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Ett nytt medlemsregister 
med viktiga förändringar !

Ett nytt medlemsregister med viktiga förändringar Saabklubbens nya medlemsregister är nu äntligen 
på plats. Det har varit ett omfattande projekt, med bl a manuell aktivering av närmare 3 500 medlem-
mar. Hundratals timmar har lagts ned på det nya registret, men det kommeratt spara Saabklubbens 
funktionärer och medarbetare tusentals timmar framöver.

Det har varit ett intensivt år för klubben och styrelsen. Nu är årets eller kanske årtiondets träff avklarad 
i Vadstena och Linköping. Tack alla som kom och gjorde detta till en underbar tillställning. Med gäster 
från hela världen och det faktum att ursaaben flyttades till SAAB arena för en dag samt avslutningen på 
söndag med flera hundra Saabar som besökte Vadstena slott. Dessa dagar glömmer man inte i första taget. 

Det största tacket skall alla funktionärer ha, all tid 
som så många människor har lagt ner för att få detta att 
bli en bra träff. Här tycker jag uttrycket ingen nämnd 
ingen glömd passar bra. Samtal har redan börjats föras 
om att vi kanske borde ha fler träffar i Östergötland, då 
gärna i samarbete med Östgöta Saabklubb. De ställde 
upp fantastiskt bra på lördagen vid flygvapenmuseet. 
Men det sker inte nästa år då det blir en Saabfestival. 

Inom klubben i övrigt händer det mycket förutom 
att vi har haft en stor träff. Webbmaster Jonathan gör 
mycket på IT fronten med ett nytt medlemsregister 
som så småningom följs av en ny webbshop. Mer om 
detta kan ni läsa om längre ner på denna sida.

Glädjande kan vi meddela att vi säljer reservdelar 
som aldrig förr och nu har vi fram till augusti sålt lika 
mycket som hela förra året! Tack för att ni medlemmar 
är lojala mot oss och på det sättet låter oss investera i 
nya delar. Det sker ett stort arbete på laget i Skattkärr 
där vi har tagit in hjälp av Matthias Roswall med tele-
fonen när Janne har fullt upp att skicka era reservdelar. 
Det kanske ni har märkt när ni ringt till lagret. Men 
med detta kan vi samtidigt utöka telefontiderna som 
ni kan läsa om på sida 45.

Men när verksamheten vuxit har vi märkt att det finns 
personer som inte betalar sina fakturor till Saabklub-
ben för köpta reservdelar. Våra marginaler klarar inte 
mycket av detta så i framtiden med den nya webbsho-
pen fullt igång kommer man betala i förskott men till 
dess har vi varit tvungna att skapa rutiner för påmin-
nelser. De ser ut så här idag att om man inte betalar 
sin faktura i tid får man två påminnelser av oss. Om 
man inte skulle betala efter detta är vi tyvärr tvungna 
att lämna iväg detta för inkasso. 

Det är inte många som går så långt men det handlar 
om stora pengar varje månad som inte betalas i tid 
och det påverkar vad vi kan nytillverka. Jag förstår att 
det är lätt att glömma ibland men var snäll och försök 
och hålla koll på detta för allas vår framtid för våra 
Saabar. Hoppas att ni har förståelse för detta. Värt att 
påpeka är att vi inte har förskott bara på grund av detta 
utan det är också för att minska arbetsbelastningen för 
personalen på lagret. 

Karl Ask
För styrelsen i Svenska Saabklubben

Att vi har bytt medlemsregister beror på att det gamla 
registret hade många år på nacken och riskerade att 
sluta fungera samt att Saabklubben har uppnått en stor-

lek där vi måste arbeta smartare och mer automatiserat 
för att kunna utvecklas och växa vidare.

Styrelsen informerar
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Om man missar att betala sin faktura så får man en 
påminnelse. Vi kommer dock aldrig att kräva våra 
medlemmar på betalning av medlemskap. Om man 
inte betalar fakturan för sitt medlemskap, trots på-
minnelse, avslutas medlemskapet. Det är dock fullt 
möjligt och väldigt enkelt att bli medlem på nytt vid 
ett senare tillfälle.

Det nya medlemsregistret medför många fördelar för 
Saabklubben. Men det innebär även vissa förändringar

.

Att vi medlemmar, har en fungerande 
e-postadress registrerad, är viktigt!

E-postadressen är kopplad till en personlig användare 
med medlemskapet. Denna användare har åtkomst till 
allt medlemsmaterial på vår hemsida, forumet och så 
småningom även webbshopen för våra reservdelar.

Läs och följ instruktionerna för att rätta din e-post-
adress längre bak i Bakrutan!

Fler förändringar är att vänta och jag hoppas ni har 
förståelse för detta. I slutändan innebär dessa nya 
tekniska system att Saabklubbens funktionärer och 
medarbetare får mer tid för våra medlemmar, för att ta 
fram nya reservdelar, arrangera fler träffar med mera.

Sist men inte minst, det nya medlemsregistret är nytt 
både för våra medlemmar och funktionärer. Om något 
inte fungerar som väntat, kontakta oss då gärna om det. 

Vi är en ideell förening och även om många av våra 
funktionärer arbetar flera timmar om dagen för Saab-
klubben så kan dröjsmål på svar uppstå. Visa gärna 
förståelse för detta.

För styrelsen
Jonathan Sulo

Med det gamla registret fick vår medlemsansva-
rige, Anna Gunnarson, varje år sitta flera veckor, 
om inte månader, med att registrera betalningar av 
medlemskap. Långt ifrån alla som betalade angav sitt 
medlemsnummer, så det var ett väldigt pusslande och 
detektivarbete med att få ihop alla medlemskap.

Till detta följde ett stort antal adressändringar och 
andra ärenden som krävde manuell hantering. Att få 
ihop det här under så många år, med flitiga besök på 
Saabmarknader och träffar runt om i Sverige, på sin 
fritid - utan någon ersättning - har varit en enorm 
prestation avAnna. 

Så tusen tack för det Anna !

Med det nya registret har medlemshanteringen till 
stor del automatiserats. Betalningar av medlemskap re-
gistreras utan manuell hantering. Adressuppgifter kan 
nu rättas av våra medlemmar själva, via vår hemsida. 
Anna är fortsatt medlemsansvarig och besvarar frågor 
via e-post och telefon (med mer tid över för detta nu).

Ny medlem
Om man nu vill bli medlem i Saabklubben så bestäl-

ler man ett medlemskap via vår hemsida. Avgiften för 
medlemskapet skickas ut med en faktura. När fakturan 
har blivit betald så aktiveras medlemskapet.

Om man vill så kan man betala direkt vid beställning 
och på så sätt bli en fullvärdig medlem hos oss inom 
5 minuter.

Befintliga medlemmar

OBS: Befintliga medlemmar kommer att få en 
faktura för nästa års medlemskap!

Från nästa år kommer vi inte längre att skicka ut 
betalningsinformation för medlemskap i Saabklub-
ben med Bakrutan. Nu får man istället en faktura för 
sitt medlemskap. Denna skickas ut både via vanlig 
postgång samt via e-post. Fakturan kan betalas via 
Bankgiro eller, för de som så önskar, direkt via vår 
hemsida. 
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BAKRUTAN
Klubbtidning för Svenska Saabklubbens

medlemmar och 
trycks i 3 500 exemplar vid  SIB-tryck i Norsborg.

Ansvarig utgivare: Karl Ask.

Skriv till Bakrutan!
Skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, Saa-
bäventyr, annonser  m m till tidningsredaktören på 

Mejl: bakrutan@saabklubben.se  
eller postadress till 
Anders Johansson

Anumark 13, 
905 95 Umeå

.
(Ej till Saabklubbens adress)

Material till tidningen mejlas enklast i valfritt da-
taformat.Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och 
bilder bör bibehållas som de är från kameran för att 

hålla god tryckkvalitet. 
Grundregel kan vara minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig mot 
felaktigheter i inskickat och publicerat material.

Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsättning 
att källan anges.

Stoppdatum för material till Bakrutan nr 4, 2016 är 
den 6 November           

     I din brevlåda ca 3-5 veckor efter stoppdatum.

Glöm inte att skicka in era 
artikelunderlag till redaktionen i 

god tid  innan den 6 November så 
kommer allt med i Julnumret!

Svenska Saabklubben har nu under några år 
skickat ut en Saabkalender till sina medlemmar 
och detta har varit uppskattat så vi kommer att 
bifoga en med Bakrutan nr 1 2017 till de medlem-
mar som senast den sista Januari betalt sin med-
lemsavgift för 2017.

Tanken med årets kalender är att publicera bilder från 
den Internationella träffen i Vadstena sommaren 2016. 
Detta betyder att redaktionen ser fram emot era bilder 
från Int 2016, helst innan November månads slut. 

Kraven på bilden du skickar är att den är i färg, hög-
upplöst (bästa jpeg kvalitet brukar räcka; bildstorleken 
brukar då ligga någonstans 1-2MB). 

Till sist! Kalenderinformation om träffar under 
2017 vore det bra om vi får oss tillsänt innan års-
skiftet!

Skicka era bilder till mejladressen 
bakrutan@saabklubben.se

Red

Foton till 
Saabkalendern 2017
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Redaktör Bakrutan
Anders Johansson
Anumark 13
905 95  Umeå
Tel 090 - 18 60 26

Webbmaster:
Jonathan Sulo 
webmaster@saab  
klubben.se

Lars-Olof UhlinTel:070-9223567
Johannes Stenling Tel 070-210 57 78
Anders Källqvist  Tel 0455-20 92 08
traffar@saabklubben.seLedamöter

Håkan Malmgren
070-419 58 51 ledamot@...     
Jonathan Sulo 070-5643040
ledamot2@saabklubben.se
Suppl. 1 Mats Carlsson suppleant@...
Suppl 2 Stefan Dahlström supple-
ant2@...

