i Augusti 1986 och kört den i många härliga 
mil på sommaren, men sannolikt även vintertid efter-
som det vid ankomsten till Sverige låg inte mindre än 
2 isskrapor i bilen. Bilen hade stått ett antal år på en 

bakgård i Laramie, Wyoming och enligt utsago fanns 
det en önskan om att renovera bilen, men dålig hälsa 
satte dessvärre stopp för dessa planer. I slutet av Okto-
ber 2014 var hon min och skulle få påbörja en lång och 
strävsam resa över världshaven och hem till Sverige.

Leverans
Det blev en lång väntan och den fick vänta på sin 

resa mot Los Angeles ända tills Januari 2015. Den 
blev lastad på en biltransport och via Las Vegas le-
vererades den till hamnen. Efter en lång väntan så 
fick jag den 28:e April 2015 för första gången känna 
på det som så länge hade funnits i mina tankar. Den 
Saab cab från 1986, tillverkad i Maj med ett stort G i 
chassienumret. Vid en närmare inspektion så visade 
det sig att den var helt rostfri men använd som en bil 
ska göras. Den är sliten i inredningen och har något 
jordfel. Vid skrivande stund så har jag inte försökt att 
starta den. Men den har fått hedersplats i garaget och 
förhoppningsvis så ska det åkas ned cabbat nästa som-
mar och lagom till bilens 30års jubileum.

Text & foto Mikael Fjellstedt 
Foto USA Jerry Danner och Tom Nelson 

silvermetallic men det fanns 
några vita och röda. De leve-
rerades med såväl manuell och 
automatlåda. Orsaken till att så 
många bilar hamnade i USA 
var en önskan från den ame-
rikanska säljorganisationen 
att det skulle påbörjas en till-
verkning av Saab convertible 
för att möta den Amerikanska 
marknadens efterfrågan. Bilen 
presenterade på Geneves stora 
bilutställning redan 1983. 
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Saab i USA – Från svenskt folkhe   m till intellektuell lyx i Amerika

Den svenska flygplanstillverkaren Saab, som efter andra världskriget började tillverka personbilar 
för att hitta nya kundgrupper efter det sinande behovet av krigsflygplan, är kanske mer känt än dess 
litenhet och bilindustriella obetydlighet borde ha möjliggjort. Denna iakttagelse är nog allra tydligast 
i den frihetstörstande supermakten USA, där vårt svenska folktransportmärke på sin höjd har utgjort 
någon tiondels promille av bilförsäljningen i USA men som samtidigt har åtnjutit en alldeles särskild, 
och hög, status.

Märkets produkter var från början helt anpassade för 
våra svenska förhållanden, avseende köparna och deras 
ekonomi såväl som våra vägar och vårt klimat. Den 
uppfinningsrika svenska industritraditionen gick dess-
utom som en genial, röd tråd genom de enkla bilarna, 
med raffinerad form inspirerad av flygplansvingar som 
gav lågt luftmotstånd och därmed hög toppfart trots låg 
effekt. Denna typ av sinnrik teknologi genomsyrade 
varje Saab-konstruktion i sin helhet, så till den grad 
att de trots sin teknologiska enkelhet vann internatio-
nella rallyn såväl som fick fäste hos en begränsad men 
med Saab-mått mätt stadig kundgrupp i ett kräset och 
välbärgat USA.

Anmärkningsvärt är att Saab från 1950-talet och fram 
till alldeles nyligen utgjorde en grundbult i den svenska 
folkhemsdrömmen och fungerade som folktransport 
nummer 2 (efter Volvo), medan det å andra sidan 
under samma tidsperiod utgjorde ett högst obskyrt 
kulturinslag och udda val för en liten skara av diverse 
intellektuella och välutbildade kundgrupper i USA. 

Kontrasten mellan de små tvåtakts-Saabarna och de 
V8-motoriserade, kromtyngda två-tonsmonster som de 
flesta bilköpare i USA försåg sig med under 50-talet 
är så gigantisk att det närmast blir komiskt.

Saab erövrar USA

Så hur upptäcktes dessa små nordiska folkvagnar i det 
V8-besudlade, kromälskande Amerika? Det var Saabs 
andra modell, Saab 93 med premiär i december 1955, 
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Saab i USA – Från svenskt folkhe   m till intellektuell lyx i Amerika
ventilationen samt den i allmänhet enkla och robusta 
konstruktionen. Dessutom upptäckte kunderna att 
Saabarna alltid startade hur kallt det än var, vilket 
möjliggjordes av en enkel motorkonstruktion med 
endast sju rörliga delar.

1957 såldes 1410 Saabar i USA vilket ska ha utgjort 
14 % av fabrikens totala försäljning det året. Vid slutet 
av 1959 hade totalt 12 000 Saabar sålts i USA och 
landet utgjorde därmed Saabs största exportmarknad 
innan decenniet var slut.

Kundgruppen utgjordes till största delen av liberala 
yrkesgrupper som läkare, advokater och universitets-
professorer, men även ingenjörer, sälj-chefer, anställda 
i flygindustrin och amatör-racerförare köpte Saab vid 
50-talets slut. Vid en studie utförd av University of 
Connecticut om vilka bilar universitetslärarna körde 
visade det sig att de enda som var mer liberala än Saab-
förarna var de som inte ägde någon bil alls!

USA-försäljningen ökade ytterligare med introduk-
tionen av V4-motorn i Saab 96 1967 (96:an med 2-takt 
kom 1960) i och med att prestanda och användarvän-
lighet ökade markant. 96-baserade sportbilen Sonett 
II (1966) och Sonett III (1970) hjälpte vidare till att 
förbättra Saabs sportiga image ytterligare.

Saab 99 & 900 – Sinnebilden av 
Saab skapas

som blev den första Saaben att exporteras till USA. 
Debuten skedde på bilsalongen i New York 1956 och 
uppmärksamheten som den lilla bilen fick kan förkla-
ras med det faktum att den kunde åka snålskjuts på de 
redan upparbetade exportkanaler till USA som Saab 
åtnjöt i rollen som respekterad flygplanstillverkare.

Saabs agent för flygplansdelar i New York, piloten 
Ralph Millet, blev trollbunden av de små bilarna och 
valdes sedermera till president för nybildade Saab 
Motor Inc. Man började med att sätta upp 15 Saab-
handlare runt om på östkusten och några månader efter 
New York-salongen -56 skeppades så de första 200 
bilarna över till USA.

Millets första drag för att få upp amerikanernas ögon 
för det helt okända Saab var att anmäla tre stycken 
Saab 93:or till The Great American Mountain Rally 
under allhelgonahelgen 1956. En av bilarna kördes 
av Saabs chefsingenjör Rolf Mellde och lyckligtvis 
(för Saab) snöade det friskt under loppets 200 mil, 
förhållanden som gjorde det mycket svårt för de 
övriga 60 deltagarna med främst amerikanska bilar. 
Ovädret gjorde att många bilar fick bryta och endast 
en amerikansk bil kom på plats topp 20. Vinnare blev 
en av Saabarna medan de andra två hamnade på sjätte 
respektive sjunde plats.

Rallysuccén gav den PR-skjuts man hade önskat och 
ryktet om Saabarnas förträfflighet spred sig bland de 
amerikanska bilentusiasterna. Den stora amerikanska 
biltidningen Road & Track skrev att “The performance 
has done more to win respect than a million dollars’ 
worth of advertising.” Och det var just anpassningen 
till svenska förhållanden som hade tagit 93:an till 
seger; framhjulsdriften, den effektiva värmen och 

1968 kom en helt ny Saab vilken var den första helt 
nya modellen sedan ur-Saaben 92. Den nya bilen var 
förstås Saab 99 som var en större och dyrare bil än den 
gamla 96:an för att på allvar ta upp kampen med främst 
Volvo och andra europeiska familjebilar. Givetvis var 
USA-marknaden fortsatt extremt viktig, kanske i ännu 
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högre grad än tidigare. Nu hade märket upparbetat ett 
rykte och en större bil med kraftfullare motor skulle 
förstås passa amerikanska Saab-spekulanter betydligt 
bättre.

Med Saab 99 introducerades ett helt nytt formspråk 
som skulle bli synonymt med märket för all framtid, 
särskilt i USA – den kraftigt välvda vindrutan, det 
långt framdragna taket, ”mussel-huven”, de hockey-
klubbformade bakre stolparna och den sluttande 
bakluckan, alla starka formelement som skulle skapa 
det nya Saab-språket. Ett annat signum som för alltid 
skulle etsas in i varumärket kom till 1974 års modell 
i form av halvkombiluckan i Saab 99 Combi Coupé.

99:an gjorde sig även känd för en hel del finurliga 
tekniska nymodigheter som strålkastartorkare, elek-
triska sätesvärmare, deformationsfria stötgångare och 
sidokrockskydd i dörrarna, uppfinningar som skulle 
frambringa märkets utomordentliga säkerhetsimage 
och vinna ännu fler liberala USA-familjers hjärtan. 
Mer flamboyanta värden kom i och med turbons intåg 
1978, en djärv utveckling som spädde på en redan spor-
tig image. Saab 99 Turbo var inte den första turbobilen 
på marknaden (Porsche och BMW var före) men det 
var den första turboladdade ”vanliga” familjebilen för 
rimliga pengar. Och mycket coolare än en Saab Turbo 

kunde en familjebil inte bli!

Med introduktionen av Saab 900 1978 var märkets 
status som avantgardisk, säker vinterbil grundmurat 
på den amerikanska marknaden. 900:n var dessutom 
ytterligare ett steg mot finare jaktmarker med förfinad 
teknik, större kaross och modernare, lyxigare interiör. 
Det verkliga lyckokastet kom dock 1986 med den 
öppna versionen, 900 Cabriolet, en ren nisch-bil som 
var klippt och skuren för de utåtriktade kaliforniska 
bilköparna som önskade sig något annorlunda och 
coolt. 900 Cabriolet var ett rent genidrag av Saabs 
ledning och succén var given.

Saab 900, som ju i själva verket var en kraftig vida-
reutveckling av den gamla 99:an från 1968, var dock 
knappast en helt modern bil, även om dess kompetens 
var slående med tanke på dess antika ursprung (så 
sent som 1989 utsågs en 900i till bästa svenska bil i 
Teknikens Värld!).

9000 – Saabkänslan tappas bort
Saab hade dock inte legat på latsidan utan lanserade 

en toppmodern större familjebil under 1984 – Saab 
9000. Inte lika välbyggd som en Volvo 740 men i allt 
annat en briljant bil med fantastiska vägegenskaper, 
utomordentliga innerutrymmen, en utsökt förarplats 
och överdådiga prestanda i Turbo-modellen. I Sverige 
blev den därmed välförtjänt en riktig storsäljare och låg 

Saab 900 med premiär 1978, här en Turbo med fyra 
dörrar och sedankaross från mitten av 80-talet. En älskad 
vagn i USA!
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länge långt uppe på försäljningslistan, och allt talade 
för att den borde ha blivit en hit även i USA.

Men succén uteblev och orsaken var helt enkelt att 
den såg tråkig ut, designen var fullständigt utslätad 
i jämförelse med den skarpa 900:n, ett faktum som 
inte ens det galna fartrekordet på Talladega-banan 
i Alabama 1986 kunde ändra på (där tre Saab 9000 
Turbo höll maxgas i 10.000 mil!). I en intervju med 
en Saab-handlare i Kalifornien utförd av Teknikens 
Värld någon gång vid skarven mellan 80- och 90-talet 
ges svar på tal om Saab 9000 som ansågs “iskall” på 
marknaden och som dessutom höll för dålig kvalitet 
för de kräsna amerikanska premiumkunderna. Säljaren 
berömde istället Saab 900 Cabriolet och efterlyste en 
ny Saab Sonett!

Moderna tider, moderna bilar
När sedan den klassiska 900:n lades ner under 1993 

såg det än mörkare ut. En ny 900 hade visserligen sett 
dagens ljus men den var baserad på ett ganska enkelt 
Opel Vectra-chassi som gav osofistikerat väguppträ-
dande och den nya 900:n höll dessutom till en början 
högst bristfällig kvalitet. Dess räddning var återigen 
en cabriolet-modell som hade högprioriterats av Saab 
och som visades redan under 1994, och de följande 
åren förbättrades också kvaliteten ordentligt. Men mer 
än en medelmåttig bil blev aldrig andra generationens 
Saab 900.

1997 ersattes den åldrande och vattenkammade Saab 
9000 av den betydligt mer ”Saabiga” och välbyggda 
9-5:an medan 900 (som bytt namn till 9-3 efter en 
facelift) byttes ut mot en helt ny modell 2002. Nya 
9-3 var ett lyckopiller att ratta men likt 9000 var den 
en slätstruken design. Att cabriolet-modellen kom ut 
på marknaden före kombin säger lite om hur viktig 
den var för USA-köparna. Nya 9-3 var dock knappast 
jordens åttonde underverk med sin ganska slätstrukna 
kaross och mötte hård konkurrens från mer namn-
kunniga konkurrenter som Audi A4, BMW 3-serie, 
Mercedes C-klass och Volvo S60.

Saab 9000 – en toppmodern bil från Saab men inte lika 
älskad som gamla 900!

Andra generationens Saab 900 med premiär 1993, en 
relativt medelmåttig vagn men både kompetent och populär i 
det för USA så viktiga Cabriolet-utförandet (som på bilden).
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Dessa trots allt hyfsat konkurrenskraftiga modeller 
såg till att hålla märket över ytan och såg till att Saab 
även fortsättningsvis kunde erbjuda de traditionella 
Saab-köparna fina produkter. Men med endast två 
modellserier på programmet var det början på slutet 
för det älskade svenska märket. GM:s satsningar var 
inte tillräckliga och efter den ekonomiska krisen 2008 
beslutade man att sälja den sargade biltillverkaren. Se-
dan vet vi alla hur det gick, Saab gick i konkurs 2011 
och de nya kinesiska ägarna har ännu inte fått fart på 
varken utveckling eller tillverkning.

Efter konkursen
Enligt uppgift ska det finnas cirka 450 000 Saabar i 

trafik USA och i området kring New York, New Jersey 
och Pennsylvania finns över 10 000 Saabägare. De 
amerikanska Saab-entusiasterna var en extremt hän-
given skara redan innan konkursen och med den blev 
de ännu mer trogna. En mycket levande klubbkultur är 

bevis på det, liksom de Saab-handlare som fortfarande 
saluför märket med framgång, med skillnaden att de 
inte kan leverera några nya bilar förstås.

Svenska Dagbladet intervjuade hösten 2014 en Saab-
handlare i Vermont norr om New York som fortfarande 
uteslutande ägnar sig åt Saab-bilar. Och det är i denna 
region som de svenska bilarna är som vanligast och en 
orsak till populariteten ska enligt säljaren vara att de 
klarar vintrarna så bra. Lagret av Saabar har aldrig ti-
digare varit större hos Crossway Saab i den lilla staden 
Montpelier och affärerna går utmärkt. Handlaren kan 
ta ut rejäla priser på de begagnade bilarna och under 
intervjun skymtas den nya modellen av Saab 9-5 från 
2011 med en prislapp på 25 000 dollar.

Amerikanska Automotive News intervjuade under 
hösten en annan Saab-handlare i New Jersey vars af-
färer också går lysande, och säljchefen där hävdar att 
Saab-kunderna är så lojala att de betalar mer för en 
begagnad Saab än för en ny Volvo!

Saab i Hollywood
Att Saab-bilar har figurerat flitigt i Hollywood-filmer 

genom historien har givetvis ökat medvetenheten om 
märket, och att de olika filmkaraktärerna kört just en 
Saab har givetvis varit fullständigt medvetna strategier 
från filmmakarnas sida.

Saabar har på ett eller annat sätt figurerat i hund-
ratals amerikanska filmer genom åren, till exempel 
kan jag inte glömma den mattgröna Saab 96 V4 som 
under någon sekund susar förbi kameran i en scen i 
det snygga 70-talsdramat The Ice Storm från 1997. 
Det är inget mer än en vacker detalj, men Saaben är 
liksom så perfekt inlagd i scenen som utspelar sig i 

Välbyggda och bekväma Saab 9-5 levde länge, ända från 1997 till 2010, innan en helt ny stor Saab visades. Men då 
var det för sent.

Nya Saab 9-5 visades hösten 2009, en alldeles utmärkt 
större premium-sedan som idag är enormt eftertraktad hos 
Saab-spekulanterna i USA.
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ett höstigt skogsparti med en smal landsväg ringlandes 
fram i bakgrunden. Dramat utspelar sig i ett mindre 
medelklassamhälle i Connecticut och settingen är 
intellektuell övre New England-medelklass. Saab-
scenen visar om inte annat att regissören Ang Lee har 
ett utsökt öga för detaljer!

författare (!) och universitetsprofessor (spelad av Den-
nis Quaid) en Saab 900, denna gång en vit 900 Sedan 
som givetvis är lika luggsliten som ovan nämna Holly-
wood-Saabar. Sidekicken och tillika Quaids rollfigurs 
bror spelas för övrigt av samma skådespelare som i 
Sideways. I filmen tvingas han skjutsa runt på Quaid 
då han har förlorat körkortet pga. sin hälsa. Vad härligt 
att få ratta så mycket klassisk Saab 900 på jobbet!

Den kanske mest kända föraren av en Saab 900 är 
dock komikern Jerry Seinfeld som genom större delen 
av den nio säsonger långa komediserien Seinfeld ägde 
en sådan. I början åkte han runt i en svart 900 Cabriolet 
ur den första generationen och efter ett tag bytte han 
till en svart 900 Cabriolet av den andra generationen. 
Ett avsnitt är för övrigt helt vikt åt när Jerry tillsam-
mans med sina vänner besöker en Saab-handlare i New 
York för att byta bil – till ännu en svart 900 Cabriolet!

Saab blir polisbil!
USA-anstruken Saab-kuriosa som kanske inte så 

många känner till är det faktum att polisen i Aspen, 
Colorado, tro det eller ej, körde Saab under 30 års 
tid 1974-2005! Denna egendomliga historia började 
med att de Ford Torino som Aspens polismyndighet 
körde under 60- och 70-talen ansågs inkapabla som 
polisfordon i den snörika skidorten. När så en mer 
liberal polischef tillsattes 1973 kunde de tunga, bak-
hjulsdrivna vagnarna bytas ut mot mer lämpliga, läs 
utländska, fordon.

Billy Crystal i full karriär i en Saab 96 V4 i Throw momma 
from the train

Om vi tar några exempel där en Saab har en mer 
central roll kommer jag att tänka på komedin Throw 
momma from the train från 1987, där Billy Crystal 
spelar en misslyckad författare. Själv kör han visserli-
gen en Thriumph TR6 medan hans lika liberale granne 
och Sidekick äger en väl använd, skogsgrön Saab 96 
V4 som Crystal mer eller mindre kvaddar under en 
nattlig vansinnesfärd. Ett mer passande fordon för 
den neurotiska rollfiguren hade väl knappast kunnat 
uppbringas om nu regissören hade haft vett att låta 
huvudrollsinnehavaren varit ägaren till Saaben!

I den fantastiska roadmovien och dramakomedin 
Sideways från 2004, som handlar om ännu en miss-
lyckad författare åker huvudrollsinnehavaren (spelad 
av Paul Giamatti) en lagom luggsliten Saab 900 Turbo 
Cabriolet. Också denna film-Saab kraschas när det 
högst irriterande resesällskapet utan Giamattis vetskap 
iscensätter en fejkad olycka för att kunna förklara sin 
brutna näsa för sin hustru, som egentligen har orsakats 
av älskarinnan!

I komedin Smart People kör ytterligare en misslyckad 

Den högst passande, men brutalt misshandlade, Saab 900 
Cabrioleten i vinprovar-komedin Sideways

Aspen-polisen med Saab 
99 vid mitten av 70-talet

Bill Linn, nuvarande Assistant Chief Of Police 
i Aspen, skrev på amerikanska Saabhistory.com i 
december 2008 en redogörelse över Aspen-polisens 
Saabar, och han menade att valet vid början av 70-ta-
let stod mellan Saab eller fyrhjulsdrivna ”Jeepar” 
som Ford Bronco och liknande. Valet föll på Saab 
då ledningen i Trollhättan önskade använda det 
hela i marknadsföringssyfte varför polisen kunde 
göra en riktigt bra deal och därmed ha råd att åka 
europeisk prestigebil.

De första bilarna var fyrdörrars Saab 99:or och po-
liserna älskade dem, så pass mycket att man fortsatte 

1616 BAKRUTAN 1-2016 17



att köpa in Saabar ända fram till 2001 då man bytte ut 
dem till – Volvo XC90! Vid slutet av 70-talet ersattes 
99:orna av den nya Saab 900 och därefter följde ett 
antal år av stora Saab 9000, givetvis utrustade med 
turbomotorer vilket Linn pratar sig lyrisk över.

De var snabba som skott och vid en halkövning på en 
frusen sjö utklassade Turbo-Saabarna sina amerikan-
ska antagonister i form av inte bara Chevrolet Impala, 
Chevrolet Caprice och Ford Crown Victoria utan även 
fyrhjulsdrivna jeepar som Ford Explorer och Dodge 
Durango! Två av Aspens polis-Saabar i form av två 
vita 9000 CS kan för övrigt skymtas i slutscenen av 
den galna Jim Carrie-komedin Dumb and Dumber 
från 1994.

Vid början av 00-talet tog Aspen-Saabarnas saga slut 

Aspen-polisen och deras Saab 900:or från sent 70-tal

men det var inte Aspen-polisen som valde att byta bort 
dem. Det var istället Saab själva som (genom GM) 
ansåg att reklamvärdet inte längre gav ekonomisk 
utdelning. Det ska påpekas att länken mellan Saab 
och Aspen bröts strax efter det att GM tagit över hela 
ägandet i den svenska biltillverkaren, något som Linn 
uttrycker med sorg.

Den allmänna uppfattningen är att Saab idag är ned-
lagt, och för USA:s del stämmer förstås det eftersom 
man där inte längre kan köpa några nya Saabar. Men 
faktum är att Saab lever, om än med en väldigt tunn 
livlina och dessutom med (återigen) utländska ägare. 
När detta skrivs går det dock faktiskt att köpa en ny 
Saab i Sverige!

Visserligen handlar det om den gamla 9-3:an från 
2002 om än i kraftigt uppdaterat utförande. Den kan 
dock knappast ses som annat än antik i jämförelse med 
nya mellanklassbilar som utvecklas i allt raskare takt. 
Provkörningar i motorpressen har dock visat att den 
fortfarande håller hög nivå vad gäller säkerhet och 
komfort medan den brister en del i detaljutförande, 
moderna drivlinor och elektronisk utrustning. Saab 
lever, och nu hoppas vi på en akut och livskraftig 
vitamininjektion i pengar såväl som skapaglädje. Vi, 
och amerikanerna, förtjänar det!