Forumansvarig: Emil Bengtsson 
Tel 070-536 21 85

Mejl:bakrutan@saabklubben.se

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

Trollhättan: Roland Widarsson
Tel 0521 - 22 30 33

Karlskronasektionen:
Anders Kjellquist
073-838 16 99

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

Gotland Björn Askengren
Tel 0498 50038

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

Hallandia Mats-Ove Fredlund
Tel 070-698 93 52

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
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 
Strandhemsvägen 3
656 71 Skattkärr
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 Yngve Ekberg  
08-7742885
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: 2016-03
Lösenord: 2-takt

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 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 070-312 7938
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 Mikael Pettersson 0708-737537
Saab Ng 900 samt 93 Daniel Mattson 070-846 13 28
Saab OG 95 Niklas Zita                  niklas.zita@gmail.com
Saab NG 95 & 94X Jonas Åberg 070-570363
Saab Sonett Hans Eklund 0514-27 222
Saabo Erik Randa 08-64 64 999
Tech-2 Daniel Mattsson 070-846 13 28

7
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 Nästa kapitel i historien om bilarna från Trollhättan

En onsdag innan midsommar, dagen efter att Nevs har gått ut med att de inte 
kommer skriva SAAB i nosen på nästa bil som kommer från Trollhättan, erbjuds 
företrädare för Saabentusiaster in till fabriken för en lunch. Det låter kanske 
konstigt, att göra det när det inte är Saab längre. Men helt ärligt är det inte de 
specifika 4 bokstäverna som betyder något för mig. Utan det är vad märket står 
för, nytänkande, passion och sin unika charm. Och där har Nevs övertygat mig 
att de står för samma sak fortfarande. 

En föränderlig framtid
Jonas Hernqvist från sales and marketing förklarade 

som att detta är ett nytt kapitel i bilens historia. Ett 
kapitel i en värld där bilbranschen står för en de största 
förändringarna på 100 år. Bilen avsedd att äga samt att 
den står stilla 85-90% av tiden kommer inte fungera i 
framtiden i de nya megastäderna som växer fram. Med 
den nya tekniken kommer det också växa fram andra 
sätt att använda bilen. 

Vem hade en tanke att man med mobilen kunde 
vara uppkopplad mot hela världen för 20 år sedan? 
Bilen blir en dator på 4 hjul och precis som med en 
smartphone kräver dagens användare att de själva 
skall bestämma vilka appar som skall användas flyt-
tas över till bilens värld. En person kanske vill ha en 
bil som är en biosalong medan den för andra är  ett 
kontor. Där du sätter dig i bilen och samtidigt får du 

din musik direkt uppspelad och bilen vet vilket möte 
du skall på och vart. 

Visioner
Saab:s vision har alltid varit att ligga långt fram med 

bilar och testa nytt, se bara på turbon eller ursaaben 
som hade modernt tänk redan på 40-talet. Nevs lever 
vidare i den andan och letar nya smarta lösningar och 
Saab andan lever kvar. Focus kommer ligga på elbilar 
ja, till 100 %. Alla kanske inte gillar det men det är en 
del av framtiden, det är en sak som är säker. Nevs har 
en vision som de satsar allt på, men samtidigt har de 
kunnig personal som kan leverera, och den kombina-
tionen finns inte hos andra företag i branschen. Att de 
kan lyckas vet vi alla sedan innan. Sedan kommer olika 
marknader ha olika krav, så en bil kan säljas på ett sätt 
i Sverige, ett annat i Kina och en tredje version i USA. 
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 Nästa kapitel i historien om bilarna från Trollhättan

Phenix fanns för provsittning
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Att det blev namnet Nevs är naturligt för mig, det är 
inarbetat och känt naturligt i dag. Visst tycker jag det 
är tråkigt att det inte kommer tillverkas några Saab 
bilar mer men det kan knappast komma som en nyhet 
för någon av oss? 

Samtidigt har de en helt ny inriktning mot tidigare 
och vill vara trendsättare och då kan det vara smart 
med ett nytt varumärke som inte har gamla anor med 
bestämda uppfattningar. Att ändra en inriktning sam-
tidigt som Saab AB har en annan kan vara svårt och 
skulle definitivt kosta mycket pengar. 

Saab 9-3
Den nygamla 9-3an kommer börja säljas nästa år, då 

främst för den kinesiska marknaden. Frågan som dyker 
upp med en gång är om vi kommer få se den i Sverige. 

Ja svaret jag får på den frågan är om det finns ut-
rymme i fabrikens kapacitet. Men det får vi hoppas 
att det inte finns, då Nevs planer är att de kinesiska 
kunderna skall älska bilen. En del av besöket bestod 
av att ett besök på utvecklingsavdelningen samt på 
designavdelningen, tyvärr fick jag inte ha kvar min 
mobil på mig. 

Det var förståeligt med tanke på vad vi fick se. Bred-
vid konceptbilen Phoenix!!! stod en av de bilar som 
man jobbade med innan  rekonstruktionen. En ben-
sinbil med 1,6 liters Turbo från en fransk tillverkare. 

Det låter inte så nyskapande, inte när det gäller motorn 
kanske. Den idén är skrotad men designen avslöjades 
skulle komma på nästa bil. 

Nu med mycket säkerhetstänk för fotgängare, det 
kommer en popuphuv. Utseendet förändras genom 
att huven är betydligt högre än den tidigare, samtidigt 
kommer en frontläpp som sticker ut där nere. Utseendet 
blir lite som ett underbett på bilen, för att fotgängare 
skall åka upp på bilen och inte ner under den. Här går 
säkerhet före skönhet enligt mig, men det är rätt. Bilen 
hade många spännande delar som flygplansvinge på 
diffusern bak, många små förändringar som skapade 
ett ha begär. Men mest spännande var vad som stod 
bredvid de två bilarna, en cab under ett skynke. Svaret 
på alla frågor var inga kommentarer, det betyder alltid 
något. Så en elcab gissar jag på och hoppas såklart på 
det. Det hade varit spännande och unikt. 

Phoenixplattan
Nästa steg är den omtalade phoeonixplattformen, 

nu kraftigt modifierad av Nevs för att bara vara en 
elbil. Här kommer batteriet att vara helt inbyggt i 
plattformen och inte påverka innermiljön, och det 
skall bli kul att se hur de lyckas med det. Planerna är 
att denna skall vara klar 2019/2020. Det är inte lång tid 
kvar, men med ett utvecklingsställe till så påskyndar 
det processen. Nevs har redan börjat med sitt andra 

Nu ytterligare en Saab 9-5 kombi i trafik i Sverige, underbar syn!
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utvecklingscenter, ett här i Trollhättan och ett i Tiang i 
Kina. Huvudkontoret kommer ligga kvar i Trollhättan 
med utveckling. 

Med den nya plattformen skall fabriken som byggs 
i Kina leverera bilar till den kinetiska marknaden och 
Trollhättan leverera till Europa och USA. Det kommer 
bli två kompletta fabriken som bygger bilar. Frågan är 
om de kommer bygga olika bilmodeller eller samma 
parallellt, och där tror jag inte Nevs har bestämt sig 
ännu. Den största frågan för oss Saabentusiaster är 
om vi kommer känna igen Nevs bil som en Saab eller 
kommer den gå en egen väg. Beskedet jag fick var att 
vi kan vara lugna. Detaljer kommer kännas igen från 
Saabarna och designen kommer kännas igen för oss. 
Den klassiska bandyklubban på sidan som återkom i 
NG9-5 kommer bevaras och det var verkligen glada 
nyheter. 

Trovärdigt ?
Vad får mig att tro på detta då? Jo efter att hört om 

planerna samt fått se hur det skall gå till. Vi fick en 
visning i pressfabriken som nu ligger öde, men snart 
skall gå igång. Maskinerna har underhållits under tiden 
och är av världsklass när det gäller kvalitet. Här skall 
karosser göras för att skickas till Kina snart. Det som 
gav mig mest hopp var att få se tankar fån designavdel-
ningen där man jobbar med material som är återvunnit 
och där man med enkla knep skall kunna bytta delar 
av inredningen själv. På detta sätt kunna anpassa bilen 
efter egna önskemål utan att behöva plocka isär den. 

Eller att nyckeln är en smartwatch som är uppkopplad 
mot mobilen så du slipper ha en extra pryl i fickan. 
Visst det kan verka obetydligt, men för mig visar det 
att de tänker på allt och tänker göra något helhjärtat. 

Men de hade även helheten i ett annat tänk då det fanns 
bilder på suvar, 3 dörrars cupé. Det mest spännande jag 
såg var att en liten två sitsig bil liknande Renault Two, 
en smidig stadsbil.  Där bilen renar luften samtidigt 
som den laddar när den står parkerad i staden. Dubbla 
funktioner och riktigt smart tänkt. Vad som händer i 
framtiden är svårt att säga men många idéer och tankar 
finns det. Nu får vi hoppas att de kan göra något bra 
av dessa. Något jag är rätt säker på, är att nästa 9-3 
(om den nu kommer att heta så) liknar ng 9-5 en del i 
stilen vilket jag ser som positivt. 

Saabskyltar
Många undrar nu vad som händer med alla skyltar 

som plockas ner. Ja, mycket slängs tyvärr, men Nevs 
lovade att återkomma om vad som skulle kunna sparas 
av historisk vikt. Det senaste kring SAAB skylten som 
är känd från alla bilder är att Mikael Östlund, informa-
tionschef på Nevs, för samtal med Saab car museum 
om det skulle kunna gå att rädda den på något sätt. 
Detta hoppas vi på och att skylten sparas till framtida 
generationer Saabåkare. 

Som avslut vill jag tacka Nevs för att ni tog er tiden att 
bjuda in oss som brinner för Saab, det visar verkligen 
att ni vill göra något med historien. Saab har alltid 
stått för nyskapande för mig och ni skapar något nytt! 

Karl Ask
Ordförande

Svenska Saabklubben
Foto Michel Annink

Några testbilar åker ut och in genom grindarna, spännande 
framtid väntar.

Grundlig genomgång hur tillverkningen går till
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Norrlandsträffar   sommaren 2016
Bandag på Mittsvergebanan den 28 Maj

Veckan innan Saabklubbens banevenemang i norr var en av vårens blötaste och vi som arrangerade 
var oroliga för vad detta kunde ställa till med men lagom till lördagsmorgonen blåste regnmolnen bort 
och det blev en riktigt fin dag på Mittsvergebanan. Vi var på plats strax före klockan 9 och förarsam-
manträde och körningen inleddes vid 10-tiden.