Filip Ericsson
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Eldriven Saab från 70-talet 
hos Nevs

National Electric Vehicle Sweden, eller Nevs som de kallas, är inte de första att bygga elbilar i Trollhät-
tan. Under 70-talet tog Saab fram ett flertal elektriska bilar baserade på Saab 95 och 99, där Posten och 
Televerkets ”Tjorven” är den mest kända modellen idag.

Om vi får se några nya elbilar under namnet Saab 
här framöver är idag inte säkert (det är en fråga mel-
lan Nevs och Saab AB), men Nevs har ändå kommit 
över en elektrisk version av Tjorven. Denna visade 
de stolt upp här i början av 2016 jämte en elektrisk 
version av Saab 9-3.

- Detta är ett tydligt exempel på den historik som finns 
i Trollhättan, med fokus på innovation och miljötänk. 
Det är en källa till inspiration för oss när vi tar nästa 
steg mot vår vision om hållbarhet, säger Stig Nordin 
som är teknisk chef på Nevs (och arbetade 26 år på 
Saab i Trollhättan).

Den elektriska Tjorven hos Nevs är en av sex pro-

totyper som tillverkades under tiden för Saab-Scania. 
Dessa bilar baserades på Saab 95-chassin och hade då 
en utvecklingskostnad om 14 miljoner kronor. Nevs 
elektriska Tjorven kommer från ett tidigare museum 
i Nederländerna.

Att Nevs intresserar och engagerar sig i Saabs histo-
rik på detta sätt är positivt. Inom Saabklubben har vi 
tidigare även berättat om de eldrivna Saabmodellerna 
från 70-talet, bl a i Bakrutan 1991-03 samt 1993-01 
(som finns att läsa på vår hemsida). Nu får vi hålla 
tummarna för nya el-Saabar från Trollhättan!

Text Jonathan Sulo
Foto: National Electric Vehicle Sweden



Trafikolycksutredning Saab 92 
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För en tid sedan fick redaktionen en polisutredning från 1955 gällande en singelolycka där en Saab 92 
var inblandad. Utredningen återfanns i en samling dödsbohandlingar av Helge Persson och vi tackar för 
att han skickade den till tidningen. Helge har tyvärr inga övriga uppgifter om olyckan.
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Mitt Saab-intresse 
Detta började redan i tidig ålder utan att mina föräldrar körde Saab. Jag har alltid tyckt att vissa av 

Saabs modeller har sagt mig något. Det finns egentligen två modeller som kan vara världens bästa lyck-
träffar i bilens designhistoria och dem har jag ägt båda två. Tyvärr har en av dem åkt iväg för den inte 
passade som den ultimata familjebilen(suck). Det var en 900 Aero T16 -87 som hade beställts med allt 
som gick att kryssa i och som varit på Nordic ett varv och fått grejat med inkråmet. Men nu till vad det 
egentligen skulle handla om: den andra modellen.

Bilen i fråga har funnits med hela den äldre barndo-
men. En högstadielärare i uppväxtorten Oxelösund 
använde den till skolan som, tror jag, ett bruksfordon 
fast den redan då var en veteranbil. Jag och kompisen 
stod med munnen på vid gavel och dreglade när läraren 
kom pruttande i bilen med det karaktäristiska ljudet. 
Det hela resulterade i att min bäste vän köpte bilen 
efter att undertecknad bevittnat när läraren, under sin 
sista färd, backade den in i en lyktstolpe. Där blev bilen 
stående under en björk i ett par år och det växte riktigt 
snygg mossa på taket. Kompisen köpte den och rätade 
ut den lite så att det gick att köra den till besiktningen 
där den gick igenom med lite anmärkningar! Lyckan 
var total.

Saab 93b 1959
När bilen hade brukats ett år så gjorde kompisen 

stordådet att dammsuga traktens bilskrotar som fortfa-
rande hade 93:or stående. Han fixade all plåt och bilen 
plockades ner och ställdes in i en vedbod som fick 
väggen nedriven, för att få den på plats. Detta räddade 
troligen bilen och inredningen, som var fin, arkivera-
des på ett råttsäkert ställe. Nu skulle sommarstället 
avyttras och väggen revs igen och frågan ställdes till 
mig om jag ville överta projektet. Jag tvekade inte en 
sekund på att överta vad som enligt mitt tycke är den 
snyggaste Saaben som tillverkats och som dessutom 
för sin ålder går att köra utan att det blir för mycket 
t-Ford över det: 93b-59 

Nu började ett intensivt rostlagande av botten på de 
vanliga ställena och resten hade min vän redan fixat, 
vilken lyx! Bilen blev fri från rosten och jag lyckades 
behålla mycket av originallacken vilken är helt matt 
och blek och ska vara ljusgul . Jag upptäckte under 
resans gång att den etsande epoxyfärgen hade samma 
kulör som den bleka originalfärgen och på den vägen 
blev det - alltså puts- och vaxförbud. Har sedan upp-
täckt att det är ett elände att hålla fri från feta tumav-
tryck men det går att få rent med att tvätta den i kemiskt 
ren bensin. Bilens tema tog en inriktning i en tidstypisk 
banracinganda. Jag hade vid den tidpunkten slaktat 
ner 11 stycken tvåtakts Saabar i form av hopplösa 

skogsvrak och två riktigt intressanta byggen. Det ena 
var en Trike med hela motorpaketet, hjulupphängning 
och allt ihoparat med en Suzuki-framdel och det andra 
ett bygge med en 96 a och en 93 framdel ihopsvetsat 
åt var sitt håll med krabbstyrning och allt. Motordelen 
bak hade man vänt rotationsriktningen på och Esab diff 
i lådorna. Bilen var tyvärr för dålig att rädda, synd. Så 
delar fanns nu i mängder så alla originalgrejor ställdes 
åt sidan. 

Modifikationer
När bilen var tom så pluggades tävlingsreglementet 

in och allt man fick svetsa dit i bilen gjordes. Alla leder 
i hjulupphängningar fick uretanleder och styrarmar i 
aluminium från xp, bilen sänktes så mycket det gick 
med nedkapade v4 -fjädrar fram och 95 bak. Allt i hela 
bilen trådlåstes som i flyget. Motorn, en 850cc standard 
från en 96 a, fick stå som första objekt. Den har har 
fått grejat med kanaler och portar enligt konstens alla 
regler och fått hyvlad topp med nya förbränningsut-
rymmen och anpassad klämspalt och tändstiftsadaptrar 
för att höja kompressionen. Nu kom min mångåriga 
tävlingserfarenhet från modell-linflyg till pass och 
även att ha byggt upp en verkstad hemma med fräs 
och svarv och allt sådant. Motorn fick ett brytarlöst 
tändsystem utan låst förställning för körbarhetens 
skull och ett tvåpipigt Sonettsystem upptäcktes under 
processen - att det var ett sådant! Jag stod och svor att 
det var för kort och förlängde det, kanske synd för So-
nett tvåtaktsåkare finns väl inte många kvar! Det åkte 
dit en hemgjord xp-pipa efter ritning med avgastemp 
och i slutet en supertrappdämpare för att laborera med 
ljud och mottryck. Upptagen luftburk är helt olidlig 
att långåka med (Hörselskydd krävs). 

Motorn utrustades med Facetts redtop-bränslepump 
med regulator och elektrisk Johnsson kylpump som 
ställdes om till e85 och motorn går nu riktigt bra. Ori-
ginalutväxlingen och treväxlat för att få så lång tvåa 
som möjligt (så läckert) har inte ändrats vilket nog 
skulle behövas. Jag kör med så stora hjul det bara går 
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och gör nu mätaren ut med råge så varvet är jobbigt 
för själen. Har nu nog kommit så långt det går med 
den utväxlingen och enkelförgasare samt standardvev. 
Nästa mål ligger och vibrerar i verkstaden: en ny monte 
carlo motor -66 oupppackad. Vet inte om jag vågar. 
Kanske ska ha den i vardagsrummet i stället och satsa 
på standard -66 som utgångsmaterial. Vi får se vad 
framtiden ger.

Tältet
Tältet på taket är en hel solskenshistoria när det 

är som bäst. Där jag jobbar sedan -87 finns det en 
nerlagd pumpstation till en industri i skogen. Jag har 
besökt den och stått och tittat på allt skrot som ligger 
omkringslängt och inte hittat något användbart. Intte 
förrän jag köpte en Land rover och ett taktält behövdes 
då husvagnen blev full av barn. 

Sommaren 2013 besökte jag pumpstationen igen 
och vad ligger där som jag inte förstått på alla år - ett 
taktält i canvas! Och gammalt ser det ut! Fram med 
det på gårdsplanen och veckla upp det! 

Bilden nedan är från flyg och motor dagarna på Skavsta, 
Nyköping 2013: Jag blev för detta vinnare av peoles choice 
.Saab93b-59 i racing tema med ett taktält från 1958. Detta 
är tillverkat i Nyköping, som ett hobby projekt vilket tog 
familjen ut i Europa med ett dokumenterad historia
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Historik
Tältet var byggt som ett hobbyprojekt av Folke 

Järvling i Nyköping 1958 och har tagit familjen, två 
vuxna och ett barn i tio årsåldern, på Europasemester, 
då monterat på en Opel Olympia. Detta kom dottern 
ner och bekräftade med fotoalbum senare under kväl-
len. Sanslös historia!  Jag blev tvungen att fråga henne 
om hon ville ha tillbaka tältet. Det ville hon inte som 
tur var, men hon sa att jag fick lova att inte slänga det. 
Jag sa att då har det kommit i rätta händer för jag har 
aldrig slängt något i hela mitt liv! 

Tältet togs med på Skavsta flyg- och motordag och 
vi vann charmtävlingen på flest röster - tjohoo. När 
ångan var uppe så erbjöds jag att få bilen utställd i en 
lokal i ett köpcenter i Nyköping som Automobilsäll-
skapet har lånat för att ha vinterutställning med olika 
teman. Jag har nu blivit medlem i denna fina förening 
och engagerad i massa roliga saker. På invigningen 
av utställningen fick vi med familjen Järvling och alla 
var rörda. Till årets utställning har jag lyckats nästla 
in mitt nästa bygge, från grunden baserat på en tvåtakt 
Saab men nu bakhjulsdrivet!

Text och Foto Tord Vejdal
Tord.vejdal@hotmail.com

Riktigt läckert! Hem och laga det lite, råttorna hade 
gjort några vädringshål. Pusslade dit det på Saaben 
och åkte på Automobilsällskapets onsdagsträff i Nykö-
pings hamn med tema svenska fordon. Jag blev snart 
kontaktad av funktionärerna om att det stod en dam 
som, lite blygt, trodde sig veta något om detta tält. Hon 
kände igen det speciella sättet som den var fastnajad 
i bottendelen och hon undrade lite försynt var det där 
tälten kom ifrån egentligen. 

Nu börjar det bli lite pinsamt. Jag känner ju inte 
människan och jag har ju bara burit ut tältet ur pump-
husrucklet. Jag drar en vals om en lada men hon frå-
gar igen så jag tänker att nu får det bära eller brista: 
Pumphus där och där…  Då brister hon i gråt och säger 
att hennes far var chef där till 1960 och använde detta 
hus som förråd efter nedläggningen 1952 när ett nytt 
hus ersatte det gamla. 
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Saab och Volvoträff i Varbergs hamn 
Saabklubben ordnade tillsammans med Volvo Amazonklubben en träff i 

Varberg i samarbete med flertalet andra klubbar samt Saab:s och Volvo:s 
fordonsmuseum. 

Vi hade räknat med ca 50 bilar men det kom närmare 100 bilar så det blev väldigt 
trångt på parkeringen, men det var ett angenämt problem. Tanken var att bilarna 
skulle delas upp efter årsmodeller och inte märke men det föll när det kom så 
många bilar. Det var väldigt kul att se Svenskproducerade bilar bredvid varandra 
och hela färgskalan var där. Det kändes som om man kom till en 70-talsparkering. 

Fabrikat: VOLVO C70 
Färg: GUL 
Fordonsår: 1998 
Ägare: Björn Åke Johansson från Dingle

Vinnare VOLVO

Fabrikat: VOLVO PV 445 Cab 
Färg: MRÖD 
Fordonsår: 1953 
Ägare: Christer Angsman från Varberg 
Registreringsnummer: BYG592 

Fabrikat: VOLVO 142 
Färg: LBLÅ 
Fordonsår: 1972 
Ägare: Per Ola Anders Carlsson från Tvååker
Registreringsnummer: HST772 
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Saab och Volvoträff i Varbergs hamn 
 Efter en trevlig lunch så blev det prisutdelning. Alla deltagare som åkte Volvo 

fick utse de snyggaste Saabarna i olika årsmodeller och tvärtom för att utse de 
finaste Volvobilarna. Priset var en plastpåse från varje bilmuseum där Saabägarna 
fick från Volvomuseet och Volvovinnarna från Saabmuseet. 

Sammanfattningsvis var det en riktigt kul och trevlig träff och vi låter bilderna 
tala för sig själva. 

Vinnare SAAB
Fabrikat: SAAB 99T-2SN-SIS 
Registreringsnummer: KPA303 
Färg: LGRÖN 
Fordonsår: 1980 
Ägare: Henrik Andersson från Väröbacka

Handelsbeteckning: SAAB 9-5 
Registreringsnummer: LEU726
Fabrikat: SAAB , YS3G 
Färg: GRÅ  
Fordonsår: 2013 
Ägare: Kristoffer Bengtsson från Sävsjö

Fabrikat: SAAB 93 B DE LUXE 
Registreringsnummer: EJT317 
Färg: BLÅ 
Fordonsår: 1958 
Ägare: Gunnar  Gunnarsson från  Falkenberg

Text och Foto Karl Ask
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Saab & Volvo-träff – Svenska 
Saabklubben…

En slik overskrift på Internett skaper interesse. I vertfall for noen av oss som har interesse for Saab og 
Volvobiler. Vi vil gjerne sende dere en hilsen, og vår begeistring for treffet.

Her i Elverum har vi med interesse for eldre kjøretøy 
en liten forening som vi kaller Torsdagstreffen. Det er 
fordi vi møtes med våre gamle biler og motorsykler 
hver torsdag i sommerhalvåret, fra mai til midt i 
september. Vi møtes ved Skogmuseet i Elverum, og 
ofte kjører vi en tur og besøker noe vi kan se på. Der 
drikker vi vår kaffe.

Årets sesong var over da jeg fikk se at det skulle 
være Saab & Volvo-träff i Varberg. Jeg har en fin Saab 
Sport’65 og fikk lyst til å reise dit. Min kone sa ja takk, 
og ville være med. 

Jeg kontaktet min gode venn Hans Olsby, som har 
en veldig fin Volvo P1800’61. Han og hans kone ville 
også være med.

Elverum – Varberg er ca 500 km. Det samme som 
fra Hamar til Varberg. Det ble bra å bestille overnat-
ting i Borås, så vi valgte å bo på Hotel Sköna Nätter. 
Anne Marie og Hans kom fra Hamar, Karin og jeg fra 
Elverum, så det var naturlig for oss å møtes i Charlot-
tenberg.

Det ble en pause med kaffe og kake på Tössestugan, 
litt etter Åmål. Neste stopp ble ved Shellmuseet til Bir-
gitta & Sven Liljequist i Sollebrunn. Vi fikk en veldig 
trivelig omvisning i museet, som var BensinTapp og 
Servicestasjon fram til 2011. 

 
Träffen

På lørdagen kom vi til Varbergs hamn i god tid før 

träffstart kl 11:00. Her fikk fruene fri og kunne «gjøre» 
Varberg. Vi andre ble hilst velkommen av Sture Swed-
berg i träffkomiteen. Han fikk også prøvesitte min Saab 
Sport. Han fortalte at han hadde hatt en selv fra 1963. 
(Jeg tror han savnet sin Saab Sport…)

Så masse fine biler, og så trivelige mennesker. Vi 
fikk mange nye bekjente i løpet av dagen. Her var 
Gösta Gustavsson, som vi traff på träff i Arjeplog i 
2005. Her var Anders Jensen, som kjører baneracing 
med Saab Sport i Klassiske Cupen. Vi fikk være med 
og besøkte hans mekke-verksted i Borås etter träffet. 
Veldig trivelig. 

Vi er veldig fornøyde for at vi tok denne «ekstra-
turen», etter vår egen sesong. Det er alltid trivelig å 
komme til «andre» steder. Det er så lett å prate med de 
som kommer til slike treff og som har samme interesse. 

Vi kommer til å følge med, - om det kommer flere 
treff av samme karakter. Kan hende vi ses neste år? 
Og kanskje vi kan kjøpe et fint deltaker-VOL-SAAB-
merke neste år?

Som vi sier i vår hilsen, det er alltid trivelig å treffe 
nye entusiaster. Og ekstra fint å komme til Sverige 
med fine Saab Sport og Volvo P1800.

Takk for en trivelig lørdag fra Anne Marie og Hans 
Olsby, 2312 Ottestad – Volvo P1800’61 og Karin og 
Arne Eikåsen, 2409 Elverum – Saab Sport’65.
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Saab Sport 1965
Så litt om bilene. Min Saab Sport kjøpte Stig Nordin 

i Löddeköpinge i 1965. Bilen fikk reg nr. MA 90498. 
Stig hadde bilen til 1973 og kjørte 12000 mil. Bilen 
hadde siden mange eiere fram til 1982. Da gjorde Åke 
Olsson i Silverdalen en god restaurering. Med nye 
skilter fikk bilen nå reg nr. FTF 378. Jeg kjøpte bilen 
av Hans Jäderqvist i Falun i 2004. Bilen var litt slitt 
her og der, så med god hjelp av vår sønn hadde vi en 
fullstendig restaurering i 2005 – 2006. Motoren er bor-
ret til 72 mm og portene er justert litt for bedre effekt. 
Bryterløs tenning siden 2008 har fungert perfekt. Med 
2 toms eksosanlegg er denne bilen en fryd å kjøre.

Første prøvetur etter helrestaurering var til Int Saab-
träff i Ljungbyhed i 2006. Etter det har vi har vært på 
mange langturer, - som til Nordkapp i 2007, Latvia i 
2008 og Nokia i 2011. Vi kjører ca 700 mil hver sesong.

Motoren på P1800 1961-1963 er en B18B med to 
SU-forgassere volum på 1778 Kub. og en effekt på 
100 Hk SAE.

Bilen er totalrestaurert til tilnærmet original stand 
over en fem års periode i Sollebrunn i Sverige. In-
teriør, seter og dør trekk er originale, men ved bruk 
slites ting, så mattene i gulvet er byttet ut med nye 
originale tepper.

Motor, girkasse og bakaksling er restaurert, mye 
slitedeler og oppheng byttet ut.

Den første eieren kjøpte bilen i Gøteborg den 17. 
februar 1962 og kjørte den til 9. februar 1968, da den 
ble byttet inn hos en Volvo forhandler i Gøteborg. 
Den 4. april samme år kjøpte en byggmester fra Åmål 
bilen. Han hadde den frem til 28. mars 1969, da fru 
Kullander fra Åmål kjøpte den. Hun beholdt bilen frem 
til 6. oktober 1975.

Bilen ble da solgt til en mann i Trollhättan, som solgte 

• 1961  Volvo P1800 
• Chassienummer 2388
• Førstegang registrert 17. februar 1962 i Sverige
• Bilen har original farge (Vit 69) interiør Rød.
• Reg. nr. V-18000
• Eier: Anne Marie og Hans Olav Olsby, Ottestad

Bilen tilhører de 6000 
første bilene som ble 
laget i England. Britiske 
Pressed Steel Co Ltd. 
stod for pressing og sam-
mensetting av karosserie-
ne i sin fabrikk i Linwood 
i Skottland. Det engelske 

firmaet Jensen Motors i West Bromwich, utenfor Bir-
mingham sto for monteringen av bilene.

Det som skiller P1800 fra 1800S og 1800E er grillen, 
hjulkapslene, støtfangere, pyntelister på skjermer og 
dører og Volvo merket på C-stolpen. Støtfangere ble 
forandret på 1965 mod. Pyntelistene på forskjermer 
og dører var også på 1800S frem til 1967 mod. Volvo 
merket på C-stolpen ble levert på kun 6177 biler på 
1961 til 1963 mod. 

bilen videre den 26. sep-
tember 1977 til forsi-
kringsselskapet Scandia, 
som solgte bilen videre 
til et karosseriverksted, 
der ble bilen stående til 
11. mai 1987 da Nils J. 
Agarth i Sollebrunn kjøp-
te den. Han eide bilen fra 

1987 til høsten 1994. Da hadde han total restaurert 
bilen over en fem års periode. Bilen ble solgt til Norge 
1994. 15. mai 1998 kjøpte vi den og har vedlikeholdt 
bilen og hatt mange fine turer med den. Jeg hadde i 
lengre tid vært på utkikk etter en P1800, hadde sett på 
en del biler både i Norge og Sverige, men det var ingen 
som var i en slik tilstand som jeg ville ha.

 
Text och Foto Arne Eikåsen
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Av en slump läste jag i våras att IntSaab 2015 skulle hållas i Norge och att träffen skulle vara rullande i 
västra Norges fjordlandskap. Det lät intressant så jag anmälde mig och det självklara bilvalet var 99:an 
(”racebilen”). Tyvärr blev jag sjuk så jag missade starten.

Med racebilen till Norge

Några dagar senare gav jag mig dock av på 
en egen tur. Bilen packades med sovsäck, tält, 
spritkök och konserver. Vägen till norska gränsen 
gick från Bjuråker via Ånge, Östersund och Åre.

E 14 i Sverige är ganska tråkig fram till att man 
närmars sig gränsen, då blir landskapet trevligare. 
Strax innan Åre fann jag ett häftigt vattenfall, 
Ristafallen, och stannade till och plåtade. Lun-
chen intogs nära Flornes, Norge, där jag också 
upptäckte att bakkofångaren fungerar utmärkt 
som köksbänk.

Hela vägen till Trondheim var E 14 en trevlig 
väg, förutom sista biten som går tillsammans 
med E 6 och är en vältrafikerad motortrafikled. 
Det fanns en mindre väg närmare fjorden, som 
kanske hade varit trevligare. Från Trondheim 
fortsatta jag längs väg E 39, som var minst lika 
tråkig, fram till Orkanger. Efter Orkanger gick E 
39 i ett bergslandskap. Mycket fin väg och trevligt 
landskap, dock blev jag förvånad över hur många 
långtradare som trafikerade vägen.

Efter några mil ville jag komma ännu när-
mare kusten och tog av åt nordväster på väg 680. 
Skicket på den vägen var mycket svenskt, men 
landskapet var fortfarande norskt. Till att börja 
gick vägen genom mycket skogslandskap, men 
helt plötsligt kom jag över ett krön och fick se 
en vacker syn, Årvågsfjorden. Här intog jag min 
middag och började leta efter sovplats.