Per Öberg jagas av Gustav 
Eriksson under ett av dagens 
heat.
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Norrlandsträffar   sommaren 2016

Ett drygt 15-tal medlemmar löste dagslicens och fick 
därmed åka ut och lufta sina fordon under dagen och 
till det kom ett 30-tal besökare till själva träffen för 
att titta och prata Saab under några timmar. Vi hade 
ordnat med hamburgerförsäljning så ingen behövde 
heller åka från banan hungrig. Under dagen hölls en 
veteranfordonsmarknad i Sundsvall och ett flertal 
medlemmar började dagen där för att sedan komma 
till banan.

En sönderkörd växellåda och ett par punkteringar var 
det mest dramatiska som inträffade med fordonen och 
det är ett gott betyg till såväl chauförer som arrangörer.

Dagen avslutades då sista 96:a fick slut på bränsle 
och åkte i depå vid 16-tiden och vi hoppas och räknar 
med att kunna göra denna satsning för våra medlem-
mar även nästa år.

Text och foto Anders Johansson

Morgonuppstart av såväl bilar som marknadsförsäljning förbereds

William Gidlund står som första bil beredd till start.
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Motorträff på Olofsfors Bruk
Lördagen den 18 Juli arrangerade Anders Linne för Saabklubben tillsammans med Olofsfors Bruksmu-
seum den årliga och numera väletablerade motorträffen helgen före midsommar. Årets upplaga tang-
erade fjolårets besöksmässigt med drygt 200 fordon och av dessa representerades Saab av ett 40-tal.

Besökarna började strömma till redan vid niotiden 
på morgonen och arrangörsgruppen med Anders An-
dre i spetsen fick fullt upp även om de nu efter några 
år är rätt varma i kläderna. De flesta ytorna såväl ute 

på gräsplanerna som inne i det gamla järnbruket var 
upptagna till sista plats med allehanda motorfordon 
eller modeller av dessa.

Ovan ser vi klubbtältet  väl flankerat av två Saab 9-3. Den högerstyrda är en Cab Aero årsmodell 2002 tillhörig Jouni 
Isoaho Lögdeå och den vänsterstyrda  ( till höger om vår monter ) är en 9-3 SE från år 2000. Den sistnämnda är också 
från träffens närområde vilket i detta fall betyder Nyåker och ägarinnan heter Nanny Eriksson.
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Anders Andre hade i 
vanlig ordning ställt upp 
sin samling av modellbi-
lar i en av hallarna och 
undertecknad ordnade 
filmvisning i ett rum i 
själva järnbruket. I en 
närliggande lokal fanns 
också en samling veteran-
motorcyklar uppställda.  

Dagen avslutades tyvärr 
med ett intensivt regnande 
men detta förtog inte de 
allmänt goda omdömena 
och arrangören lovade en 
fortsättning även nästa år.

Text och foto: 
Anders Johansson

Johan Öberg  från Sundsvall anländer till Olofsfors med 
sin Saab 96 DE LUXE från 1964

Ett urval av de motorcyklar som tilldrog sig en del 
uppmärksamhet.

Ingen Saabägare räds lite regn denna dag. I förgrunden en 99 Turbo tillhörig Rune Danielsson
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Lördagen den 16 Juli arrangerades i Ramsele en veteranfordonsdag där Saabklubben sedan många år 
arrangerat en ”träff i träffen” och varför bryta en vinnande tradition? 

Norrlandssektionen ordnade i år något av ett tvåda-
garsarrangemng i Ramsele då en av våra nya medlem-
mar på orten, Stefan Andersson, fixade så att vi som 
hade möjlighet kunde åka på en gemensam middag 
vid Cafe Storfinn mellan Ramsele och Strömsund. Vi 
blev ett drygt tiotal fordon som närvarade och efter 
middagen fick vi ta en åktur vid Norra europas längsta 

Fredagskvällens träffgeneral Stefan Andersson fick av 
sektionen ett par presenter som tack för sitt engagemang.

Middag på Cafe Storfinn

kraftverksdamm i betong Storfinnforsen som är 800 
meter lång. Den byggdes under tidigt 50-tal och har 
en fallhöjd på 49,5 meter.

Efter rundturen erbjöds kaffe och efterrätt på cafeet 
och en hel del saabsnack.

Stopp för att beundra utsikten från dammens krön.

Saabträff vid Ramsele   Classic & Veteranfordonsdag
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Saabträff vid Ramsele   Classic & Veteranfordonsdag
I väntan på överfart av dammen vid 
Storfinnforsen  på fredagskvällen.
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Under Lördagen var det som vanligt fordonsträff 
under dagen och ”bysvep” med cruising framåt kväl-
len. Till vår Saabhörna på träffen räknade vi i år in 
43 Saabar från modell 92 till 9-3 x och totalt kom till 
träffen drygt 450 fordon vilket åter var rekord trots att 
regnet hängde i luften men det är mer regel än undantag 
denna sommar.

Under dagen knöts ett antal kontakter medlemmarna 
mellan och däribland kan nämnas en, där undertecknad 

blev kontaktad av en närboende som var i färd med att 
städa ur en gammal ladugård som bland annat innehöll 
ett lager med gamla saabdelar. Vi ska nu försöka ordna 
så att klubben kan förvärva detta för vidare försäljning 
till intresserade medlemmar.

Text och Foto: Anders Johansson

Lördagen samlade ett drygt 40-tal Saabar och ovan ser vi ett flertal av dessa. 

Denna Saab 96 av årsmodell 1980 är nog rätt unik med sina blott 2 800 mil på mätaren. Ägaren Bo Eriksson från Backe 
utanför Ramsele håller bilen i det fina originalskick som den har.
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Motormuseumets dag i 
Vännäs

Den 21 Augusti arrangerade Vännäs motormuseum sitt årliga event med fordonsutställning, loppis m.m. 
på gräsplanen framför museumet. Vädret var inte det bästa men vi blev i alla fall ett tiotal fordon och 
gräsplanerna var fulla med allt från vedklyvar från 20-talet till betydligt moderna entusiastfordon. Trots 
vädret blev det lite bilder och några lägger vi ut i trck nedan.

Saabgänget i Vännäs uppställda invid museets flygplan ett Saab 35 Draken.

Närmast en under sommaren renoverad Saab 900 Aero T 
16 87- års modell tillhörig Ted Stockhaus och till vänster 
om denna en Sonett V4  årsmodell 1968 ägd av Olof Sjödin 
från Ramsele

På plats inför hemfärden sitter treårige Emil och väntar på 
att pappa och tillika bilägaren Johan Oskarsson ska sluta 
prata Saab .
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Den 7 maj var det säsongspremiär för Saab Gothia! Det var fantastiskt väder, runt 23 grader och sol hela 
dagen. Vi träffades först i Sävedalen där åtta saabar och en husvagn startade resan mot nostalgimacken 
i Sollebrunn där ytterligare 2 bilar mötte upp, en Sonett 2-takt tävlingsbil och en 900 ep cabriolet im-
porterad från Italien. 

Då jag hade lite strul med min egen bil åkte vi förnämligt 92:a på uppvägen och 99 EMS på hemvägen, en 
bra kombination/variation av 1950 och 1972. Vi var ca 20 personer totalt och det var väldigt trevligt med fika 
på caféet Kaffekoppen som avslutning.

Text o Foto Mats Kadmark

Säsongupptakt för Saab Gothia

Samling vid Preem i Sävedalen utanför Göteborg

Göran Gustafson vid ratten på sin Saab 92 från 1950 Saab Sonett II från 1967
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Utsidan av macken med V4 med husvagn i bakgrunden

T höger: Det stod en rallyutrustad Porsche 356 inne i 
macken

Nedan till höger: Uppradade Saabar utanför macken

Nedan: Fika på café Kaffekoppen (alla fick inte plats på 
bilden)
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Med SAAB 9-5 till Portugal 
Mars – april 2016

Vintern 2016 köpte vi en lägenhet i Carvoeiro, Algarve, Portugal efter ett års letande. Efter att ha rest 
med flyg flera ggr så kom tanken att köra bil dit, en sträcka på 330mil från Karlshamn, Blekinge….

Bekanta till oss har gjort detta flera gånger och då med 
husbil och stannat i Algarve över vintern. Hallå! 330 
mil genom halva Europa med en Saab 9-5 , årsmodell 
1999 och nästan 30,000 mil på mätaren?

Hjärnsläpp eller? Bilen har en V6 motor på 200hk, 
nyservad, nya däck och besiktigad, så varför inte. Vi 
garderade oss med M Väghjälp, i-fall-att… Längsta 
turerna vi kört tidigare var till Normandie 2014, till 
Wien 2007 och Höga kusten 2002 (ja från Blekinge är 
det över 150 mil !). Bilen har jag ägt sedan 2002 då den 
gått 10,000 mil och ett kamremsbyte. Sen har jag gjort 
ytterligare två kamremsbyten, enl. seervicebokens 
rekommendationer, bilen har varit avställd under sex 
vintrar vilket förlänger livslängden.

Jag beslutade att ta dagsetapper på max 50 mil, vilket 
inte höll utan ibland blev det 60 mil. Hemresan gjordes 
med något kortare etapper då det fanns mycket att 
upptäcka. Danmark och Tyskland känner vi väl efter 

många semestrar så här blev det transportsträckor på 60 
mil och fri autobahnhastighet. De flesta motorvägarna 
i Frankrike, Spanien och Portugal är betalvägar, och av 
bra standard och gles trafik men smakar det så kostar 
det, ca 400;- kr ackumulerat enkel väg. Vi bokade 
pensionat genom Links & Rechts der Autobahn och 
www.booking.com. Det fungerade mestadels bra men 
några hade inte den förväntade standarden, speciellt i 
Spanien. Vi hade tur med vädret både ut och hem, so-
ligt, ca 15 -20 C och sällan regn och fastnade märkligt 
nog inte i några bilköer. 