Det vanliga under denna resa var att det tog ett 
tag att hitta lämplig plats att slå upp tältet på, med 
berg på ena sidan och stup på den andra sidan 
vägen. Jag hittad till slut ett ställe att stanna på, 
men marken var för hård för att få upp ett tält 
på, så jag sov i bilen. Det var lite förvånande att 
upptäcka att sova i bilen var minst lika bekvämt 
som att sova i tältet.

Jag vaknade till regn på vindrutan och låg och 
drog mig en stund i ”kylan” och gick sedan upp 
för att laga frukostgröt. Förmodligen hade den 

Ristafallen Nedan: Köksbänken

Årvågsfjorden såväl 
framåt som bakåt.
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Dalgången upp längs älven Rauma, med 99:an i 
förgrunden

som hade mild ”sverigestandard” på beläggningen 
vilket i racebilen betyder skumpig färd eller väldigt 
långsam färd. Det blev intag av mat för både mig och 
bilen längs denna väg. Lunchen intogs med sol i ryg-
gen och blysvarta moln över fjorden.

Nästa uppehåll blev vid Bolsøybrua, en vacker bro 
med högt valv i mitten. På väg upp såg man bara krönet 
och inget av resten av bron. Efter en färja till samt fyra 
mil, eller så, landade jag sent på kvällen i Åndalsnes 
och tog in på camping.

Naturen kring Åndalsnes var nog den mest spektaku-
lära och vackaste jag såg på hela resan, med höga och 
branta bergssidor och blågrönskimrande vatten, men 
jag hoppade över Trollstigen så att jag kan uppleva den 
någon annan gång. Jag åt min grötfrukost och packade 
sedan ner det blöta tältet i bilen och gav mig iväg på 
resans längsta dag. Från Åndalsnes tog jag väg E136 
längs älven Rauma upp till Dombås.

Hela vägen upp var det höga bergssidor på båda sidor 
och vägen följdes av både älven och en järnväg. Som 
högst var jag uppe på nästan 700 meter över havet.

I Dombås tog E6:an och nedfarten till Sverige vid. 
Från Åndalsnes till Arvika följde jag samma väg som 
IntSaab 2015 post-tour hade gjort några dagar tidigare. 
I Arvika hittade jag en lugn parkeringsplats sent på 
natten vid Ingestrand där jag sov i bilen. Sista dagen 
fortsatta jag hemåt och tog en liten rundtur i Sörmland 
innan jag landade i Södertälje.

Resan var trevlig och jag körde i medel 40 mil under 
nio och en halv timme per dag. Det blev en kompri-
merad semesterresa, och ärligt talat är det ibland svårt 
att inte hålla högt tempo i recebilen. Dock känns det 
som att det ändå var rätt bilval, utifrån det jag hade att 

inte platsat i grötlagartävlingen som jag hört om på ra-
dion dagen innan, men den var god och mättande ändå.

Regnet tilltog medan jag åkte från Nothaug (där 
jag sov) till Tømmersvåg för att ta färjan till Seivika, 
någon mil öster om Kristiansund.

Efter att ha åkt en lång tunnel under vatten hamnade 
jag på en ganska tråkig och rak sträcka av väg E39. 
Däremot var utsikten över Batnfjorden fin, men svår att 
njuta av då trafiken var ganska intensiv. Jag tröttnade 
och tog en avstickare på ”djävulens väg” (väg 666) 

Utsikt från Åndalsnes camping åt sydost längs älven Rauma
tillgå. I 9-5:an hade det inte alls blivit 
samma sak. Till nästa semesterresa ska 
jag skaffa en sävligare veteranbil och ta 
några fler dagar på mig.

Fler bilder från resan kan se på http://
hoftware.com/till-norge-med-racerbi-
len.php

Henning Bäcknert
Medlemsnummer: 5817
På forumet: rallyelwood
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Resumé DaleCarlia Saab 
Meeting 23:e maj 2015

Nåväl, det blev till att sätta av till Borlänge och möta 
upp vår norske vän direkt, och strax efter klockan nio 
var jag på plats och det skulle snart visa sig att det 
var tur att vi var där tidigt för när klockan var tio så 
var parkeringen utanför Biva i Borlänge redan full 
och vi var tvungna att börja ta gräsytorna i anspråk 
för att få plats med bilarna. Vi som tyckte att vi hade 
planerat nogsamt och var förberedda på mycket folk, 
men återigen underskattade vi hur stor spridning man 
kan få på information i dag. Innan klockan hade nått 
halv tolv räknade vi till att vi hade cirka 80 bilar på 
plats. Så mycket Saabar var det nog länge sedan det 
var utanför en bilfirma i Dalarna! Tittade man ut över 

parkeringen så insåg man att vi förmodligen hade fler 
99 Turbo på plats än vad man ser på ett helt år annars 
här uppe. Krydda det med några Saabos, ett gäng Saab 
cabbar i olika modeller, 900 CD, tvåtaktare och V4-
or samt hela spännvidden upp till NG 9-5 så förstår 
man varför många vände på huvudet en extra gång 
när de passerade på väg mot Ikea eller något annat 
lördagsnöje.

Biva bjöd på korv och kaffe och det var en hård 
åtgång på båda sorterna. Dom hade dessutom några 
riktiga fyndpriser på orginalfälgar, inte ofta man kan 
få tag i en original 17”- eller 18”-fälg för under hund-
ralappen! 

Telefonen ringde redan klockan halv nio på morgonen och en man frågade på klingande norska, var ska 
jag parkera bilen någonstans? Det tog några hundradelar av en sekund innan jag insåg att han redan 
var på plats i Borlänge och höll på att lasta av sin v4. Eftersom vi hade gått ut med informationen att det 
var samling mellan tio och halv tolv i Borlänge så var det ingen av oss arrangörer som hade räknat med 
en morgonpigg norrman från Trysil. 
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Gamla Staberg
Strax före tolv var det dags att gemensamt åka mot 

Gamla Staberg där eftermiddagens aktiviteter skulle 
genomföras. Nu uppstod nästa delikata utmaning, 
att få samtliga bilar med förare plus passagerare att 
köra kolonn åt samma håll! Med facit i hand hade 
nog skyltning samt kartor till samtliga deltagare varit 
att rekommendera men det får vi ta med som lärdom 
inför 2016 års träff. Nu var det några som av misstag 
åkte via Falun till Staberg istället, men de kom i alla 
fall fram tillslut med hjälp av GPS och vänligt sin-
nade Falubor. Dalarna är inte stort men vi har väldigt 
många rondeller!

I Gamla Staberg serverades det lunchbuffé för de som 
önskade och inte blivit mätta på förmiddagens korv. 
Gräsytan utanför restaurangbyggnaden blev snabbt 
full med bilar och återigen var det många av de andra 
lunchgästerna som njöt av att gå runt och titta på ett 
stycke svensk bilhistoria i solskenet. För trots att våren 
rent vädermässigt hade varit av det mer osäkra slaget 
så bjöd denna dag på ett strålande solsken, och det 
bidrog naturligtvis också till det höga deltagarantalet.

Prisutdelning
Prisutdelningen på eftermiddagen avslutade träffen 

och i kategorin Peoples Choice gick i år priset till en 
varsamt stylad 99:a. Längst resväg till träffen hade inte 
vår norske vän från Trysil utan ett par från Norrland 
med dryga 30 mil enkel resa ned i en gul 9-3 viggen. 
Annars kunde vi konstatera att vi börjar få fler och fler 
deltagare som kommer utsocknes ifrån. Bland annat 
var det ett stort gäng från Uppsala som gemensamt 
åkte upp, riktigt kul! Detta var det femte året vi körde 
träffen och för varje år har antalet deltagare nästan 
fördubblats. Med det i åtanke så ska det bli väldigt 
intressant att se hur många vi blir 2016. Helt klart är 
i alla fall att vi måste försöka utöka arrangörsstaben 
något samt att vi får planera för parkering och upp-
ställning på ett lite annorlunda sätt. Sedan ska man 
inte glömma att en del av tjusningen med en sådan här 
träff är att det stora antalet bilar som samlas på samma 
gång skapar ett slags kontrollerat kaos som håller i sig 
under hela dagen!  

Vi ser fram emot att se ännu fler Saab-entusiaster 
på träffen 2016 som kommer att gå av stapeln den 
21:a maj. 

Välkomna!
/Henrik, Benny och Calle
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”Mitt nya liv”

Jag är en liten V4.a från 1971 som åter har fått tillbaka min livsgnista. Efter att ha stått bortglömd på 
en garageuppfart i 12 år har jag äntligen fått rull på hjulen igen. Det började med att en snubbe kom och 
kikade på mej, men med mitt minst sagt ovårdade utseende var jag inte nån ”pärla” direkt. Han gick ett 
varv runt mej och sparkade på mina 4 platta däck och muttrade nåt om ”skrothög”. Jag kände att det 
blev en klump i förgasarhalsen på mej.

 Sen gick det några månader och 
så kom han tillbaka, den där ”däck-
sparkaren”. Han besökte min ”äga-
rinna” och växlade några ord, sedan 
gick allt så fort. Min eventuellt nye 
ägare kom tillbaka med ett batteri 
i ena handen och en burk startgas 
i den andra. Efter 12 år fick jag 
äntligen känna på ett startförsök, 
jag fick lite startgas i ”strupen” 
och kände jag direkt att livsgnistan 
fanns kvar inom mej. Tyvärr hade 
slavcylindern till kopplingen rostat 
ihop, men det verkade inte bekymra 
honom nämnvärt. Han och min 
”ägarinna” hade en liten pratstund 
igen, och efter det förstod jag vad 

som skulle komma att hända. Jag 
hade fått en ny ”husse”. Det kändes 
verkligen bra, fast han hade sparkat 
på mina 4 platta däck första gången 
vi sågs.

Efter någon dag blev jag hämtad 
på en trailer och resan till mitt nya 
hem påbörjades, tankarna började 
att virvla runt i mitt luftfilter. Var 
skulle jag komma att hamna, kan-
ske ännu på en garageuppfart i 12 
år eller ännu värre på skroten. Till 
min lycka stod vid slutdestination 
fyra V4:or och tre 2-taktare och 
önskade mej välkommen hem Det 
kändes som jag hamnat i himlen.
Min nya husse gav mej lite kärlek 
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och omvårdnad, lite nya oljor här och var och 4 st däck 
med luft i. Jag fick även en uppfräschning utvändigt 
så all gammal skit var putsades bort. Det kändes bra 
i hela min 44-årigaa gamla kaross. Sen kom den da-
gen alla vi gammbilar våndas lite extra för, det blev 
besiktningsdags. Det var nu exakt 12 år sen förra 
besöket vilket då resulterade i ”blanka papper” och 
man hoppades att det skulle blir samma resultat även 
denna gång. Väl på plats framför port 3 satt min nya 
husse och bläddrade i min körjournal, ”vad är detta!” 
utbrister han. I körjournalen kunde man utläsa att jag 
under hela 90- talet bara varit sommarkörd mellan maj 
till sept, vilket också mina låga miltal talade för. Han 
gjorde också en matematisk uträkning och kom fram 
till att jag endast rullat 6 mil sen förra besiktningen för 
12 år sen, så av naturliga skäl jag gav min nya  husse 
en tidig julklapp bestående av ännu ett blankt papper.

I början av februari började det hända lite grejor i 
”mitt nya liv”. Min husse tog med mej till ett härligt 
vinterrally här uppe i norr. Rullade totalt 37 mil på 
fina snörika vintervägar, det var en ren balsam för mej. 

Efter denna härliga upplevelse behövde jag 
bara vänta några veckor till nästa vinterrally. 
Detta rally gick bara ”bakom knuten” som vi 
säger här uppe i norr, även det blev en kick 
inom mej. Jag avverkade cirka 24 mil totalt 
denna soliga vinterdag, och jag njöt av varje 
meter jag rullade likaså min husse.