 Resan tog sex dagar ut och 10 dagar hem då vi valde 
en längre väg hem och kortare dagsetapper. Mest 
fantastiska naturen tycker vi fanns i norra Spanien 
längs Atlantkusten, Galicien, Asturien, Cantabrien 
och Baskien. Landskapen är mer som Norge/sverige 
med berg och skogar och Atlanten. Mest fantastiskt 
var staden La Coruna som ligger längst ut på Spaniens 
NV hörn, en storstad (300,000 innevånare) som vätter 
rakt ut mot Atlanten !Här ser vi vår bil vid fyren vid Kap San Vincente, Europas 

sydvästligaste hörn.  Nästa land är Florida!!
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Mysigast var nog den lilla medelstidstaden Obidos, 
ca 10 mil norr om Lissabon (som vi hoppade då vi 
varit där förut). Obidos påminner om Visby med 
intakt ringmur och smala gator, ja världsarv såklart. 
Mäktigast var staden Salamanca där vi bodde på finare 
hotell mitt i centrum. Centrum/gamla stan är världsarv. 
Flera filminspelningar har gjorts här.

 Frankrike upplevs som mycket större i verkligheten 
än på kartan. Vi körde samma sträcka där både ut & 

hem, baskiska gränsen via Bordeaux till Alsace. Bra 
vägar en del faktiskt med 100 km hastgräns utan 
betalning.

Hela resan gick utan problem, bilen fungerade per-
fekt, tack SAAB! Enda strulet var vid två tillfällen 
då vi kom fram sent(mörkt) och GPS inte visade rätt. 

Text och Foto Bo Bogheim

Här ser vi staden Obidos, stad med världsarv

Utanför lägenheten i Carvoeiro, klar för hemfärd
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En slit och släng SAAB som 
blev familjemedlem...

Efter att ha gått som som bruksbil i Norrland under merparten av sitt liv och på slutet blivit degraderad 
till älgjaktsbil räddades den lilla Saaben av en äldre bilmekaniker som lappade ihop de värsta rosthålen 
och såg till att maskinen under huven överlevde! Sedan såldes den till en Saabälskare i Dalarna som alltid 
av någon anledning hållit årsmodell 1968 som den ultimata SAAB 96:an.

Det är den enda årsmodellen med kombinationen av 
större fram- och bakruta och gamla långnosfronten 
med runda lysen! 

Den flygplansinspirerade ratten med vadderad kåpa 
över navet byttes ut mot en Moto-Lita sportratt, vis-
serligen med en viss saknad för originalet passar galet 



24

Saabklubben 40 år

24 BAKRUTAN 3-2016 25

bra in i cockpitdesignen, men sportratten vann pga. sin 
härliga körkänsla!

Den lilla Saaben fick alla lager bytta i sin motor, den 
fick ny kylare, nya bromstrummor och skivor, nya 
kopplingscylindrar, alla slitdelar utbytta... Den rost-
lagades och fick sina naggade dörrkanter fixade. Kro-
made Monte Carlorutor som agerar AC på sommaren... 
Lyxutrustning såsom extraljus och bakrutesfläkt...

Nu är Saaben framför allt en bil som körs och Ska 
köras! Mycket och kärleksfullt! 

Men den ser ut att trivas med all omtanke den ges och 
det förtjänar den när den överlevt ett såpass hårt liv 
och fortfarande mjukt fraktar sina njutande passagerare 
genom sommarlandskapet med sitt karaktäristiska 
varma läte. Många är de som kommer fram och kikar 
på den när den står parkerad, eller vill prata om egna 
gamla SAAB minnen eller fotografera!

Nyligen påbörjades en totalrenovering av en utby-
tesväxellåda som kommer monteras under sommaren 
tillsammans med en helt ny koppling. Allt för att Saa-
ben ska kunna fortleva och sprida glädje omkring sig.

”Så fort snön försvunnit och vägarna blir härligt dam-
miga på våren, vaknar Saaben till liv och vill ut och 
sträcka på sig! Det är lika roligt varje år!” tillkännager 
den SAAB älskande Dalmasen som skämt bort bilen 
de senaste åren.

Text och foto: Marcus Quick
Medlemsnr. 5258
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Ett kvarts sekel med en 
BlåVit V4

I mer än ett kvarts sekel har jag levt med  händerna djupt nere i V4:ornas motorrum. Och i detta fall 
inte vilka bruksbilar som helst, utan det är rallyV4-or som gäller. Det har totalt passerat hela 9 stycken 
genom åren i varierande skick. Vissa har varit resevdelsbilar, någon Grupp F- bil, men de viktigaste har 
varit äkta BlåVita farbriksbilar.

AEC-501, en levande legend
En levande legend som har varit som livskamrat 

sedan 1989. Först var jag tonårig servicekille under 
rallyn. Snart frågade ägaren, Timo Tölkkö från Porvoo 
(jovisst, Simo Lampinens hemstad I östra Nyland) om 
jag ville bli kartläsare. Sagt och gjort, Den 31 augusti 
1991 var dags för min kartläsardebut 

I Porvoo Rallyspecial, totalt 3 special sträckor och 
vilken upplevelse det var; Timo var redan en erfa-
ren rallyåkare. Han körde fort och säkert till strax 
efter målet på SS3 då slutväxeln på 6:35an gick av. 
Senare har jag lärt mig att det är en av de så kallade 
huvudsäkringarna I V4:an. De andra två är vevaxel 
samt vevstakar. På grund av detta var det redan 1991 
nästan omöjligt att hitta nya slutväxlar till rallysaa-
bar. Vid den tidpunkten erbjuder bilens ägare mig att 
köpa bilen i rullande skick. Bilen bytte ägare. En 7:38 
slutväxel från 2-taktaren monterades. 

Första tävlingen
Min debut som rallyförare kom nästa vinter I Porvoo 

vid Neste Alfa-rallyt. Och det gick inte så dåligt; På 
SS 1 blev jag 6:a totalt. Före mig några snabba Escort 
förare och detta runt i Porvoo trakten, där de troligen 
sträckan utantill. Det kändes superfint, Stig Blomqvist 
bakom ratten-så kändes det för mig. Vilken ungdoms-
dröm jag upplevde när jag med en BlåVit fabriksbil 
körde med full pedal rakt ut i mörka skogen… Jovisst, 
allt trevligt kommer till ett slut. Nämligen på SS2 
händer det, På Taket! Bakaxeln krokig under bilen 
och brustet korsinsug. Oj oj..! 

Filmbil
Litet plåtjobb…… Det tar ett år att göra bilen täv-

lingsbar igen. Några rally & rallysprintar kördes tills 
det var dags för Helsinki Rally i slutet November 
1993. Här blev jag snabbast på SS 5 totalt. Allt ser 

Oj Oj. Det var kort nöje. Bara ett och halv SS senare ser 
gamla fabriksbil illa ut. Kartis Tommy från vänster ser inte 
så ledsen utt; det var ju inte hans bil som kraschade, och 
dessutom tills vurpan takten var hårt. Dragbilen I denna 
tiden var 900 turbo -79, chassienummer #74.

Rallykarriären började som “fabriksförare” 11. januari 
1992. Bilden tagits från SS 1 starlinjen ca. en minut före 
flaggan flyggades upp från motorhuvet.
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bra ut fram till en nypande 
högerkurva. På taket igen! 
Det blev stressigt veckorna 
efter det. Jag hade nämligen 
lovat Simo Lampinen, att bilen 
skulle kunna användas vintern 
1994 när dokumentärfilmen 
“Rallyåkningens Grand Old 
Man” skulle filmas. Och bilen 
var som ett russin efter Hel-
sinki- rallyt. Bilen fixades i 
ordning igen och dokumentä-
ren gjordes. 

Nu kom det också en ide i min 
huvud om att en tredje gång vill 
jag inte krascha bilen. Det kan 
bli för mycket för en helt origi-
nal fabriksbil som fortfarande 
har sin original fabrikskaross 
från Finska Saab stallet. 

Bilen lagades och användes 
som utställningsbil, klubbmöten både i Finland och 
Sverige. Jo, Svenska Saabregistret hade årsmöte -98 
vid Tekniska Museet i Stockholm. Som medlemmar 
I klubben sedan början 90-talet (eller var det slutet 
80-talet, minns inte) var jag på plats med AEC-501. 

Min första rallyupplevelse var som kartis I Porvoo rallispecial. Fotot tagit precis innan start.

BlåVit Saab, Stig Blomqvist & Hans Sylvan I prisuttdelningen 
inne I Helsingfors Fiskartorpan efter rakt seger i 1977 
NORTTI Hankirally.

Det var spännande att se hur många som uppmärksam-
mat bilens äkthet. Inte så många, vissa medlemmar 
från sk. ”Stockholmsgänget” var på kartan redan då.
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Appendix-k
Rallykarriaren på hobbynivå fortsätter 

med andra V4:or med intressanta historier 
bakom sig; både Finska F-group och nyhe-
ten, Historic-rally år 2000 som redan på den 
tiden körs i Finland under FIA-reglemente 
(nuvarande Appendix-k). Med dessa erfa-
renheter i bagaget vad gäller rallyåkning, 
kom en galen ide om att  fixa AEC:n tillbaka 
till rally som Historic rallybil. Sagt och 
gjort. Under vintern 2004 kördes fyra rallyn 
med bra resultat. Under två rallyn hade vi 
bromsproblem men på två slutade vi som 
totalsegrare bland historic bilar. 

Dena gång var bilen utrustad med 2-liters 
insprutningsmotor igen och slutväxeln I 
växellådan hade bytts ut till starkare V4 
standard 8:39. Med den fick vi en toppfart 
på hela 175km/timmen. Märkbart var att 
rallyvägarna I Finland är för snabba vilket 
innebar att vi många gånger nådde toppfar-
ten inom dessa rallyn. 

AEC-501, fd. Tapio Rainio & 

Stig Blomqvist fabriksbil
Kort historia om bilen: Bilen tillverkades 

hösten 1974 som -75 årsmodell och an-
mäldes till Brittiska Lombard RAC- rally, 
som på den tiden var deltävling för märkes 
VM. Finska BlåVita Saab-stallet var med 
som officiellt SAAB- team, och bilen rat-
tades av Tapio Rainio. Svenska deltagare I 
SAAB-teamet var de kända rallyessen Per 
Eklund och Stig Blomqvist. 

På denna tävling slutade Tapio på 13e plats 
totalt efter det att han hade rullat med bilen. 
AEC-501 var efter det Tapio´s favoritbil 
i stallet och han körde med den ända till 
vintern 1977. Ibland var bilen utrustad med 
Lucas Fuel-injection, ibland med 45mm 
Weber. 

Bästa resultat var andra plats totalt I 
Finska mästerskapet 1975 och Finska 
mästerskapet I Grupp 4, 1976. Samma år 
tog Rainio två raka segerar i tuffa tävlingar 
som Tunturirally (Marlboro Artic rally) 
och Hankiralli (Nortti Hankirally). Båda 
tävlingarna var också deltävlingar I Eu-
ropeiska mästerskapsserien och några av 

Hankirallin voittajat (myös luokkavoittajia) 1955 - 2009 (päivitetty 9.2.2010) 
  

 1955 Eero Koivulehto - Erkki Haarla Ford Mainline 
  Heikki Puustinen - Mika Tiivola VW 1200 

1956 Eero Koivulehto - Erkki Haarla Ford Mainline 
  Olof Nysten - Erik Nysten DKW 

1957 Onni Vilkas - Erkki Raski Mercedes-Benz 220 
  Jorma Heino - Kai Nuortila Peugeot 403 
  Unto Vuola - Väinö Nurmimaa Goggomobil 

1958 Olof Nysten - Erik Nysten Citroen ID 19 
  Osmo Kalpala - Jaakko Kallio Peugeot 403 
  Rainer Eklund - Henrik Träskman Goggomobil 

1959 Onni Vilkas - Jorma Pulkkinen Mercedes-Benz 220 S 
  Esko Keinänen - Kai Nuortila Peugeot 403 
  Rainer Eklund - Olli Leskinen Goggomobil 
  Olli Lyytikäinen - Mikko Raunio MGA 

1960 Carl-Otto Bremer - Juhani Lampi Saab 93 F 
1961 Rauno Aaltonen - Pentti Siutla Saab 96 
1962 Carl-Magnus Skogh - Rolf Skogh (S) Saab 96 
1963 Pauli Toivonen - Anssi Järvi Citroen DS 19 
1964 Tom Trana - Gunnar Thermenius (S) Volvo 544 S 
1965 Rune Larsson - Börje Nilsson (S) Volvo 544 S 
1966 Timo Mäkinen - Pekka Keskitalo Morris Cooper S 
1967 Simo Lampinen - Klaus Sohlberg Saab V4 
1968 Simo Lampinen - Mirja Lampinen Saab V4 
1969 Carl Orrenius - Gustaf Schröderheim (S) Saab V4 
1970 Timo Mäkinen - Pekka Keskitalo Ford Escort Twin-Cam 
1971 Stig Blomqvist - Arne Hertz (S) Saab V4 
1972 Stig Blomqvist - Arne Hertz (S) Saab V4 
1973 Stig Blomqvist - Arne Hertz (S) Saab V4 
1975 Simo Lampinen - Juhani Markkanen Saab V4 
1976 Tapio Rainio - Erkki Nyman Saab V4  AEC-501 
1977 Stig Blomqvist - Hans Sylvan (S) Saab V4  AEC-501 
1978 Pentti Airikkala - Risto Virtanen Vauxhall Chevette HS 
1979 Markku Alén - Ilkka Kivimäki Fiat Abarth 131 Rallye 
1980 Ulf Grönholm - Bob Rehnström Fiat Abarth 131 Rallye 
1981 Lasse Lampi - Pentti Kuukkala Ford Escort RS 
1982 Stig Blomqvist - Björn Cederberg (S) Audi Quattro 
1983 Lasse Lampi - Pentti Kuukkala Audi Quattro 
1984 Lasse Lampi - Pentti Kuukkala Audi Quattro 
1985 Antero Laine - Pekka Huolman Audi Quattro 
1986 Timo Heinonen - Peter Rindell Audi Quattro 
1987 Timo Heinonen - Tapio Eirtovaara Audi Coupe Quattro 
1988 Harri Toivonen - Ilkka Riipinen Lancia Delta HF 4 WD 
1989 Mikael Sundström - Juha Repo Mazda 323 4 WD 
1990 Mikael Sundström - Juha Repo Mazda 323 4 WD 
1991 Lasse Lampi - Pentti Kuukkala Mitsubishi Galant VR4 
1992 Sebastian Lindholm - Timo Hantunen Ford Sierra Cosworth 4x4 
1993 Sebastian Lindholm - Timo Hantunen Ford Escort RS Cosworth 
1994 Sebastian Lindholm - Timo Hantunen Ford Escort RS Cosworth 

      
1998-1999 ajettiin Hankiralli Historic -rallit, ei yleiskilpailua 
      
1998 Heikki Pohjola - Timo Toivonen Saab Sport 

  Rauno Paarala - Jarmo Nordgren Ford Cortina 1200 

Resultat Hankirallyt 1955 - 2009

  Pekka Päivinen - Reima Tasanko Ford Cortina GT 
  Åke Andersson - Carina Andersson (S) Porsche 911 
  Timo Hytönen - Kari Hytönen Isuzu Bellet GT 

1999 Heikki Pohjola - Timo Toivonen Saab Sport 
  Petteri Sappinen - Henkka Tulander Sunbeam Imp 
  Sami Jaakkola - Jukka Mustonen Ford Cortina 1200 
  Kyösti Hämäläinen - Ali Haimakainen Ford Cortina GT 
  Åke Andersson - Alf Andersson (S) Porsche 911 
  Jari Rinne - Marko Lyijynen Volvo 142 S 

2002 Timo Lahtinen - Heikki Aslamo Mitsubishi Lancer Evo 6 
2003 Arto Juolahti - Pasi Nurmi Mitsubishi Lancer Evolution 
2004 Ilkka Rajala - Jani Joensuu Subaru Impreza 555 
2005 Kim Niemi - Rainer Gustafsson Mitsubishi Carisma 
2006 Tapani Levula - Mika Virta Honda Civic Type R 
2007 Arto Juolahti - Pasi Nurmi Mitsubishi Lancer E6 
2009 Arto Juolahti - Pasi Nurmi Mitsubishi Lancer E6 

 

  

 [Hankiralli-50 vuotta] [Yleisölle] [Yleistä] [Yhteystiedot] [Tulokset] [Kuvia] [Sivukartta] 
  

 Webmaster 
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de mest krävande vinterrallyna i hela världen på den 
tiden. Längsta sträckorna i Artic rally var på över 10 
mil, och ganska normalt för hela rallyn (Tunturi- och 
Hankiralli) var en totalsträcka på mellan 1000-2000 
km med upp till 50-talet specialsträckor. Noterbart var 
också att i dessa tävlingar deltog starka  konkurrenter 
från olika VM-fabriksstall med sina Finska “Flying 
Finns” stjärnor och förstås Svenska SAAB-stallet 
med Per & Stig. 

Troligtvis var de BlåVita Saabarnas fina resultat även 
i Sverige en produkt av att Finska stallet hade utvecklat 
V4:orna mycket längre än svenskarna som koncentre-
rade sig mera på 99:orna. 1977 var Stig sugen på att 
kämpa igen och vinna Hankirally och visste att det var 
omöjligt med 99. Han hade också märkt att de finska 
96:orna fortvarande var vinnarbilar. Lösning var att 
Tapio´s bil, 501:an, lånades till Stig. Snabbaste V4 
åkare genom tiderna (min personliga åsikt), 

Stig tackade och tog en rak seger. Det visades hur 
fint Samarbetet  Mellan de två SAAB- fabriksstallen 
fungerade. i Segern Hankirally 1977 var den 12:e to-
talt till Saab och fjärde totalsegern med V4 till Stig i 
Hankirally och sist men inte minst; detta var  Saab 96 
V4:ans sista totalseger på internationell storrally-nivå, 

Bilen ordning igen. Med dåtidens flickvännen en liten nöjesresa till Svenska Saab Registrets årsmötet som var I Stocholms 
Tekniska Museet vinter 1998.

detta ett år efter Per Eklunds seger i Svenska rallyt.

AEC-501 vilar nu som pensionerad rallybil i mitt 
garage i sitt orenoverade skick. Ibland tar jag ut den 
till någon utställning och ibland sitter jag bara I bi-
len och drömmar om gamla tider bakom ratten och 
tänker om bilen bara hade kunnat berätta sagorna 
genom decennierna om när den har sprutat grus runt 
specialsträckorna. 

Nästa dröm är att delta i IntSaab2016 I Linköping/
Vadstena med bilen. Hoppas det ordnar sig.

Old Saab´s newer die!

SAAB- hälsningar 
Tomi Tikanmäki / www.saabworks.fi
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  INT  SAAB  2016
Detta år gick Internationella SAAB träffen av stapeln i Vadstena / Linköping. Jag fick tidigt en förfrågan 

om jag ville komma ner och presentera min SAAB 92 B för dom 600 internationella besökarna.  Min första 
tanke var att det låter ju trevligt min andra tanke fick mej att fundera mer än en gång, 88,3 mil enkel  till 
Linköping plus 5 mil till Vadstena. Min tredje tanke blev, varför ligger dessa  städer så långt från mej.

Efter lite funderingar fram och tillbaka så bestämde 
jag mej för att gå ”all in”. Att köra hela vägen ner till 
Linköping och Vadstena var inget alternativ med min 
92:a. Det hade blivit sisådär 200 mil t.o.r. 

Istället fick den åka med på släpen bakom husbilen. 
Resan ner gick utan bekymmer  och vi anlände sent 
på fredag kväll till ”Terassen”, där vi lastade av 92: 
an i ett lätt duggregn. Sen var det bara att invänta 
morgondagens bravader.

Några av de Saab 92;or som var årets tema
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D-day 
Man säger ju att ”morgonstund har guld i mun” och 

denna morgon stämde det verkligen in. En efter en 
kom 92:orna inrullande för att visa upp sej för dom 
600 internationella besökarna. För just på denna plats 
premiärvisade SAAB sin ”senaste skapelse 1947”, och 
dagen till ära kunde vi visa upp en exakt uppställning 
då som nu. 