Under vårvintern monterade min husse in 
en sån här ”bilradio” i mej. Det blev ett CD- 
växlar paket från fornstora dar med några 
diskreta 5 tummare i papperskorgarna och 
en mindre diskret 12 tummare som flyttade 
in i mitt bagage. Gissa om det ”dunkar gött” 
i ryggstödet nu, min husse sitter å njuter 

av vibrationerna från Dire Straights och Hurricanes 
varje dag.

Sommar
Sommarvärmen kom och med den blev det en kort 

tur till en lokal bilträff mitt i skogen men min husse 
svek mej idag och körde ”2-takt”, så jag blev rattad av 
matte idag och det gick ju också bra. Värmen fortsatte 
att hålla hög nivå och nu blev det dags för den största 
bilträffen här uppe i norr, även kallad Weels. Matte fick 
sköta rattandet även denna gång. Även detta en mycket 
trevlig upplevelse för en ”gamm -71:a” som jag.

Efterföljande vecka började det ”tisslas & tasslas” 
bland mina nya saabpolare. Tydligen var det nåt stort 
på gång och alla ville ju vara med på en utflykt med 
våran snälla husse. Efter mycket om och kring föll 
tydligen lotten på mig, mina polare gratulerade mig 
till det ”stora äventyret”, tydligen var det min husses 
årliga längsta utflykt som skulle gå av stapeln. Re-
sans mål befann sej 31 mil bort och nu var ordningen 
återställd, jag skulle få åka med min husse. Gissa om 
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det började kännas pirrigt i min kupé den kvällen. Så 
kom dagen D, min husse hade monterat på takräcke 
och stuvat mej full med alla ting som skulle behövas 
på denna semestertripp. 

Resans första del blev bara några mil, där min husse 
och matte tog in på hotell, den dagen passerade min 
vägmätare 10 000 mil. Dagen efter började alltså den 
långa färden, vi stötte ihop med en annan SAAB som 
tydligen var nån som min husse  kände. Vi stannade 
och fikade just då man hade fått upp ångan, typiskt. 
Framåt eftermiddagen, vid det efterlängtade målet, 
blev det lite nattvila. Dagen efter sken solen från klar-
blå himmel och alla SAAB:ar placerades väl synliga 
för besökarna. Ja för vi har ju inget att skämmas över, 
men det visste ni väl redan. Det cirkulerade väl ett 40 
tal SAAB:ar under SAAB-flaggan denna dag, ja sedan 
var det väl cirka 300 andra fordon på plats, men vem 
kikade på dem?

Dagen därpå var det dags för hemfärd, husse tog en 
riktigt trevliga omväg via jämtländska grusvägar på 
hemvägen. Vi besökte några trevliga platser här och 
där, och väl hemma hade jag fått 87 friska mil på 
vägmätaren. Nu blev det lite semester även för mej, 
jag fick bara softa runt och känna mej nöjd efter denna 
sommar. Jag trodde att jag aldrig skulle få uppleva en 
sån frihet igen. Hösten kom med stormsteg emot oss 
och plötsligt var det dags igen, ett ”kvällsrally” stod på 
programmet denna gång. Tyvärr  blev  jag ännu en gång 
sviken av ”husse”, ( tredje gången gillt ), och rattad av 

matte i stället. Min husse verka ha lite twostrokesmoke 
habegär, men detta spelar ingen större roll då ”matte” 
rattade mej med säker hand runt banan. Jag hörde vid 
målgången att det pratades om nån ”herrlös bil” ute 
på banan, men det brydde jag mej inte om. 

När jag blickar tillbaka i backspegeln på det sista året 
så myser jag, vid tanken vad jag fått uppleva på ålderns 
höst, 3 st gammbilsrally´n, 4 st veteranbils träffar och 
några andra små äventyr med min nya husse. Med 607 
friska mil på trippmätarn avslutar jag detta år med en 
helt ny livsgnista inom mej.

Jag tror faktiskt jag börjar gilla min nya husse mer 
och mer.

Hoppas vi syns efter nånstans efter vägarna.

                                                        Text och Foto 
Johnny Andersson   

/  -71:an



Almanacksbilder special
Inför årets upplaga av Saabklubbens almanacka fick redaktionen in ett drygt 70-tal bidrag, varav de 

flesta är användbara på ett eller aannat sätt, Några var i sig ett tillräckligt underlag för några rader i 
Bakrutan, och dessa har jag återgivet på de kommande sidorna.

Alla bidragsgivare skall ha ett stort tack för inskickade bidrag, som efter de år jag gjort almanackan 
också givit ett bildbibliotek som är användbart i andra sammanhang än just almanackan.

Detta kommer också att visa sig under det kommande jubileumsåret.
Red Anders Johansson

Denna bild visar vår barnstol som tillverkades i 
Klippan av Bröderna Ottosson som också tillver-
kade bland annat säkerhetsbälten. 

”Klippanstolen” var en av 3 stolmodeller som god-
kändes av Statens trafiksäkerhetsråd? 1968/69. 

Vår bil är en orenoverad och rostfri!! 95:a av 1977 
års modell som körts drygt 12 000 mil och vi är andra 
ägarfamiljen som kör bilen

. Bilen är originalutrustad med Klippanbälten. Jag 
hade själv en exakt likadan stol som barnen åkte i, den 
yngsta född 1977. Jag har också monterat ett antal av 
dessa stolar när jag jobbade som mekaniker på Saab 
i Klippan. 

Byggnaden där barnstolarna tillverkades finns fort-
farande kvar men används till annan verksamhet i 
dag. Jag är bekant med ägaren och efter lite tjat fick 
jag göra ett besök på vinden förra sommaren och där, 
under ett tjockt dammlager, fanns denna stolen plus 
några krocktestade. 

På vinden stod också en massa kartonger och nyfiken 
som man är, öppnade jag en av alla och där fanns Br. 
Ottossons personaltidning nr 1 1969. I just den tid-
ningen hittade jag artikeln om stolens godkännande + 
lite annat om stolen, häftigt. Tidningen finns numera 
i bilen.

Text och foto Janne Olsson

Klippanstolen
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Sibirisk Saab

Ibland har jag en lite udda men väldig rolig hobby. Jag reser i Google Maps Street View. När jag läser nyheter 
från okända platser tittat jag ibland var dom ligger. Nyligen hände en helikopterolycka i Sibirien. 

När jag knappade in orten och klickade på slumpvis gata, fick jag se denna bild.   Lite förvånande eller hur.
 

Lars Bengtsson Lund

2 ägare på 54 år!
Ett rätt svårslaget rekord kan denna 96:a från 

1962 ståta med. Ägaren heter Bertil Berntsson som 
har har haft bilen i sin ägo sedan 2005. 

Under alla år har den rullat knappt 9 000 mil och 
under denna tid är det bara däck och batteri som är 
bytta utöver normal service. Någon avställningsperiod 
her inte heller varit aktuell.

Foto Bertil Berntsson
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Glassutflykt i regnet

Efter att jag äntligen kunde köra bilen igen, efter 
en trög motorrenovering, så var det äventyr på 
gång och sommar.

En saablövers och till-
lika vän till mig hade nu 
köpt sig en 95:a. En brun 
kombi. Martin som the 
Saablövern heter behövde 
lite hjälp innan besiktning-
en och det löste vi galant 
tillsammans. Det blev 2 år 
till nästa besök. Vi tyckte 
att detta måste vi fira på 
något sätt, min motor är 
klar och 95an godkänd. Vi 
bestämde oss för att ta oss 
en glass i grannkommunen.

Sagt och gjort, dag bestämdes och gråa moln up-
penbarade sig denna dag till ära. Nu gick det inte att 
backa. Tänk själva, hur ofta ser man 2 gammel Saabar 
ute på vägarna samtidigt? Man kör ju Saab och en Saab 
klarar ju regn. Tanka och ut på 49an mot Karlsborg 
och det börjar som sagt regna. Hur sommaren -15 var 
vet vi ju alla. Regn regn och åter regn. Hällregn är 
mer sant för det öste på mer och mer, det slutade med 
syndafloden över oss. Helt otroligt vad vatten det kan 
komma ovanifrån.

Väl framme blev det uppehåll i regnet, ut ur bilen 
och nu berättade Martin att det var blött i hans bil. Det 

hade runnit in ovanför hans pedaler så han var blöt 
om fötterna, jag skulle nog säga: dränkta fötter. Glass 
intogs vid Kanalbrohelvetet i Karlsborg eller rättare 
sagt Sibylla och det började regna igen.

Sen tog vi oss hem till byn igen genom småvägar. 
Där gör sig en 96/95 alldeles utmärkt. Stannade till vid 
slussen i Forsvik utanför Karlsborg. Snabbt ur bilen 
mellan dropparna för att ta ett kort. När vi väl tittar oss 
omkring så är det många (båtfolk) som gör tummen 
upp. Vi gjorde även ett snabbt stop i Mölltorps insjö, 
Kyrksjön. Bada var inte att tänka på.

Precis innan vi var hemma så fick Janne besök av 
oss. Han äger en blå 95a och vi föreviga bilarna med 
ett kort på de 3.

Så till sommaren -16 hoppas jag på bättre väder och 
mer turer med vinkelbilen och mer glass.

Bilder/text Fredrik Martinsson.
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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

Nordic Tuning i Norrköping
Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % rabatt på verk-

stadsjobb och originaldelar, en fri felsökningstimme vid 
trim (steg 1, 2 & 3) samt 30 % rabatt på Valvoline motorolja 
lösvikt, vid uppvisande av medlemskort. Detta gäller hos 
Nordic Tuning i Norrköping

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 ” 

Järbo Färg & Lack / Alfta Bilfärg
Erbjuder billackerare och ”gör-det-självare” ett brett 

sortiment av produkter för billackering. Har även Saabklub-
bens färgrecept. Saabklubbens medlemmar erhåller 10 % 
rabatt på köp för över 500 kr. Ange ditt medlemsnummer 
vid beställning.

Förmåner
Saabklubbens medlemmar har rätt att handla nytillverkade 

delar ur Sonettklubbens reservdelslager
http://www.sonettclub.se/

20 %
-15 %

MedlemspriserHalva priset!Rabatt...
Läs gärna mer om de företag som erbjuder våra medlemmar rabatter på www.saabklubben.se
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 En uppdaterad logotyp för 
Svenska Saabklubben

Svenska Saabklubben har en väldigt vacker, unik och speciell logotyp. Den formgavs ursprungligen av 
Saabs legendariska illustratör Rony Lutz, med tydlig koppling till föreningens tidigare namn Svenska 
Saabregistret. Saabklubbens logotyp pryder 1 000-tals Saabar över hela Sverige.

Logotypen återspeglar tydligt kopplingen till de 
äldre modellerna av Saab, med den gamla logotypen 
bestående av ”SAAB” och ett flygplan. De svenska 
färgerna framgår likaså mycket bra. Det har dock 
saknats en koppling till de nyare modellerna av Saab 
i vår logotyp.

Föreningens logotyp har heller inte varit tillgänglig 
i högre kvalitet för digital hantering.

Vi har diskuterat detta inom styrelsen för Saabklub-
ben, samt arbetat med att försiktigt renovera vår lo-
gotyp. Styrelsen vill inte byta logotyp. Vi vill förvalta 
och förbättra, utan att skapa merarbete eller förvirring.

I söndags hade vi ett styrelsemöte inom Saabklubben 
där den renoverade logotypen godkändes.