Under dagen kom besökarna i omgångar, dom tittade 
klämde & kände på våra unika 92:or. En del ville till 
och med provligga min 92:a som jag för dagen hade 
förvandlat till en skön dubbelsäng, med det förträffliga 
original tillbehöret ”bäddsatsen”. Efter en lång dag 
med mycket trevliga bekantskaper så avslutade vi da-
gen med ett gruppfoto bestående av 11 stycken SAAB 
92, varav 4 stycken ”A-modell” med den smakfulla 

Likadna bilar och samma plats men 69 år mellan bilderna.

färgen buteljgrön. 
Undertecknad passade på att besöka ”the Holy Place” 

där den första SAABEN stod då den avtäcktes 1947. 
Vi besökte också några SAAB 93:or som ville visa 
upp sej. Min 92:a fick posera lite vid sin ”anfäder” 
innan vi åkte vidare. 

                                               
Vadstena Slott

Efter gårdagens träff på Terassen i Linköping hade 
vi rullat vidare till Vadsten Slott. Där skulle det under 
dagen bli en öppen SAAB träff där alla SAABAR var 
välkomna. Där fanns allt från gamla 2-takts-oljerykan-
de klenoder till dom allra sista 9-5:orna. 

En sak man kom fram till under dagen var, varje 
SAAB som tillverkats under åren var unik på sitt sätt. 
Dom första 2 cylindriga 2-taktare  på 24 hästar till 
dom sista välutvecklade miljöanpassade motorerna. 
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Sen att då man ser en SAAB så blir man glad i kropp 
och själ oavsett form och färg. Under dagen samlades 
ett oräkneligt antal SAABAR i den vackra parken runt 
slottet i Vadstena. Vart man än promenerade så mötte 
man glada människor med ”SAAB i blick”, det är då 
man känner sej som en i mängden. 

Sammanfattningsvis så var träffen på Terassen i 
Linköpingen med bara 92:or och denna enorma träff 
runt slottet i Vadstena en mycket trevlig  erfarenhet. 

Efter en lång dag så fick min 92:a posera lite vackert 
med Vadstena slott i bakgrunden. 

                                           
”Let the twostrokesmoke smoke” 

   Text och Foto 
Johnny Andersson ”92:a owner”

En Solstad Saab 9-5 2,3 Turbo, i grunden en 9-5:a från 1998  från Sölvesborg
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Klubbshopen på plats i Vadstena

samt en norsk Saab 95 i svenska färger 
Foto Anna Gunnarsson
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Svenska bilars dag!
Nationaldagsfirandet den sjätte juni är sedan några år också 

etablerat som Motorhistoriska Dagen. Men varför inte ta steget 
fullt ut och fira det svenska motorhistoriska arvet? Det gjorde 
Svenska Saabklubben och Svenska Volvoklubben.

36
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Svenska bilars dag!

Initiativtagare till denna träff och tillika ordförande 
i Svenska Saabklubben Karl Ask samt dito i Svenska 
Volvoklubben Jonas Fogelström  är nöjda över den goda 
uppslutningen.

36 37BAKRUTAN 3-2016

Artikeln är tidigare publicerad i Klassiker nr 7/2016 och återges 
här med benäget tillstånd.

Svenska Saabklubben och Bakrutans redaktion tackar Klassiker 
och Fredrik för att vi fått använda materialet

TEXT & FOTO FREDRIK NYBLAD
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Gustav Vasas kröning 1523 och 1809 års regerings-
form – det är till minne av dessa händelser som Sve-
riges Nationaldag firas den sjätte juni. Tänk om man 
skulle tänka fritt och se andra skäl att fira Sverige. När 
London-OS invigdes 2012 var det i likhet med tidi-

gare invigningsceremonier en hyllning till värdlandet. 
Men temat för den nationella stoltheten liknande inget 
annat. Ett långt nummer ägnades åt den industriella 
revolutionen i Storbritannien och ett annat åt landets 
offentliga sjukvård. 

Saab 9-5 Aero XWD årsmodell 2010 tillhörig Rickard Schollin från Segeltorp

En Volvo 144 med taxiskylt årsmodell 1969 körs in på träffområdet av ägaren Per Godlund Rydboholm  
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Tänk om vi i Sverige skulle fira att ett så litet land 
byggt upp en så stor fordonsindustri och med hjälp av 
den uppnått det välstånd vi har idag. Det är just det 
som Svenska Saabklubben och nybildade Svenska 
Volvoklubben gjorde den sjätte juni. 

– Vi har ju mer gemensamt än olikt i våra klubbar, 

sa Karl Ask, ordförande i Svenska Saabklubben. Jo-
nas Fogelström, ordförande i Svenska Volvoklubben 
fyllde i.

– Vi ville lyfta fram det svenska fordonshistoriska 
arvet och öka samarbetet mellan våra två klubbar.

Tjorven, Tidaholm, Koenigsegg och ett antal andra 

Saab 900 Turbo Kombi den enda av denna modell och av årsmodell 1980.

Från Vargön kom denna Saab 92 B från 1955, ägare Folke Persson.
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svenska bilmärken saknades visserligen på den här 
första Svenskbilsträffen. En Indigo stack ut i bland-
ningen av Saab och Volvo. 

Träffen inleddes vid Saabmuseet i Trollhättan. Solen 
sken och orkestern spelade utanför museet. Redan här 
var det tydligt det var fler Saab- än Volvoentusiaster 
som hörsammat inbjudan. En annan reflektion som 
kunde göras var att en hel del av Saabarna var moderna. 

Att dessa bilar redan brukas med hjärtat är säkert en 
följd av att de inte kommer att kunna ersättas med en 
ny årsmodell. 

Ungefär 330 personer deltog och påfallande många 
som vi pratade med hade ett förflutet hos både Saab 
och Volvo. Någon konflikt som i boken/filmen ”En 
man som heter Ove” syntes inte en tillstymmelse till, 
snarare blev det tydligt vilket industriellt fordonsklus-

Denna polismålade 900 från 1982 kommer från Kärna och ägs av Karl Lindén

En 1961 års Saab 95 ägd av Hans Jonsson i Kode följs av en 900 Cab av 1990 års modell och ägaren heter Roy Karlsson 
Uddevalla.
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ter som finns i Västsverige. 
175 stolta svenska bilar tog sig via vackra vägar fram 

till Volvo Museum i Göteborg. Som på Volvoträffen 
VROM fylldes nu den stora parkeringen framför 
museet, men den här gången var blandningen av bilar 
något nytt och obekant. Mitt bland alla kontorshus 
med stora skyltar med texten Volvo stod nu en mängd 
Saab. Två påtagligt glada klubbordförande pustade ut 

framför museet. 
– För att vara första året så är det en fantastisk start. 

Det här är början på en lång tradition, sa Karl Ask. 
– Sjätte juni 2017 är förstås redan bokat, sa Jonas  

Fogelström.
Text och foto Fredrik Nyblad

En långnos-96:a från 1965 från Trollhättan och ägaren heter Ulf Bohlin.

Orange Saab 99 -75 automat från 1975 och lycklig ägare är Fredrik Schmidt från Trollhättan.
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Söderturen i Stockholm   
10 September 2016

Det hela började med lite prat om att dra igång Söderturen igen, ett SAABrally i Stockholms södra 
förorter, för nu var det ett tag sen vi hade en träff nära hufvudstaden.

Vi som pratade om detta var undertecknad och Anton 
Björklund och vad vore en Södertur utan Lasse Eriks-
son som jag anordnat den första träffen med redan 
1985 och sedan ett flertal gånger. Sen har flera andra 
medlemmar kört Söderturen under åren men som sagt 
nu var det dags igen.

Högstabanan
Vi tre musketörer kom överens om att Högstabanan, 

Haninge Motorklubbs rallycrossbana mm vore en 
perfekt start och målplats med tillgång till klubbhus, 
grill, stora parkeringsytor och inte minst själva banan. 
Att jag dessutom är kassör i klubben underlättade nog 
att vi fick tillgång till motorområdet. Samling från kl 
10 och vid förarmötet 10.45 hade drygt 30 SAABar 
med förare och passagerare kommit. Äldst en 93-58 
och yngst en 9-5 av sista modellen.

Ett manöverprov, konbana,  innan deltagarna släpptes 
ut på en ca 5 mil lång rallyslinga med frågor längs 

vägen blev en bra start. En roadbook skulle underlätta 
vägvalet, men lite dåligt skyltat på ett ställe gjorde 
att flera åkte fram och åter några gånger. Sen när alla 
hittat tillbaka väntade åk 2 på samma konbana där lika 
eller närmast tid var utslagsgivande om fler hade lika 
rätt på frågorna.

Det fanns en ca 2 km lång vägsnutt längs banan som 
hade tjälskador djupa så bilen nästan försvann som jag 
varnade för innan start och om det var någon som inte 
”vågade” ge sig in där fanns det ett annat alternativ 
att åka till målet. En utmaning som de flesta tog och 
alla höll med om att detta är nog i alla fall Stockholms 
läns sämst underhållna väg. Dessutom skyltat nån 
gång på 60-talet att max fart är 70! Snarare 10 i snitt 
var nog mer rätt.

Nå, alla kom i mål med hela bilar och det verkade 
som alla var jättehungriga för det gick åt massor med 
hamburgare, korv, läsk, kaffe och diverse godsaker.

Några av de startande ekipagen vid Högstabanan, i förgrunden en Saab 93 B från 1958 tillhörig Yngve Ekberg som 
dessutom stod som arrangör för dagens verksamhet tillsammans med Lasse Eriksson och Anton Björklund. 
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Prislista

1  Mikael Lindström och Anders Nordberg, Sonett V4, bara 0,27 sekunder skillnad mellan åken!             
2   Tomas Ekberg och Björn Hallestrand, 96-64 grupp 2                                                                                             
3   Anders och Anton Lindroth, 96-64 raly 
4   Emil och Jörgen Sällberg, 9-5 Griffin                                                                                                            
5   Erik Randa och Bert Ytterhag, 96 GT 750

Tröstpris Björn Larsson 9-3 Cab

Prisutdelning
Prisutdelning följde och 5 ekipage hamnade på 8 av 

10 rätt och där blev konbanan utslagsgivande: 
 Sedan fri körning på den 1 km långa banan 
som 10 förare nappade på och det gick undan emellanåt 
utom för Anton vars 93a tvärdog och fick lite nesligt 
bogseras ut. Men den gick igång sen så han kom hem 
för egen maskin. Bästa tid satte Tomas Ekberg på 55 
sekunder med sin 96-64 som kan jämföras med de 
värsta crosskartarna/rallycrossbilarna som kör varvet 
på runt 38 sekunder! 