Som ni kan se så är denna logotyp i princip identisk 
med tidigare logotyp. Det som skiljer dem åt är typ-
snittet för ”Svenska Saabklubben”, där vi nu använder 
typsnittet Gill Sans som Saab använde under 90- och 
00-talet, samt att flygplanet under ”SAAB” nu är tyd-
ligare och mer likt den gamla Saab-logotypen.

Denna renoverade logotyp kommer vi successivt 
att introducera inom klubbens olika områden från 
2015 och framåt. Då denna logotyp är så lik den tidi-

gare logotypen så måste vi inte producera någon ny 
klubbregalia, flaggor eller liknande. Det är enbart när 
vår logotyp används framöver som den nya versionen 
är aktuell.

Vi är väldigt stolta över, samt nöjda med, Saabklub-
bens klassiska logotyp. Denna försiktiga renovering 
är enbart avsedd att tydliggöra vår bredd och förenkla 
den digitala hanteringen av vår logotyp.

Jonathan Sulo
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Ylva Borr Eslöv

Oskar Mattsson Nättraby

Britt-Inger Mattsson Nättraby

Helana Karlsson Skattkärr

Maria Dahlén Broby

Johan Dahl Hölviken

Nya Familjemedlemmar
Välkommna!
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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

Skribent Anton Björklund 
073 - 030 21 51

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

Simon Wadström 070-156 53 37
Karl Ask 0737-27 76 47
Michael Rasmussen 0418-43 36 10
Magnus Höglund 070-343 06 46
Claes Hedlund 070-553 83 30
Patrik Hermansson 0514-30 125
Lars Julle Olofsson 0700-71 75 75

Lars Söderlund 072-27 67 44
Hans Willebrand 0480-33 056
Martin Stenlund 0961-61 733
John Jonasson 08-71 52 429
Rune Danielsson 070-58 44 738
Lennart Holmgren 026-25 70 15
Bertil Mauunen 019-31 45 23

MHRF ansvarig Michael Rasmussen 
Billebergavägen 9, 261 94 Annelöv.  

Tel 0418 - 433 610. Mobil 0700 - 096 540. Fax 0418 - 433 615

Svenska Saabklubben 
Siriusgatan 104 Lgh 208
415 22 Göteborg
Org nr 867200-6502
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 2016: 350 kr
Familjemedlem:              100 kr
Användarnamn: 2016-01
Lösenord: ”griffin”

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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Nu är det dags att fylla en rad platser 
för funktionärer till INTSAAB 2016!

Arbetet med Internationella Saabträffen i sommar, går framåt och det blir mer saker som faller på plats 
för var dag som går.

Vi kommer att ha tre fina dagar gemensamt där vi som klubb vill visa upp oss själva samt vår svenska 
Saabhistoria. Även om man inte deltar i själva träffen så behövs medlemmar som vill stödja arrangemanget 
och både visa upp sina egna bilar samt titta på alla fina bilar som kommer att delta. Ett utmärkt tillfälle 
att göra detta är att delta som funktionär vid ett eller flera tillfällen.

Vi har en rad aktiviteter som skall anordnas och de 
kommer att ha en eller två ansvariga personer som 
håller i trådarna. Därtill kommer det att behövas 
funktionärer till många små uppgifter, men primärt 
gäller det organisatoriska insatser kring vägvisning 
och parkering.

Här kommer ett par exempel:

Fredag
- Skyltuppsättning kring Vadstena och Linköping
- Välkomnande och parkeringshjälp vid Vadstena 

slott
- Registrering och utdelning av material

Lördag
Parkering och guidening
- Motorsportsaktivitet Linköping, fm och em
- Terrassen premiärvisning av Saab 92, kring lunch
- Flygvapenmuseum, fm och em
Funktionärer för tidtagning och motorlekar, etc

Söndag
Parkering och guidening vid marknad och utställning

Sedan hoppas vi hitta några bra inre funktionärer 
som vill organisera Kaffe och hembakad fika till våra 
yttre funktionärer.

Ersättningen kommer bestå av en unik specialgjord 
Intsaab T-Shirt för funktionärerna samt en speciell 
rabattkod att använda vid ett köptillfälle hos Saabklub-
bens webshop.

Man kan anmäla intresse till INTSAAB-gruppen 
via info@intsaab2016.com eller direkt till Saabklub-
bens träffansvarige, Lars-Olov ”Lollo” Uhlin (Tel: 
0706346954) (Mail: ledamot@saabklubben.se) som 
senare kommer att samordna funktionärerna.

Mvh  /Intsaabgruppen

Internationella 
Saabträffen 2016

Ni missar väl inte INTSaab2016 i Vadstena. Även för er som kommer oanmälda så kommer det 
att arrangeras en rad aktiviteter, däribland en marknad på söndagen. 

Till denna marknad önskar vi såväl säljare som köpare välkommna! 
 I nästa nr av Bakrutan räknar vi med att publicera ett dagsprogram och ni kan ta reda på dags-

färsk information på träffens hemsida: http://intsaab2016.com/
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Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare

4646 BAKRUTAN 1-201646

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, videovisning 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 kommande års träfftillfällen ser vi här nedan. 

För uppdaterad information se: norrland.saabklubben.se

16 Mars
13 April
11 Maj

 Se separata annonser för sommarens träffar  För uppdaterad information se: norrland.saabklubben.se

14 September
12 Oktober
16 November

14 December

Välkommna styrelsen

SAAB - VOLVO TRÄFF
Svenska Saabklubben och Svenska Volvoklubben bjuder in till 

Svenskbilsträff på Sveriges nationaldag den 6 Juni. 
Detta sker i samarbete Volvo Museum och Saab car museum. 

Träffen kommer starta på Saab car museum i Trollhättan på morgonen med fika för att senare åka en ral-
lyslinga till Volvo museet i Göteborg där det ges tid för ytterligare mingel och så småningom avslutning 

frampå eftermiddagen. 

Vi kommer att ta ut en anmälningsavgift på 200:-kr i vilken det ingår fika på båda platserna samt inträde på 
respektive museeum.  Det kommer därför krävas anmälan. 

Mer info om hur anmälan sker och om träffen kommer i nästa nummer av Bakrutan samt på hemsidan. 
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Lördag 28 maj 2016 har 
Svenska Saabklubben åter hyrt 

Mittsverigebanan!
Tid:  08.00-17.00.

Norrlands enda Banracing & 
Roadracing bana!

Vid Höga Kustens infart söder om Härnösand finner du Härnösands motorpark med Mittsverigeba-
nan skyltad från E4:an. Denna bana är den enda i sitt slag i Norrland och en given mötesplats för oss 
motorintresserade. Det är en krävande och teknisk bana, 2 km lång, 10 m bred med en nivåskillnad på 
27 meter. Vi vet att du kommer att värdesätta din körupplevelse och tiden du är på banan.! 

Svenska Saabklubben fortsätter sin satsning på bankörningsaktiviteter där vi erbjuder våra medlemmar en 
rolig och lärorik dag på en bana där alla kan få köra av sig under ordnade former.
I år har vi dessutom bjudit in några lokala aktörer inom bilbranschen som får demonstrera vad dom kan 
erbjuda i form av underhålls och serviceprodukter. Finns det medlemmar som vill komma och hålla lite 
”bakluckeloppis” så är ni naturligtvis välkomna.

Alla med Saabbilar är välkomna oavsett medlemsskap eller ej, och medlemsskap kan för de som vill  lösas 
på plats.

Endagslicens inklusive försäkring krävs och löses på plats.

Mat och fika kommer att finnas på banan . Vi rekomenderar ert boende till Ullångers hotell & restaurang där 
vi om intresse finns också kan ordna någon kvällsaktivitet och en massa Saabsnack på kvällen efter bankör-
ningen. Glöm inte att boka där i god tid då vi konkurerar om boende med fler aktiviter i närområdet.

För vidare information kontakta Thomas Ramsell på telefon 070 -  312 43 39 eller 
Anders Johansson på telefon 070 - 510 88 78 
samt håll er uppdaterade  på Saabklubbens eller Norrlandssektionens hemsida.

Välkomna!

4646
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Saabträff i Borlänge 21 maj 2016

Reservera lördag 21 maj för den populära SAAB-träffen i Borlänge. En hel del nyheter i årets program kan 
utlovas redan nu och det kommer presenteras under våren. Finns också en hel del tradition kvar i programmet; 
vi startar på förmiddagen vid Biva, Bygatan 37, i Borlänge och lunch/eftermiddag på Staberg. Även vädret 
kommer bli soligt som vanligt.

Det har varit en stadig ökning av antal deltagare varje år. Till 2016 räknar vi med omkring 100 deltagande 
SAABar. Därför lägger vi i år mycket planeringstid på att få inkörning och uppställning att flyta smidigt. Och 
alla kommer få plats.så. spika datumet i era kalendrar och håll koll på tråden för uppdateringar.

   Calle / Henrik / Benny

Träffkalender 2016 
Saab Gothia, Göteborg:

7 maj lördag kl 12 
Säsongspremiär! Utflykt till Shell nostalgimack/museum i Sollebrunn! Vi träffas vid Preem-tappen på Göte-

borgsvägen i Sävedalen kl 12 för gemensam färd till macken. Svenska Saabklubben sponsrar kostnaden för fika. 
Det finns en Garnaffär som håller öppet snett mittemot Shell-macken om någon av oss eller passagerare vill gå 
dit, affären har extra öppet på vår förfrågan. Karta till Preem hittar du här: http://kartor.eniro.se/m/nxx3B och 
lite bilder från macken finns här: http://goo.gl/irqUYb

6 juni måndag Saab-Volvo-träff kl 9- 
Saab Car Museum i Trollhättan kl 9 med mingel och fika för att med start vid 11-tiden, försiktigt åka en ral-

lyslinga till Volvo Museum vid Arendal Göteborg. Avgift 200:-, info om anmälan kommer via Bakrutan och 
Saabklubbens hemsida.

10 augusti onsdag Kaj-träff vid Barken viking kl 17-
Saab Gothia är funktionärer denna kväll så behöver 4-5 frivilliga som hjälper till att dirigera trafiken. Du 

behöver inte anmäla dig men dyk gärna upp vid 17-tiden. Träffen pågår sedan till ca 20-21. Öppen för veteran- 
och entusiastbilar av alla märken.

12-14 augusti fredag-söndag International Saab Meeting 2016, mer info på www.intsaab2016.com

28 augusti söndag kl 14, Gustav Adolfs Torg – säsongsavslutning! Utflykt/karavan till Ramberget kl 15:30.

Övrigt: Onsdagsträffar vid Barken Viking hela sommaren för alla bilmärken ca kl 18-21.

Se även vår hemsida: http://gothia.saabklubben.se/

Saabträff i Emmaboda 6-7 Augusti 2016 i 
samarbete med Saab Car Museum och Bilsport
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Träffkalender 
sommaren 2016  

Sommaren är vår mest träffintensiva period även om vi nu inte arrangerar alla träffar själva utan ofta 
samarbetar med andra föreningar om arrangemang. Vi får alla på många sätt välbehövlig draghjälp 
av varandra
28 Maj  Sommaruppstart sker på Mittsvergebanan. Se separat annons 
  Kontakt Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
28 Maj  Bergsåkersmarknaden i Sundsvall 
1   Juni  Grunkor & Mojänger i Överklinten Johnny Andersson 070 - 528 57 98
6   Juni  Umeå Cityrunda Anders Johansson 070 - 510 88 78

11 Juni  Gokart på Alviks gokartbana Kontakt Ted Stockhaus 073 - 543 51 92
18 Juni  Saabträff på Olofsfors bruk Anders Linné på tel 0700-803731
1  Juni  Wheels nat´s norr Umeå  Hör av er eller kom innan kl 10 för att få plats i vår 
  monter! Anders Johansson 070 - 510 88 78

16 Juli  Ramsele veteranfordonsdag Thomas Ramsell 070 - 312 43 39
23-31 Juli Lycksele motorvecka Johnny Andersson 070 - 528 57 98 
21 Augusti Vännäs Motormuseums dag Anders Johansson 070 - 510 88 78

Under sommaren träffs vi också på onsdagsträffar i Umeå. på Gammlia vid musét från kl 19.00 med början 
den 12 Juni och fram till i slutet av Augusti, samt i Sundsvall vid hamnen. 
Sundsvallsträffarna avslutas med en utflykt till okända mål och tiden som gäller är 18,00 - 20,00 från den 13 
Juni - 22 Augusti.
 