Vi fick idel lovord från deltagarna men med önskan 
om att vi inte tar med den dåliga vägen nästa gång. 
Vi får se om det blir nån ny träff men roligt hade vi 
allihop och en väldig tur med vädret bidrog till att alla 
var på gott humör. 

Text Yngve Ekberg  & Lasse Eriksson 
Foto Anton Björklund

Nedan: Stockholmssektionens nyvalde ordförande Urban 
Trued åker ut på Högstabanan för dagens övningar.

Ovan: Erik Randa gör sitt varv på rallycrossbanan.
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Ny lokalsektion med styrelse 
bildad i Stockholm

Lördag 10/9 2016 bildades en Stockholmssektion inom Svenska Saabklubben, med tillhö-
rande styrelse. Styrelsens målsättning är att göra Saabklubben mer synlig i Stockholm, att 

arrangera träffar och skapa fler lokala fördelar med ett medlemskap i Saabklubben.

Styrelsen i Stockholmssektionen består av följande medlemmar.

Ordförande: Urban Trued
Kassör: Magnus Dufva
Sekreterare: Anton Björklund
Ledamöter: Mikael Holm, Anders Dahl, Micke Lindström
Suppleanter: Lars Söderlund, Per Westerdal

Lokalsektionens hemsida: http://stockholm.saabklubben.se
Kontakt via e-post: stockholm@saabklubben.se

Saabklubbens medlemmar i Stockholm uppmanas kontakta vår lokalsektion vid frågor eller tips 
om lokala aktiviteter och träffar.

Nyare fordon kör i snitt fler mil än äldre och drab-
bas därför av fler olyckor. Detta kommer att visa sig 
i premierna. Under oktober kommer premier och 
villkor som ska gälla från och med 1 maj 2017 att 
bestämmas tillsammans med Folksam. Vi ser några 
långsiktiga trender som kommer påverka premierna 
nästa år och på sikt. 

Hittills är antalet skador och kostnader som förvän-
tade. Den vanligaste skadan är bärgning på grund av 
tekniskt fel. Bland bilarna har ett antal småkrockar 
och några bränder inträffat. Därutöver har några 
motorcyklister och mopedister kört omkull och fått 
lindriga personskador. 

Vi kan dock konstatera att de äldsta fordonen an-
vänds i snitt lite och råkar därför sällan ut för skador. 
För tio år sedan gällde det fordon från 1930-talet och 
äldre, i dag äldre än mitten på 1950-talet. Ägarna är i 
allmänhet händiga och kunniga om sina fordon vilket 
betyder färre bärgningar och ofta samarbete mellan 
ägare och verkstad vid skadereparationer. Bärgnings 

MHRF-försäkringen,
året som gått och framtiden

och reparationskostnaderna för fordon från 1980 och 
1990-talen ökar däremot. Modern teknik innebär 
svårare och dyrare reparationer och ägarna lämnar i 
allt större utsträckning fordonet direkt till verkstaden. 

För tvåhjulingarna är personskador den största kost-
naden, speciellt som trafikförsäkringen numera måste 
betala för vården till landstingen. Eftersom nyare 
mopeder och motorcyklar används mer än de äldsta 
sker fler olyckor även med dessa.

Skillnaden i premie mellan de äldsta och de nyare 
fordonen riskerar därför att öka på sikt

Lennart West 
MHRF-försäkringen
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Reservdelar & Klubbshop

Hans Willebrand Tel: 0480-330 56
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

Nya telefontider: 

Saabklubbens reservdelslager kommer från och med 2015-09-06 att utöka sina 
öppettider för telefonkontakt dagtid enligt följande: 

Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar: 08,30-16,30 Lunchstängt: 12,00-13,00

Vi kommer också att ha kvällsöppet för telefonkontakt enligt följande: 

Tisdagar, Onsdagar: 18,00-21,00 

Direktförsäljning från reservdelslagret i Skattkärr kan ske efter överenskom-
melse per telefon eller mail. 

Vänliga hälsningar
Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet. 

T-shirt i färgerna: Lagunblå, Brilliantgul, Indisk gul, 
Opalgrön, Silversand, Toreadoröd, 
Finns i storlekarna: S till 3 XL. 
Pris: 150:-/st

Snäpptia (för kundvagnar) 5:-

Pins (Saabklubbslogga) 25:
-
Nyckelring i metall: 75:-

För att se fullt sortiment,priser m.m titta in på Saab-
klubbens webshop under rubriken ”klubbregalia” 

Saabklubben har tagit fram nya klubbregalia!
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Nytillverkat på reservdelslagret :

Låsmutter och bricka till bakre pinionglagret 
Saab 93,95,96 
1956-1980 3/4 
växlade. 

Art.nr: 871062  
Mutter
Pris: 240:-

            
Art.nr: 871063 
Bricka
Pris: 80:- 

Golvmattsats inklusive matta till bagagerum, 
Saab 93,95,96 1956-1967 i 
grå textil.

Art.nr: 705930  
Pris: 1795:- 

OBS! Urskärning för bälte-
sinfästning och pedaler görs 
efter befintlig gummimatta

Gummikudde, Sats
Originalutförande för mindre vibrationer och resonans 
från avgassystemet.

Art.nr: 708547-SA

Passar till: 93,95,96 1956-1980 
Avgasrör Mittre. 
Bakre ljuddämpare 93,95,96 2-TT

Pris: 80:- / Sats
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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: 
” SSK2016MT ” 

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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Säljes
Saab 99 1973

Bilen har ägts av min mor och så 
småningom ärvde jag den. Ända 
sedan den var ny har jag sett till att 
den blivit väl omskött. Nu behöver 
ett fjäderfäste svetsas och vatten-
pumpen repareras. Reparationssats 
finns. I övrigt är många delar ut-
bytta. Bl.a. renoverades kylaren för 
fyra år sedan. Stötdämparna fram är 
bara något år gamla. Bensinpumpen 
och generatorn är också utbytta. Av-
gassystemet är rostfritt. Däcken har 
inte rullat många mil. Navkapslarna 
finns kvar. Mätarställningen: 23000 
mil. Bilen är körbar och i bruksskick 
bortsett från de nämnda bristerna. 
Mindre än 10000 kr säljer jag den 
inte för!

Björn Sjöholm
Tfn: 013 152380    
Mobil: 073 9835155
E-post: bj_rnsjoholm@hotmail.com

Saab 99 GLs 1978

En 99a från 78 i mycket fint 
skick.13000mil.
Ägs av sonen till nybilsägaren. Står 
i ett garage i västerbotten och är av-
ställd sedan många år. Dock uppstar-
tad och provkörd i ”byn” någon gång 
per år.
Finns ett par smårepor och någon li-
ten bula men är i ett mycket trevligt 
skick. Överdragsklädseln har suttit på 
sedan 78. Den blåaste klädsel jag sett. 
Inte solblekt.

Saab 93F-60. 
Nybesiktigad och i mkt. fint skick 
säljes p.g.a. platsbrist.
Christer Öberg 
Tel. 018-22 97 93, kl. 18-19, 
måndagar o. onsdagar.

Saab 99 1978

Helt ok bruksskick som startar och 
går. Samma ägare sen tidigt 80tal. 
Stått avställd i garaget ett par år. 
Sommar och vinterdäck medföljer. 
Bör dock bytas pga ålder. Originalfäl-
gar med centrumkåpor finns plus fyra 
äldre fälgar.

Kommer nog att krävas ett rejält bud 
en bit över skamgräns då ägaren är 
medveten om vad han har.

Första kontakt via 
Thomas Ramsell 
Tfn 070-3124339 
Mejl ptjr@home.se som förmedlar 
vidare.

Första kontakt via Thomas Ramsell 
Tfn 070-3124339 
Mejl ptjr@home.se
Pris diskuterbart till någon som vill 
vårda/rädda.

Saab 9000 2,3 Turbo 
S  1992

Då jag inte känner att jag kan vårda 
denna udda skapelse som den är värd 
så vore det kul om den gick vidare till 
någon som vet vad denna bil kan.

Går som ett skollat troll men är i be-
hov av en del vård.
Ser helt ok ut och inte farligt rostig. 
Drag.
Inredning helt ok. Elstolar, speglar, 
taklucka fungerar. Endast ok som-
mardäck. Ej vinterdäck.
Behöver yttre knutar på bägge sidor-
na snart (kickar vid sväng)
Sista skrytbiten av avgasröret (efter 
Ljuddämpare) ligger någonstans efter 
en inlandsväg.
Centrallås/larm urkopplat då det 
fungerar en stund/ett par gånger innan 
säkringen far. Vet ej vad som är fel. 
Fjärrdosor finnes och medföljer.
Tänkt prislapp 5000:- som till rätt 
person kan diskuteras men bara på 
plats vid bilen.

Kontakt Thomas Ramsell 
Tfn 070-3124339 
Mejl ptjr@home.se
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Göteborgssektionen
Mats Kadmark
Trekantsgatan 6
418 75 Göteborg
Tel 0736-72 30 72

Saab Skånia
Bengt Åkesson
Östraby 9122
242 97 HÖRBY
0415 - 40222

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. 

Träffkalender hösten 2016
10 Dec  Saab Skånias Julbord
För uppdaterad info se http://saabklubben.se/skane

Välkommna  Styrelsen

 

Vidare info kan sökas på vår hemsida  http://norrland.saabklubben.nu/
Välkommna

Styrelsen

Träffkalender 2016 
Under hösten 2016 träffs och pratar Saab på UVS klubblokal en onsdagskväll i 
månaden vid följande tillfällen
12 Oktober     16 November 14 December

Evenemang
 Lokala träffsamordnare 

Träffa likasinnade? Kontakta Saabklubbens lokala träffsamordnare
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Mats Hedlund Skarpnäck
Emil Åberg Uppsala
Oskar Johansson Kungsängen
Torbjörn Elvesund Kode
Kent Svensson Vendelsö
Johan Öhrn Bromma
Niclas Linde Enskededalen
Jonas Nilsson Helsingborg
Mikael Gävstedt Märsta
Hannu Lukkarinen Vantaa
Arne Nilsson Älvsjö
Donald Mitchell Churchville
Adam Svanberg Jönköping
Johannes Stenling Hägersten
Pieter Bierwerts Wuustwezel
Maximilian Buskohl Berlin
Lars Jonsson Gryksbo
Ove Forss Järpen
Thomas Fagerström Sandviken
Tommi Eklund Vantaa
Roger Andén Trollhättan
Peter Engvall Uppsala
Mart Kalam Tartu
Lena Svensson Påskallavik
Emma-Maja Idsjö Arvika
Ronny Pilquist Tyresö
Pierre Thulin Mullendorf
Kurt Olofsson Linköping
Carl-Magnus Hansson Lund
Bengt Waller Borås
Thomas Lauvey Uppsala
Michael Torberntsson Grebbestad
Nico Helm Skog
Jens-Arne Bonesmo Hundevik
André Olsson Svedala
Christian Nilsson Lindesberg
Jan-Eric Eckman Västerås
Gunnar Olhammar Solna
Siegfried Mayr Todtenweis Bach
Mats Lindqvist Hallsberg
Robin Christensson Sandviken
Ari Pietarila Helsingfors
Dennis Oscarsson Viskafors
Anders Karlsson Trollhättan
Göran Jonsson Mora
Andreas Morén Piteå
Lars Rosberg Södra Sandby
Philip Pettersson Örebro
Rikard Viklund Storuman
Inge Måsøvad Norddyrøy
Lars Degerman Mora
Janne Andersson Österbybruk
Paul Ervin Storeide Ørsta
Henrik Reinholtz Vikingstad
Anders Carlsson Sköndal
Daniel Engblom Kimito
Ove Hasselberg Trollhättan
Linda Rudfjäll Krokom
Åke Engholm Ånge
Jonny Thorén Filipstad
Alf Sjöström Uppsala
Johan Roijler Bjärred
Stefan Randén Uppsala
Jan Florén Torsby
Rune Olofsson Älvsbyn
Eva Tingdal Bergshamra
Thomas Mård Ytteressse
Mattias Luppold Baden-Baden
Jan Nilsson Klippan
Jan Flyngen Köping
Staffan Persson Vinslöv

Oskar Hällström Tierp
Tobias Petrini Vikbolandet
Tobias Kuronen Nordmaling
Ralph Seier Bad Dobrean
Görgen Edenhagen Luleå
Sven-Olof Bohlin Frändefors
Kosrat Rashid Täby
Bengt-Eric Johansson Bottnaryd
Folke Gustafsson Erikslund
Simon Lindberg Skellefteå
Roger Karlsson Hägersten
Göran Johansson Malung
Lars-Gunnar Uusitalo Kiruna
Daniel Sandberg Surahammar
Anders Karlsson Åby
Mikael Andersson Vänersborg
Tobias Hallberg Skoghall
Lars Westlin Norsborg
Mikael Lindberg Stockholm
Andreas Gustavsson Urshult
Johan Ivarsson Göteborg
Tryggve Eide Gjøvik
Stefan Andersson Ramsele
Rickard Johannesson Skövde
Tomi Virtanen Uusikaupunki
Rikard Burman Skellefteå
Henry Westlund Dvärsett
Mats Nilsson Bara
David Larsson Alingsås
Staffan Andersson Klippan
Daniel Andersson Älvdalen
Djordje Grahovac Trollhättan
Teresa Almelund Oxie
Dan Fogelberg Falköping
Anders Yttermo Handen
Siv Johansson Stockholm
Lars Oreland Uppsala
Frank Madsen Ringkøbing
Bo Eriksson Backe
Lukas Arvidsson Ballingslöv
Krister Karlsson Åsljunga
Gert Juhlén Lycksele
Jörgen Sällberg Tungelsta
Lars-Göran Osin Kolmården
Urban Jarnelid Sollebrunn
Leif Andersson Arvika
Tomas Åström Uppsala
Fredrik Mattsson Örbyhus
Ove Karlsson Lilla Edet
Johan Rydberg Väse
Robert Johansson Södertälje
Martin Borgler Torsby
Henrik Hyllengren Skutskär
Erik Jakobsson Kungsbacka
Robert Wahlberg Sundsvall
Johan Andersson Trelleborg
Sanna Strömbrink 

Svee
Örbyhus

Emelie Mattsson Örbyhus
Göran Eriksson Boden
Benny Andersson Surahammar
Rikard Lindblad Tullinge
Tomas Lööf Altersbruk
Olof Ask Floda
Johan Andersson Trelleborg
Christoffer Mattsson Örbuhus
Lennart Jansson Hällefors
Søren Petersen Gadstrup
Anders Sporrong Färjestaden
Ronnie Kindvall Olofström
Vesa Mäki Kista

Hans Höök Ingarö
Bo Sundqvist Umeå
Maria Larsson Askersund
Roger Munter Näsviken
Lars Hoegee Stathelle
Axel Björk Söderköping
Leif Westerberg Arvika
Veronoca Andersson Sandarna
Solveig Granath Ydre
Kjetil Løkkken Vinterbro
Eje Bön Årjäng
Anders Vikström Örnsköldsvik
Jannis Kalavros Järna
Dagfinn Solvang Inndyr
Per Rohlen Bjurholm
Jan-Ulrik Lindberg Helsingfors
Hans Norén Järpås
Linley Karlsson Floda
Thomas Poturaj Järfälla
Malte Johansson Föllinge
Frank Hausmann Herford
Tor Norrman Tanumshede
Andris Letis Bankas
Lars Sjöqvist Karlstad
Ulf Hansson Falun
Magnus Söderlund Gemla
Per Elvinsson Kungälv
Örjan Bernhardsson Skänninge
Fredrik Björck Sollefteå
Alex Karlsson Rönninge
Mark Lumb Home
Edvin Dahlström Huddinge
Egil Pedersen Harstad
Nils Lassila Ås
Björn Petrsen Fjälkinge
Ove Svensson Lerum
Erik Jakobsson Kungsbacka
Henry Salkojärvi Motala
Mika Aiiraksela Espoo
Peder Direwald Umeå
Jan Germundsson Sturefors
Tomas Andersson Kungsgården
Anders Quarfordt Bromma
Oskar Heimdahl Kisa
Janne Puhakka Kyroskoski
Svante Bengtsson Täby
Björn Velke Köpingsvik
Peter Schönfelder Borlänge
Staffan Meijer Alstermo
Micael Zetterström Strängnäs
Peter Wahlström Karlstad
Per Björklund Trollhättan
Peter Mathisen Nässjö
Philip Holmgren Lundsbrunn
Emanuel Allberg Sundsvall
Olle Karlsson Norrköping
Stefan Lunderius Uppsala
Pascal Schaad Wallbach
Mads Jensen Dronningslund
Casper Andersen Beder
Anette Jonasson Hes-

selroth
Ödskölt

Anders Waller Nödinge
Joachim Welin Ystad
Elise Steen Upplands Väsby
Dick Nicklasson Trollhättan
Karl-Axel Nygern Norsjö
Uno Andersson Eslöv
Johan Wibäck Huddinge
Kennet Ericsson Bandhagen
Lennart Johansson Vittaryd

Nya Medlemmar hälsas välkomna !
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Omslag baksida: Edith, dotter till Saabklubbens webbmaster, jublade efter mål-
gång på Söderturen i Stockholm. Roligast var att åka snabbt runt konbanan och 
att träffa nya jämnåriga Saab-kompisar. 

Foto Jonathan Sulo

Saabklubben 40 år

Kontrollera och rätta din 
e-postadress!

Svenska Saabklubben har ett nytt medlemsre-
gister, där man som medlem har åtkomst till allt 
medlemsmaterial (tidigare nummer av Bakrutan, 
Saabvisionen, färgrecept m.m.) och vårt forum 
samt vår kommande webbshop (för reservdelar 
och klubbregalia) med en personlig användare på 
vår hemsida.

För inloggning på vår hemsida, forum och webbshop 
krävs dock en fungerande e-postadress.

Saabklubbens medlemsregister har närmare 40 år 
på nacken och långt från alla medlemmar har en e-
postadress angiven hos oss. Alla medlemsuppgifter 
kontrollerades manuellt (och samkördes med tre olika 
register) vid övergången till det nya registret, men vi 
saknar ändå många e-postadresser.

Check and correct your email 
adress!

Svenska Saabklubben has a new membership register, 
where as a member you have access to all membership 
material, our forum and our upcoming webshop (for 
spare parts and club accessories), with a personal user 
on our website.

For login to our website, forum and webshop a wor-
king email address is a requirement.

The membership register of Saabklubben is almost 
40 years old and far from all members have an email 
address registered with us. All member information 
was manually checked (and cross-checked with three 
different databases) when the new register was intro-
duced, but we are still missing many email addresses.

It will still be possible to order spare parts (by phone) 

Även om man inte har en e-postadress är det fortsatt 
möjligt att beställa reservdelar (via telefon) och ta del 
av medlemsmaterial på hemsidan med den gemen-
samma användaren från Bakrutan. Med en personlig 
användare får man dock fler möjligheter som medlem 
i Saabklubben.

Om du har några frågor kring detta, kontakta gärna 
webbmaster@saabklubben.se.

Så här kontrollerar och rättar du din 
e-postadress hos oss:

- På adresslappen till Bakrutan är din 
e-postadress hos oss angiven.
- Om e-postadressen INTE stämmer, 

besök http://saabklubben.se/medlem-
epost/
- Följ instruktionerna där. När e-

postadressen är rättad får du svar via 
e-post.

This is how you check and correct your 
email address with us:

- Your current email address is listed on 
the address note on the back of Bakrutan.
- If this email address is INCORRECT, 

visit http://saabklubben.se/medlem-epost/
- Follow the instructions there. You will 

be notified by email when the email add-
ress is corrected.

and access membership material on our website with 
the common user from Bakrutan. A personal user will 
however give you more possibilites as a member of 
Saabklubben.

If you have any questions regarding this, feel free to 
contact webbmaster@saabklubben.se.