Vidare info kan sökas på vår hemsida 
http://norrland.saabklubben.nu/

Välkommna
Styrelsen

Motorträff på Olofsfors Bruk
Lördagen den 18 juni är alla intresserade välkomna till Olofsfors Bruk för den numera årliga och allt 

populärare motorträffen i samarbete med Olofsfors bruksmuseum.

Träffen startar kl 10 och håller på till kl 15. Nedan 
några exempel på aktiviteter och erbjudanden 
under dagen.

• Rösta fram träffens finaste bil
• Möjlighet att gå en guidad tur runt bruket
• Tipsrunda
• Försäljning av bildelar & tillbehör
• Utställningar av olika slag
• Möjlighet att köpa fika och lättare mat på Café Anno 

till träffpriser
• Öppet i Masugnen, Stångjärnshammaren, Bruks-

muséet mfl byggnader.
För mer info kontakta Anders Linné på tel 0700-803731 eller se hemsidan http://norrland.saabklubben.se/

Arrangör: Svenska Saabklubben, Norrlandssektionen i samarbete och Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum.



 

Pressrelease 2015-12-18 
 

Midnattssol i Vimmerby 
 
Småländska Vimmerby blir centralort för Sveriges största historiska 
rallytävling, KAK Midnattssolsrallyt 2016, vilken blir mer kompakt och mer 
utmanande än tidigare år. 
 
Många utmanande grusvägar gör Småland till en mycket ändamålsenlig region för 
tävlingen och intresset från de inblandade kommunerna har varit stort. 
– Med Vimmerby som centralort kan vi tillföra både fräschör till tävlingen och bredda 
utbudet av aktiviteter för hela familjen, säger Lars Jonsson, KAK Midnattssolsrallyt. 
I Vimmerby har det länge arrangerats stora motorevenemang och vanan från stora 
publiktillströmningar finns, inte minst tack vare Astrid Lindgrens Värld. 
– Men minst lika viktigt är att motorklubbarna i trakten är engagerade, och att det finns 
bra rallyvägar i närområdet, påpekar Lars Jonsson. 
 
Sträckningen för 2016 års tävling är under uppbyggnad och tack vare ett brett utbud av 
vägar blir tävlingen betydligt mer kompakt än tidigare då de långa transportsträckorna 
försvinner. Det kommer både de tävlande och publiken till nytta. 
– Absolut, det ger oss mer tid för varandra och för intressanta kringaktiviteter. 
 
KAK Midnattssolsrally har de senaste två åren haft Västerås som bas, och att tävlingen 
nu flyttas till Småland är en del av tävlingens tradition. 
– Västerås har varit ett fantastiskt ställe att ha rallyt på, men Midnattssolsrallyt har ofta 
flyttats runt. Nu ser vi fram mot en snabb och spännande tävling i Småland 2016, säger 
Lars Jonsson, KAK Midnattssolsrallyt. 
 
2016 är första gången som tävlingen körs helt och hållet i KAK:s regi. 
– Vi har blivit varmt välkomnade av regionen. Vi är stolta över att kunna visa våra 
deltagare en ny del av Sverige, och att vi kontinuerligt kan förnya tävlingen, säger Philip 
von Mecklenburg, KAK. 
 
Anmälan till 2016 års KAK Midnattssolsrally öppnar i mars, men redan i januari släpps 
Rallyinfo på midnattssolsrallyts hemsida. Tävlingen körs under vecka 26.  
 
För mer information kontakta: 

Lars Jonsson, KAK Midnattssolsrallyt 076-828 21 30 info@midnattssolsrallyt.com 
Philip von Mecklenburg, Ansvarig KAK 070-359 15 02 philip.vm@gateberg.se 
Robert Gustavsson, Pressansvarig 070-961 83 52 info@pressofficer.se 
 
Mer information finns också på vår hemsida: www.midnattssolsrallyt.com  
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Nya Medlemmar hälsas välkomna !

Omslag Baksidan: Volvo och Saab i träffsamarbete i Varbergs hamn
Foto Karl Ask
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6728 Krister Olsson Trollhättan

6729 Oddd Stalenget Tretten

6730 Gustav Årstadius Uppsala

6731 J R M van Halbeek Sittard

6732 Mikael Aleandrovski   Landvetter

6733 Bengt Lohmer Märsta

6734 Jan-Erik Hammarsten Uppsala

6735 Lars Öhman Norrtälje

6736 John Ericsson Stenstorp

6737 Niklas Zita Rävlanda

6738 Pelle Nilsson Stockholm

6739 Leo Pedersen Vargön

6740 Lars Åhberg Hamar

6741 Joris Verbeek Den Haag

6742 Arne Andersen Älmeboda

6743 Mikael Svartz Lidingö

6744 Bobo Bengtsson Sundsvall

6745 Staffan Redelius Tyresö

6746 Ragnvald Boström Nordmaling

6747 Linus Wallman Mariefred

6747 Andreas Engelbrethsen Falkenberg

6748 Peter Johansson Kolbäck

6749 Kjell-Erik Pellas Eskilstuna

6750 Carl-Olof Renström Hindås

6751 Simon Singer Oslo

6752 Barbro Rosengren Värnersborg

6753 Klemens Apell Nossebro

6754 Mats Johansson Gullbrandstorp

6755 Ola Lonard Hägersten

6756 Gunnel Karlsson Luleå

6757 Stig Johansson Fjärås

6758 Magnus Unger Skara

6759 Lars-Erik Åström Söderala

6760 Kim Gyllström Osby

6761 Christer Sahlin Sala

6762 Kristian Eriksen Jämjö

6763 Lennart Larsson Dalsjöfors

6764 George Bivall Kumla

6765 Kent Carenvall Getinge

6766 Kent Sundström Sollefteå

6767 Johann Kidery Maria Enzers

6768 Roger Leijthoff Uppsala

6769 Ulf Kallåker Strängnäs

6770 Henrik Jansson Vargön

6771 Jonathan Westerlund Alnö

6772 Lars Malmqvist Forserum

6773 Elias Jonsson Stockholm

6774 Karl-Erik Nyman Söderbärke

6775 Johnny Lindström Linköping

6776 Christoffer Grönberg Växsö

6777 Johan Brandt Vingåker

6778 Krister Jalakas Hallstahammar

6779 Leif Jonsson Nälden

6780 Andreas Baudin Piteå

6781 Johnny Wallsten Malmö

6782 Lars Englund Kungsör

6783 Anders Borgman Trollhättan

6784 Kjell Arrdal Mölnlycke

6785 Åke Swedmert Linköping

6786 Andreas Rydin Norrköping

6787  Øystein Kalland Våge Finnås Bømla

6788 Hans Thunström Jönåker

6789 Lars Olsson Trelleborg

6790 Giovanni Pagano  c/o  Messina

6791 Derek Darnell Muir of Ord

6792 Klas Jakobsson Vänersborg

6793 Ivo van Moorsel Antwerp

6794 Oliver Villain Verouillet

6795 Rolf Wik Heby

6796 Benny Erixon Märsta

6797 Alessio Grillo Rome

6798 Sune Johansson Vargön

6799 Lennar Larsson Äppelbo

6800 Jonas Bilstrup Vänersborg

6801 Erik Ljungberg Ljungskile

6802 Jan Nilsson Västervik

6803 Olof Atterhall Åkersberga

6804 Mikael Hedlund Skogstorp

6805 Stefan Asp Mjölby

6806 Jan Färnström Sjuntorp

6807 Fredrik Haraldsson Gränna

6808 Kent Cronholm Karlskrona

6809 Stefan Ärlsjö Alingsås

6810 Åke Svedmert Linköping

6811 Anton Fredriksson Jämjö

6812 Oscar Molin Uppsala

6813 Jimmie Johansson Hagfors

6814 Luppo Egberts Delft

6815 Images Cars GMBH Kempten 

6816 Julian Uzzell Broomfleet. 

6817 Thorstein Vorman Gelsenkirchen

6818 Göran Vestling Salbohed

6819 Kent Engström Överum

6820 Sture Heiman Växjö

6821 Håkan Lundborg Vålberg

6822 Jonas Djurberg Eslöv

6823 Jens Justesen Ellidsbol

6824 Erkki Svensson Nässjö

6825 Jonas Johansson Kivik

6826 Torbjörn Nilsson Hagby

6827 Thomas Truedsson Rydebäck

6828 Lars Jansson Hisings Backa

6829 Gustaf Widiksson Halmstad

6830 Rue Duarte Santo Antao Do

6831 Peter Jansson Kristinehamn

6832 Sam Algotsson Trensum

6833 Thomas Lundström Vadstena

6834 Martin Holmberg Finja

6835 Christian Skogstad Upphärad

6836 Fredrik Höjer Mölndal

6837 Gunnar Brännström Enskede

6838 Rikard Schollin Segeltorp

6839 Mikael Norberg Nora

6840 Berbd Speer Eichwalde

6841 Morgan Nilsson Trollhättan

6842 Terje Ness Forde

6843 Mårten Lorentzon Växjö

6844 Anders Magnusson Göteborg

6845 Jan Abrahamsson Finspång

6846 Martin Persson Torna-Hällestad

6848 Ingemar Wikelöv Vikbolandet

6849 Hans Claesson Korsberga

6850 Maria Carlehed Upplands Väs

6851 Geir Ivar Fjerdumsmoen Lillehammer

6852 Jonas Fröberg Stockholm

6853 Tore Lindberg Umeå

6854 Lars-Bertil Fredriksson Eslöv

6855 Anders Löfström Östahammar

6856 Samuel Ekdal Borås

6857 Daniel Krstevski Göteborg

6858 Magnus Johannesson Värmdö

6859 Nils-Olof Olofsson Vollsjö

6860 Håkan Sjöberg Gävle

6861 Sten Kumlin Göteborg

6862 Franciscus Braam Wormer

6863 Anders Backe Billesholm

6864 Sigurd Gladhaug Kolbotn

6865 Mats Segerup Helsingborg

6866 Eric Englöf Garpenberg

6867 Roland Ahlström Gällö

6868 Bo Leijon Umeå

6869 Per-Magnus Olsson Järna

6870 Jim Tennebø Måløy

6871 Iain Hodcroft Manchester

6872 Matthias Ackle Wittnau

6873 Alexander Erling Huddinge

6874 Sveinung Røstad Lavanger

6875 Torbjörn Svantesson Strömsnäsbruk

6876 Gösta Guteland Huddinge

6877 Giuseppe Palmeri Roma

6878 Thomas Vogel Dresden

6879 Christian Vintera Halmstad

6880 Magnus Bäcklin Västerås

6881 Olle Ivarsson Frösön

6882 Daniel Dandanell Ljungsbro

6883 Tord Grannas Sollerön

6884 Kjell Jadestig Västerås

6885 Ola Claesson Falkenberg

6886 Rune Melin Färila




